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Lauritz.com A/S

Økonomisk sammendrag
1. kvartal 2016 vs. 1. kvartal 2015















Nettoomsætningen er øget med 4 % til 45,6 mio.kr (43,8 mio.kr.)
EBITDA er 3,7 mio.kr. (2,1 mio.kr)
EBITDA margin er 8,2 % (4,5 %)
EBIT udgør 0,5 mio.kr. (-0,1 mio.kr.)
EBIT margin er 1,1 % (negativ)
Resultatet efter skat udgør -2,1 mio.kr. (-12,0 mio.kr.)
Resultat per aktie er -34,7 kr. (-198,2 kr.)
Resultatet per aktie, udvandet, er -34,7 kr. (-198,2 kr.)

Udviklingen i Lauritz.com koncernens omsætning på auktioner såvel som indtjening i 1. kvartal 2016 følger

Lauritz.com koncernen realiserede i perioden 1. januar – 31. marts 2016 et EBITDA på 3,7 mio. kr. (2015: 2,1
mio.kr.) og et resultat før skat (EBT) på -4,9 mio.kr. (2015: -15,5 mio.kr.). I perioden er indregnet
renteomkostninger og urealiseret valutakursgevinst på de i henholdsvis juni og september 2014 udstedte
obligationer. Den urealiserede kursgevinst udgør pr. 31. marts 2016 1,9 mio.kr. (2015: -7,8 mio.kr.). Nedenfor
følger supplerende kommentarer til resultatet.
Resultatet i 1. kvartal 2016 er positivt påvirket af den salærændring, koncernen introducerede i august 2015.
Nettoomsætningen (salærer, gebyrindtægter mv) er således øget med 4% i forhold til samme periode sidste
år.
Resultatet er ligeledes positivt påvirket af en besparelse i husleje hos Lauritz.com i Helsingborg. Her købte
Lauritz.com i 2014 Helsingborgs Auktionsverk, som nu er fusioneret med den lokale Lauritz.com afdeling i
byen. De to afdelinger er lagt sammen og Lauritz.com’s tidligere lejemål ophørte pr. 31. december 2015.
Siden købet af Stockholms Auktionsverk i 2014 har koncernen iværksat en række tiltag for at integrere den
nye virksomhed i koncernen for at optimere både omsætningen på auktioner såvel som indtjening. I februar
2016 lancerede koncernen muligheden for at indlevere til Stockholms Auktionsverk på Lauritz.com’s adresse
ved Globen i Stockholm, da Stockholms Auktionsverk manglede plads og så et potentiale i beliggenheden for
potentielle lokale sælgere, mens Lauritz.com for sin del fortsat havde videre kapacitet til at accelerere
væksten i sine lokaler. Ønsket var at eksperimentere med en tættere sammenknytning af de to brands. Når en
sælgende kunde i dag besøger adressen, rådgiver husets vurderingseksperter sælger i forhold til, om den
givne vare måtte egne sig bedst til salg direkte på Lauritz.com’s auktionsplatform eller på Stockholms
Auktionsverks onlineauktioner. Alle varer eksponeres dog fortsat på Lauritz.com’s internationale platforme,
der har langt flere besøg og større international rækkevidde. De indledende erfaringer anses som særdeles
positive i februar og marts måned med en 19% vækst for 1. kvartal 2016 i omsætningen på auktioner på
lokaliteten i forhold til 1. kvartal 2015. Der evalueres pt. på, hvorvidt koncernen vil lancere en tilsvarende
fælles branding i Lauritz.com’s øvrige auktionshuse i Sverige for også her at tilbyde kunderne at kunne
indlevere til begge brands på en given lokalitet.
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ledelsens forventning.

Økonomisk sammendrag
Resultatet i 1. kvartal er påvirket negativt af påskens placering i 2016 i forhold til 2015, hvor påsken faldt i 2.
kvartal. Det slår igennem i koncernens omsætning på auktioner, når de 26 lokale auktionshuse har lukket for
indlevering i et antal helligdage - fx gennem de 4 påskedage i Danmark, hvilket var tilfældet i 1. kvartal 2016.
Dernæst er kvartalets omsætning på auktioner fortsat påvirket af faldet i salget af nyproducerede varer. Som
det første auktionshus i verden lancerede Lauritz.com for 10 år siden nyproducerede varer på auktion i større
volumen. Disse varer kommer fra producenter, grossister og butikker, der anvender Lauritz.com som et luxury
outlet eller en alternativ distributionskanal for salg af overskudslagre, udstillingsmodeller etc. Historisk er disse
nyproducerede varer blevet vurderet efter vejledende butikspriser - som en vejledning for forbrugeren om,
hvad varen koster i normal detailhandelsværdi. Hammerslagene har typisk ligget på 30% af butiksprisen. I
slutningen af 2014 valgte Lauritz.com af flere årsager at ensrette vurderingsprincippet for nyproducerede
varer, så disse nu i stedet vurderes efter forventet hammerslag, som tilfældet er for brugte auktionseffekter.
faldet betragteligt. De professionelle sælgere har været nervøse for, om de kunne opnå tilstrækkeligt høje
hammerslag efter introduktionen af den nu lavere auktionsvurdering. Lauritz.com har siden principændringen
arbejdet målrettet på at få de vigtigste brands tilbage samt på at tiltrække nye kendte mærkevarer som
fremtidige sælgere på auktionerne, da der stadig findes et stort potentiale i at tiltrække producenter og
butikker, der ikke tidligere har kendt auktionssalg som en afsætningskanal for at nå et købestærkt,
internationalt publikum. Udbyttet af koncernens proaktive indsats har været positiv siden september 2015,
hvorfra salget af de nyproducerede varer er steget tilfredsstilende. Ikke desto mindre er omsætningen på
auktioner af nyproducerede varer i 1. kvartal 2016 lavere end i 1. kvartal 2015, da koncernen i 1. og 2. kvartal
2015 fortsat solgte ud af professionelle kunders omfattende lagre, som sælgerne på trods af det ændrede
vurderingsprincip lod Lauritz.com sælge færdigt qua oprindelige aftaler. Først i 3. kvartal 2016 forventes
omsætning på auktioner af nyproducerede varer at ligge over niveau ved sammenligning med samme periode
i 2015.
QXL driver kunde-til-kunde auktionsplatforme i Danmark og Norge. Siden opkøbet af QXL Danmark og QXL
Norge i 2013 har der været fokus på at højne gennemsnitsprisen på de varer der blev handlet på disse sites
samt på at tilpasse kommissions- og gebyrstrukturen for at gøre forretningen mere rentabel. Strategien har,
gennem længere tid end oprindeligt antaget, haft en midlertidig negativ indvirkning på QXL’s omsætning på
auktioner, der er faldet i 1. kvartal 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015. Koncernen forventer at
omsætningen på auktioner og indtjeningen fra og med 2. halvår 2016 forbedres sammenlignet med samme
periode 2015.
Koncernen fastholder forventningen til en vækst i omsætningen på auktioner og forventningen til en vækst i
EBITDA på 20-40% for 2016. Nedenfor følger en række kommentarer til udvalgte kommende aktiviteter i året.
Det er en vital del af Lauritz.com’s ekspansionsstrategi løbende at etablere nye auktionshuse i eksisterende
og nye lande. Typisk etablerer koncernen et nyt auktionshus enten ved at indgå en ny partneraftale inden for
sin franchisemodel eller ved at opkøbe et traditionelt auktionshus, der så enten konverteres fuldt til
Lauritz.com eller drives videre i det pågældende brand med online auktioner på Lauritz.com’s platform.
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Efter implementeringen af denne ændring er omsætningen på auktioner af nyproducerede varer som forudset

Økonomisk sammendrag
Etablering af lokale auktionshuse sker primært for at sikre tilgængelighed for sælgende kunder. Dvs. for at
kunne tilbyde potentielle sælgere en mulighed for at indlevere lokalt for at få deres varer på auktion på
Lauritz.com’s internationale platform.
Lauritz.com har igennem 1. kvartal 2016 forhandlet aftaler om etablering af bl.a. 2 nye auktionshuse i
koncernen i Sverige henholdsvis Danmark. Lauritz.com har i forlængelse heraf i april 2016 indgået en betinget
købsaftale for købet af Karlstad-Hammerö Auktionsverk AB, der er et lokalt auktionshus med et veletableret
netværk af lokale kunder, et respekteret brand samt en høj indtjeningsevne. Endvidere har Lauritz.com
indgået en ny 5-årig partneraftale for etablering og drift af en ny Lauritz.com filial i Midtjylland i Danmark.
Herefter vil Lauritz.com have 14 auktionshuse i Danmark. Partneraftalen er indgået med de nuværende
partnere i Lauritz.com filialen i Aalborg.

hovedkontor til denne adresse, ligesom man her ønsker at åbne en ny Lauritz.com filial. Sidstnævnte vil blive
koncernens andet auktionshus i Storkøbenhavn, da Lauritz.com filialen i Herlev er ved at vokse ud af sine
fysiske rammer. Der forhandles pt. om en sale-leaseback af ejendommen i Rovsingsgade. Såfremt denne
indgås, forventes projektet omkring istandsættelse af bygningen igangsat.
Koncernen har i 1. kvartal 2016 lanceret et nyt digitalt katalog for Stockholms Auktionsverks fine art auktioner,
der afvikles i henholdsvis 2. og 4. kvartal. Det digitale katalog er en del af koncernens strategi for at
digitalisere og internationalisere Stockholm Auktionsverks brand og auktioner, som man ønsker at gøre mere
tilgængelige for både eksisterende og ikke mindst nye kunder. Det digitale katalog skal samtidig ses som en
industrialisering af Stockholms Auktionsverk, da den digitale version erstatter det traditionelle fysiske katalog.
Omkostningsbesparelsen ved konverteringen til digital katalogpræsentation for fine art auktionerne forventes
at udgøre ca. 4 mio.kr. i 2016.
Afslutningsvis har koncernens Lauritz.com University igangsat et nyt udviklingsforløb for koncernens
decentrale ledelse for at styrke koncernens pt. 26 filialchefers kompetencer inden for salgsledelse. Dette for at
udfolde det videre potentiale i at få koncernens vurderingseksperter til at være endnu mere proaktive i forhold
til at opsøge varer til auktionerne. Historisk set har de fleste traditionelle auktionshuse haft en mere
afventende tilgang til dét at få varer indleveret fra sælgende kunder, mens Lauritz.com har en mere offensiv
tilgang til potentielle kunder, hvilket nu formaliseres yderligere via et kursusforløb målrettet den enkelte filials
behov.
Det er ledelsens forventning, at koncernen ved årets udgang vil overholde ”Maintenance test”, der er angivet i
vilkårene for obligationerne.
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Endelig ejer Lauritz.com en større bygning i Rovsingsgade i København. Koncernen planlægger at flytte sit

Indholdsfortegnelse

Side
Påtegninger
Ledelsespåtegning

2

Den uafhængige revisors erklæring om review af delårsregnskabet

3

Selskabsoplysninger

5

Ledelsesberetning

6

Hoved- og nøgletal for koncern

11

Koncernregnskab 1. januar 2016 - 31. marts 2016
Totalindkomstopgørelse

12

Balance

13

Egenkapitalopgørelse

15

Pengestrømsopgørelse

16

Noter

17

Lauritz.com A/S – Delårsrapport for 1. januar - 31. marts 2016

Penneo dokumentnøgle: 6M1HE-IYZB2-H56TU-PLNKM-TW7J4-UC8BT

Ledelsesberetning

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 31.
marts 2016 for Lauritz.com A/S.
Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt
af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber.
Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. marts 2016 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for
perioden 1. januar - 31. marts 2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens
aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultater og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsPenneo dokumentnøgle: 6M1HE-IYZB2-H56TU-PLNKM-TW7J4-UC8BT

faktorer, som koncernen står overfor.

Søborg, den 27. april 2016
Direktion

Mette Margrethe Rode Sundstrøm
CEO

Henrik Engmark
COO

Bestyrelse

Bengt Sundström
Formand

John Tyrrestrup

Thomas Schnegelsberg

Tim Frank Andersen
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Den uafhængige revisors erklæring om review af delårsregnskabet
Til kapitalejerne i Lauritz.com A/S
Vi har udført review af delårsregnskabet for Lauritz.com A/S for perioden 1. januar - 31. marts 2016, der
omfatter totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder
anvendt regnskabspraksis, for koncernen.
Ledelsens ansvar for delårsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af delårsregnskabet i overensstemmelse med IAS 34, ”Præsentation
af delårsregnskaber”, som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen
har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et
delårsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
med den internationale standard om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor og
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er
blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle i væsentlige
henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette
kræver også, at vi overholder etiske krav.
Et review af et regnskab udført efter den internationale standard om review af et perioderegnskab udført af
selskabets uafhængige revisor er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører
handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i
virksomheden samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de
internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om delårsregnskabet.
Konklusion
Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at
delårsregnskabet for Lauritz.com A/S koncernen for perioden 1. januar – 31. marts 2016 ikke i alle væsentlige
henseender er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34, ”Præsentation af delårsregnskaber”, som
godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.
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Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om delårsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse

Den uafhængige revisors erklæring om review af delårsregnskabet
Supplerende oplysning vedrørende forståelse af reviewet
Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at sammenligningstallene i
totalindkomstopgørelsen, egenkapitalopgørelsen, pengestrømsopgørelsen og noterne for perioden 1. januar 31. marts 2015 i delårsregnskabet ikke har været underlagt review eller revision.
København, den 27. april 2016
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33 96 35 56

Lars Siggaard Hansen
statsautoriseret revisor
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Kirsten Aaskov Mikkelsen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Lauritz.com A/S
Dynamovej 11
2860 Søborg

Kontaktperson

CVR-nr.:

24 99 45 70

Hjemsted:

Søborg

Telefon:

+ 45 44 50 98 00

Telefax:

+ 45 44 50 98 01

Hjemmeside:

www.lauritz.com

Claus Boysen, CFO

Bestyrelse
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E-mail: claus@lauritz.com
Bengt Sundström, formand
John Tyrrestrup
Thomas Schnegelsberg
Tim Frank Andersen
Direktion

Mette Margrethe Rode Sundstrøm
Henrik Engmark

Revisor

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Lauritz.com er Nordens største auktionshus. Siden hammerslaget på den første netauktion i 1999 er
hammerslagsomsætningen steget fra 20 mio.kr. i 2000 til 1.084 mio.kr. i 2015 (Omsætning på sitet udtrykker
aktiviteten i Lauritz.com koncernen og består af hammerslag og købersalær ekskl. moms). Lauritz.com
koncernen beskæftiger ca. 360 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er vurderingseksperter, fordelt på 26
auktionshuse i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Belgien.
Lauritz.com A/S er konceptejer og hovedkontor (HQ). Auktionshusene er enten ejet af Lauritz.com A/S eller af
partnere, der har en partneraftale med Lauritz.com A/S.
Lauritz.com koncernen tilbyder online auktioner på www.lauritz.com og auktionsverket.com. Sælgere kan
dagligt indlevere til eksperter i nærmeste Lauritz.com hus eller hos Stockholms Auktionsverk, hvor købere også

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Udviklingen i Lauritz.com koncernens omsætning på auktioner såvel som indtjening i 1. kvartal 2016 følger
ledelsens forventning. Lauritz.com’s omsætning på auktioner1 udgjorde i 1. kvartal 2016 dermed 236 mio.kr.
(268 mio.kr. i 2015).
Lauritz.com koncernen realiserede i perioden 1. januar – 31. marts 2016 et EBITDA på 3,7 mio.kr. (2015: 2,1
mio.kr.) og et resultat før skat (EBT) på -4,9 mio.kr. (2015: -15,5 mio.kr.). I perioden er indregnet
renteomkostninger og urealiseret valutakursgevinst på de i henholdsvis juni og september 2014 udstedte
obligationer. Den urealiserede kursgevinst udgør pr. 31. marts 2016 1,9 mio.kr. (2015: -7,8 mio.kr.). Nedenfor
følger supplerende kommentarer til resultatet.
Resultatet i 1. kvartal 2016 er positivt påvirket af den salærændring, koncernen introducerede i august 2015.
Nettoomsætningen (salærer, gebyrindtægter mv) er således øget med 4% i forhold til samme periode sidste
år.
Resultatet er ligeledes positivt påvirket af en besparelse i husleje hos Lauritz.com i Helsingborg. Her købte
Lauritz.com i 2014 Helsingborgs Auktionsverk, som nu er fusioneret med den lokale Lauritz.com afdeling i
byen. De to afdelinger er lagt sammen, og Lauritz.com’s tidligere lejemål ophørte pr. 31. december 2015.
Siden købet af Stockholms Auktionsverk i 2014 har koncernen iværksat en række tiltag for at integrere den
nye virksomhed i koncernen for at optimere både omsætningen på auktioner såvel som indtjening. I februar
2016 lancerede koncernen muligheden for at indlevere til Stockholms Auktionsverk på Lauritz.com’s adresse
ved Globen i Stockholm, da Stockholms Auktionsverk manglede plads og så et potentiale i beliggenheden for

1 Omsætning på auktioner udtrykker aktiviteten på www.lauritz.com, www.qxl.dk, www.qxl.no, mobile apps, Stockholms Auktionsverk (herunder Magasin 5) og Helsingborgs
Auktionsverk. Tallet består af hammerslag, købersalær ekskl. moms og salg via LauritzOneBid
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kan gå på eftersyn. Der tilbydes et bredt sortiment inden for kunst, design, antikviteter og home luxury.

Ledelsesberetning
potentielle lokale sælgere, mens Lauritz.com for sin del fortsat havde videre kapacitet til at accelerere
væksten i sine lokaler. Ønsket var at eksperimentere med en tættere sammenknytning af de to brands. Når en
sælgende kunde i dag besøger adressen, rådgiver husets vurderingseksperter sælger i forhold til, om den
givne vare måtte egne sig bedst til salg direkte på Lauritz.com’s auktionsplatform eller på Stockholms
Auktionsverks onlineauktioner. Alle varer eksponeres dog fortsat på Lauritz.com’s internationale platforme,
der har langt flere besøg og større international rækkevidde. De indledende erfaringer anses som særdeles
positive i februar og marts måned med en 19% vækst for 1. kvartal 2016 i omsætningen på auktioner på
lokaliteten i forhold til 1.kvartal 2015. Der evalueres pt på, hvorvidt koncernen vil lancere en tilsvarende fælles
branding i Lauritz.com’s øvrige auktionshuse i Sverige for også her at tilbyde kunderne at kunne indlevere til
begge brands på en given lokalitet.
Resultatet i 1. kvartal er påvirket negativt af påskens placering i 2016 i forhold til 2015, hvor påsken faldt i Q2.
indlevering i et antal helligdage – f.eks. gennem de 4 påskedage i Danmark, hvilket har været tilfældet i 1.
kvartal 2016.
Dernæst er kvartalets omsætning på auktioner fortsat påvirket af faldet i salget af nyproducerede varer. Som
det første auktionshus i verden lancerede Lauritz.com for 10 år siden nyproducerede varer på auktion i større
volumen. Disse varer kommer fra producenter, grossister og butikker, der anvender Lauritz.com som et luxury
outlet eller en alternativ distributionskanal for salg af overskudslagre, udstillingsmodeller etc. Historisk er disse
nyproducerede varer blevet vurderet efter vejledende butikspriser - som en vejledning for forbrugeren om,
hvad varen koster i normal detailhandelsværdi. Hammerslagene har typisk ligget på 30% af butiksprisen. I
slutningen af 2014 valgte Lauritz.com af flere årsager at ensrette vurderingsprincippet for nyproducerede
varer, så disse nu i stedet vurderes efter forventet hammerslag, som tilfældet er for brugte auktionseffekter.
Efter implementeringen af denne ændring er omsætningen på auktioner af nyproducerede varer som forudset
faldet betragteligt. De professionelle sælgere har været nervøse for, om de kunne opnå tilstrækkeligt høje
hammerslag efter introduktionen af den nu lavere auktionsvurdering. Lauritz.com har siden principændringen
arbejdet målrettet på at få de vigtigste brands tilbage samt på at tiltrække nye kendte mærkevarer som
fremtidige sælgere på auktionerne, da der stadig findes et stort potentiale i at tiltrække producenter og
butikker, der ikke tidligere har kendt auktionssalg som en afsætningskanal for at nå et købestærkt,
internationalt publikum. Udbyttet af koncernens proaktive indsats har været positiv siden september 2015,
hvorfra salget af de nyproducerede varer er steget tilfredsstillende. Ikke desto mindre er
hammerslagsomsætningen på nyproducerede varer i 1. kvartal 2016 lavere end i 1. kvartal 2015, da
koncernen i 1. og 2. kvartal 2015 fortsat solgte ud af professionelle kunders omfattende lagre, som sælgerne
på trods af det ændrede vurderingsprincip lod Lauritz.com sælge færdigt qua oprindelige aftaler. Først i 3.
kvartal 2016 forventes omsætning på auktioner af nyproducerede varer at ligge over niveau ved
sammenligning med samme periode i 2015.
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Det slår igennem i koncernens omsætning på auktioner, når de 26 lokale auktionshuse har lukket for

Ledelsesberetning
QXL driver kunde-til-kunde auktionsplatforme i Danmark og Norge. Siden opkøbet af QXL Danmark og QXL
Norge i 2013 har der været fokus på at højne gennemsnitsprisen på de varer der blev handlet på disse sites
samt på at tilpasse kommissions- og gebyrstrukturen for at gøre forretningen mere rentabel. Strategien har,
gennem længere tid end oprindeligt antaget, haft en midlertidig negativ indvirkning på QXL’s omsætning på
auktioner, der er faldet i 1. kvartal 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015. Koncernen forventer at
omsætningen på auktioner og indtjeningen fra og med 2. halvår 2016 forbedres sammenlignet med samme
periode 2015.
Koncernen fastholder forventningen til en vækst i omsætningen på auktioner og forventningen til en vækst i
EBITDA på 20-40% for 2016. Nedenfor følger en række kommentarer til udvalgte kommende aktiviteter i året.

og nye lande. Typisk etablerer koncernen et nyt auktionshus enten ved at indgå en ny partneraftale inden for
sin franchisemodel eller ved at opkøbe et traditionelt auktionshus, der så enten konverteres fuldt til
Lauritz.com eller drives videre i det pågældende brand med online auktioner på Lauritz.com’s
platform. Etablering af lokale auktionshuse sker primært for at sikre tilgængelighed for sælgende kunder.
Dvs. for at kunne tilbyde potentielle sælgere en mulighed for at indlevere lokalt for at få deres varer på auktion
på Lauritz.com’s internationale platform.
Lauritz.com har igennem 1. kvartal 2016 forhandlet aftaler om etablering af bl.a. 2 nye auktionshuse i
koncernen i Sverige henholdsvis Danmark. Lauritz.com har i forlængelse heraf i april 2016 indgået en betinget
købsaftale for købet af Karlstad-Hammerö Auktionsverk AB, der er et lokalt auktionshus med et veletableret
netværk af lokale kunder, et respekteret brand samt en høj indtjeningsevne. Endvidere har Lauritz.com
indgået en ny 5-årig partneraftale for etablering og drift af en ny Lauritz.com filial i Midtjylland i Danmark.
Herefter vil Lauritz.com have 14 auktionshuse i Danmark. Partneraftalen er indgået med de nuværende
partnere i Lauritz.com filialen i Aalborg.
Endelig ejer Lauritz.com en større bygning i Rovsingsgade i København. Koncernen planlægger at flytte sit
hovedkontor til denne adresse, ligesom man her ønsker at åbne en ny Lauritz.com filial. Sidstnævnte vil blive
koncernens andet auktionshus i Storkøbenhavn, da Lauritz.com filialen i Herlev er ved at vokse ud af sine
fysiske rammer. Der forhandles pt. om en sale-leaseback af ejendommen i Rovsingsgade. Såfremt denne
indgås, forventes projektet omkring istandsættelse af bygningen igangsat.
Koncernen har i 1. kvartal 2016 lanceret et nyt digitalt katalog for Stockholms Auktionsverks fine art auktioner,
der afvikles i henholdsvis 2. og 4. kvartal. Det digitale katalog er en del af koncernens strategi for at
digitalisere og internationalisere Stockholm Auktionsverks brand og auktioner, som man ønsker at gøre mere
tilgængelige for både eksisterende og ikke mindst nye kunder. Det digitale katalog skal samtidig ses som en
industrialisering af Stockholms Auktionsverk, da den digitale version erstatter det traditionelle fysiske katalog.
Omkostningsbesparelsen ved konverteringen til digital katalogpræsentation for fine art auktionerne forventes
at udgøre ca. 4 mio.kr. i 2016.
Lauritz.com A/S – Delårsrapport for 1. januar – 31. marts 2016
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Det er en vital del af Lauritz.com’s ekspansionsstrategi løbende at etablere nye auktionshuse i eksisterende

Ledelsesberetning
Afslutningsvis har koncernens Lauritz.com University igangsat et nyt udviklingsforløb for koncernens
decentrale ledelse for at styrke koncernens pt. 26 filialchefers kompetencer inden for salgsledelse. Dette for at
udfolde det videre potentiale i at få koncernens vurderingseksperter til at være endnu mere proaktive i forhold
til at opsøge varer til auktionerne. Historisk set har de fleste traditionelle auktionshuse haft en mere
afventende tilgang til dét at få varer indleveret fra sælgende kunder, mens Lauritz.com har en mere offensiv
tilgang til potentielle kunder, hvilket nu formaliseres yderligere via et kursusforløb målrettet den enkelte filials
behov.
Vidensressourcer
Lauritz.com prioriterer rekruttering af dygtige og forandringsvillige mennesker, der tør følge deres passion,
give af sig selv og meningsudveksle. Lauritz.com er en vidensbaseret virksomhed og det er en nødvendighed
for den fremtidige vækst, at fastholde nuværende medarbejdere og tiltrække nye kompetencer. Ligeledes er
Lauritz.com’s interne uddannelsesprogram – Lauritz.com University. Som nøglemedarbejdere kan nævnes
vurderingseksperter og IT-medarbejdere.
Miljøforhold
Varer solgt på auktion er primært brugte kvalitetseffekter, der i sit formsprog og sin kvalitet har vist sig
levedygtige over en længere periode. Lauritz.com er i sin kommunikation bevidst om at stimulere netop
genbrugstanken, og er gennem sit omfattende salg af brugte effekter med til at fremme genbruget og dermed
bæredygtigheden i samfundet. Genbrug sparer på samfundets ressourcer, mindsker energiforbruget til
fremstilling af nye varer og mindsker belastningen af miljøet.
Velgørenhed
Lauritz.com har i mere end 13 år været engageret i velgørenhed. Der samarbejdes med en lang række store
og små organisationer i primært Danmark og Sverige. Formen er velgørenhedsauktioner over f.eks. kunst,
møbler, designobjekter og oplevelser, doneret af kunstnere, mærkevareproducenter, butikker eller kendisser.
Lauritz.com donerer altid både køber- og sælgersalærer samt hammerslagsgebyr.
Særlige risici
Der er IT-relaterede risici forbundet ved driften af www.lauritz.com. Disse risici omfatter nedbrud, at data går
tabt, at konkurrenter eller andre overvåger eller hacker systemet, samt virusangreb.
Kapitalberedskab
Det er koncernens målsætning at have et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til fortsat at kunne disponere
hensigtsmæssigt i forhold til drift og investeringer.
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det nødvendigt, at Lauritz.com udvikler og videreuddanner medarbejderne, hvilket i høj udstrækning sker via

Ledelsesberetning
Begivenheder efter balancedagen
Lauritz.com har indgået aftale om etablering af to nye auktionshuse i koncernen i Sverige henholdsvis i Danmark.
Lauritz.com har således indgået en betinget købsaftale for købet af Karlstad-Hammarö Auktionsverk AB.
Endvidere har Lauritz.com indgået en ny 5-årig partneraftale for etablering og drift af en ny Lauritz.com filial i
Midtjylland i Danmark. Herefter vil Lauritz.com have 28 filialer hvoraf Lauritz.com selv ejer 9 samtidig med at der
bliver 19 filialer, som drives på partnerbasis. Der er efter regnskabsperiodens afslutning i øvrigt ikke indtruffet
begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.
Den forventede udvikling
Omsætningen og EBITDA er på niveau på ledelsens forventninger for 1. kvartal 2016. I 2016 forventes en
stigning i omsætningen og EBITDA baseret på koncernens nuværende struktur. Stigningen i EBITDA
forventes i niveauet 20-40% i forhold til 2015. Det er således også ledelsens forventning, at koncernen ved
Penneo dokumentnøgle: 6M1HE-IYZB2-H56TU-PLNKM-TW7J4-UC8BT

årets udgang vil overholde ”Maintenance test”, der er angivet i vilkårene for obligationerne.
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Hoved- og nøgletal for koncern
År til dato År til dato
31.03.2016 31.03.2015
t.kr.
t.kr.

Hele året
2015
t.kr.

Hele året
2014
t.kr.

Hele året
2013
t.kr.

Ej reviewet
Omsætning på auktioner 1

235.533

268.263

1.084.036

1.047.146

868.674

Nettoomsætning

45.607

43.808

225.152

153.411

117.110

Bruttoresultat

41.759

41.197

207.319

138.490

110.646

3.722

2.115

41.830

23.242

23.792

148

29.655

16.627

18.575

Totalindkomstopgørelse

Resultat af primær drift (EBIT)

498

-

Finansielle poster, netto

-

5.357

- 15.321

- 40.423

Resultat før skat (EBT)

-

4.859

- 15.469

- 10.768

2.775

3.579

2.255

2.084

- 11.890

Langfristede aktiver

299.529

Kortfristede aktiver
Balancesum

Skat af periodens resultat
Periodens resultat

-

-

-

2.365

-

14.262
-

3.761

1.506
17.069

-

2.819

8.513

10.501

14.250

231.396

298.100

220.001

55.656

182.787

246.765

203.465

289.882

169.483

482.316

478.161

501.565

509.883

225.139

Aktiekapital

6.002

6.000

6.002

6.000

6.000

Egenkapital

9.747

6.680

13.287

14.550

20.321

Langfristede forpligtelser

346.709

343.509

347.848

350.906

28.862

Kortfristede forpligtelser

125.860

127.972

140.430

144.427

175.956

- 30.046

- 12.705

15.307

23.721

Balance

Pengestrømme
Driftsaktivitet

-

518

Investeringsaktivitet

-

1.800

-

9.359

- 22.806

- 207.073

- 39.885

Heraf investering i materielle anlægsaktiver

-

491

-

2.001

-

7.978

-

-

Finansieringsaktivitet

- 13.850

-

-

1.999

264.039

26.000

Pengestrømme i alt

- 16.168

- 39.405

- 37.510

72.273

9.836

91,6 %

93,7 %

92,1 %

90,3 %

94,5 %

EBITDA margin

8,2 %

4,5 %

18,6 %

15,2 %

20,3 %

Overskudsgrad

1,1 %

-0,7 %

13,2 %

10,8 %

15,9 %

Egenkapitalandel

2,0 %

1,4 %

2,8 %

2,9 %

9,0 %

Egenkapitalforrentning i perioden

- 18,1 %

- 356,1 %

- 61,2 %

60,2 %

68,5 %

Resultat per aktie (EPS Basic), kr.

-

-

-

141,4

175,0

237,5

3.786

2.431

Nøgletal:
Bruttomargin

Udbytte per aktie
Gennemsnitligt antal heltidsansatte
medarbejdere
1

34,7

198,2

-

-

0

33

192

205

200

204

136

135

Omsætning udtrykker aktiviteten på www.lauritz.com, www.qxl.dk, www.qxl.no, mobile apps, Stockholms Auktionsverk (herunder Magasin 5) og Helsingborgs Auktionsverk. Tallet

består af hammerslag, købersalær ekskl. moms og salg via LauritzOneBid.
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EBITDA

Totalindkomstopgørelse

Note
3

Nettoomsætning
Direkte omkostninger

-

Bruttoresultat

1. kvartal
31.03.2015
t.kr.

235.533

268.263

Koncern
1. kvartal
31.03.2016
t.kr.

Ej reviewet
Koncern
1. kvartal
31.03.2015
t.kr.

45.607

43.808

3.848

-

2.611

41.759

41.197

240

-

Andre driftsindtægter
Andre eksterne omkostninger

-

14.419

-

15.257

Personaleomkostninger

-

23.858

-

23.825

EBITDA

3.722

Afskrivninger

-

Resultat af primær drift (EBIT)

2.115

3.224

-

2.263

498

-

148

4

Finansielle indtægter

5

Finansielle omkostninger

-

7.424

-

15.564

Resultat før skat (EBT)

-

4.859

-

15.469

6

2.067

Skat af periodens resultat
Periodens resultat

243

2.775

3.579

-

2.084

-

11.890

-

1.456

4.020

-

4.020

Poster, som kan blive omklassificeret til resultatet:
Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder
Skat af anden totalindkomst
Anden totalindkomst

-

1.456

Totalindkomst

-

3.540

-

7.870

11

Resultat pr. aktie (EPS), kr.

-

34,7

-

198,2

11

Resultat pr. aktie (EPS), udvandet kr.

-

34,7

-

198,2

1

Omsætning udtrykker aktiviteten på www.lauritz.com, www.qxl.dk, www.qxl.no, mobile apps, Stockholms Auktionsverk (herunder Magasin 5) og Helsingborgs Auktionsverk. Tallet

består af hammerslag, købersalær ekskl. moms og salg via LauritzOneBid.
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Omsætning på auktioner 1

1. kvartal
31.03.2016
t.kr.

Balance
Aktiver
Koncern
31.03.2016
t.kr.

Koncern
31.12.2015
t.kr.

Software under udvikling

6.862

5.996

Færdigudviklet software

12.815

13.988

137.950

138.501

Erhvervede rettigheder

51.473

52.647

Immaterielle aktiver i alt

209.100

211.132

Note

Goodwill

7

Grunde og bygninger

51.858

51.969

7

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

16.702

17.058

Materielle aktiver i alt

68.560

69.027

Udskudt skat

4.893

912

Deposita

1.087

1.091

Andre tilgodehavender

15.889

15.938

Finansielle aktiver i alt

21.869

17.941

299.529

298.100

1.554

1.547

16.216

18.341

110.118

113.765

24.952

23.523

Tilgodehavender i alt

151.286

155.629

Likvide beholdninger

29.947

46.289

Kortfristede aktiver i alt

182.787

203.465

Aktiver i alt

482.316

501.565

8

Langfristede aktiver i alt
Kortfristede aktiver
Varebeholdninger
8

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos moderselskab

8

Andre tilgodehavender
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Langfristede aktiver

Balance
Passiver

Koncern
31.03.2016
t.kr.

Koncern
31.12.2015
t.kr.

Aktiekapital

6.002

6.002

Andre reserver

2.867

4.323

878

2.962

9.747

13.287

10.252

9.792

Obligationsgæld

336.457

338.056

Langfristede forpligtelser i alt

346.709

347.848

-

13.383

Leverandører af varer og tjenesteydelser

88.406

91.546

Anden gæld

37.454

35.501

Kortfristede forpligtelser i alt

125.860

140.430

Forpligtelser i alt

472.569

488.278

Passiver i alt

482.316

501.565

Note
Egenkapital

Overført resultat
Egenkapital i alt

Udskudt skat
9

9

Obligationsgæld
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Forpligtelser

Egenkapitalopgørelse
Andre
reserver

Overført
resultat

6.000

-4.898

13.448

14.550

Periodens resultat

-

-

-11.890

-11.890

Anden totalindkomst

-

4.020

-

4.020

6.000

-878

1.558

6.680

-

-

-

-

Egenkapital 31. marts 2015

6.000

-878

1.558

6.680

Egenkapital 1. januar 2016

6.002

4.323

2.962

13.287

Periodens resultat

-

-

-2.084

-2.084

Anden totalindkomst

-

-1.456

-

-1.456

6.002

2.867

878

9.747

-

-

-

-

6.002

2.867

878

9.747

Aktiekapital

Egenkapital 1. januar 2015

Udbetalt udbytte

Udbetalt udbytte
Egenkapital 31. marts 2016
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t.kr.

Pengestrømsopgørelse
Koncern
31.03.2016
t.kr.

498

Af- og nedskrivninger
Ændring i varebeholdninger

3.224
-

7

Ændring i tilgodehavender
-

1.187

Øvrige reguleringer

-

930

Pengestrømme fra primær drift

5.995

Renteindbetalinger

-

6.773

Afregnet selskabsskat i sambeskatning

31
3.742

-

29.313
718

-

259
-

148
2.263

4.397

Ændring i leverandørgæld og anden gæld

Renteudbetalinger

-

22.769
243

-

-

7.520
-

Pengestrømme fra driftsaktivitet

-

518

-

30.046

Køb af materielle aktiver

-

491

-

2.001

Køb af immaterielle aktiver

-

1.309

-

3.842

-

-

3.516

1.800

-

9.359

Køb af virksomheder
Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-

Optagelse af lån

-

-

Indfrielse af lån

-

-

13.850

-

-

-

Indfrielse af obligationer

-

Udbetalt udbytte til aktionærer i moderselskab
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

-

13.850

Periodens pengestrømme, netto

-

16.168

Likviditetsposition, netto primo
Valutakursregulering af likviditetsposition
Likviditetsposition, netto ultimo

-

39.405

46.289

81.783

174

-

29.947

42.378

29.947

42.378

-

-

29.947

42.378

-

Likviditetsposition, netto ultimo, sammensætter sig som følger
Likvide beholdninger
Rentebærende kortfristet bankgæld
Likviditetsposition, netto ultimo
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Resultat af primær drift (EBIT)

Koncern
31.03.2015
t.kr.
Ej reviewet

Noter
1. Anvendt regnskabspraksis
Delårsregnskabet for Lauritz.com A/S aflægges som et sammendraget koncernregnskab i overensstemmelse
med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og andre danske oplysningskrav. Der er
ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet. Delårsregnskabet aflægges i danske kroner (DKK), der er
moderselskabets funktionelle valuta.
Koncernen har et operationelt segment ”auktionsforretning”. I takt med udvidelse af koncernens aktiviteter
vurderer ledelsen løbende den interne finansielle ledelsesrapportering og om det er relevant at rapportere
yderligere segmenter.
Bortset fra nedenstående er den i delårsregnskabet anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til den
International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Vi henviser til årsrapporten for 2015 for
nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der
er beregnet i overensstemmelse med definitionerne i Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning
”Anbefalinger & Nøgletal 2015”.
Ændring af anvendt regnskabspraksis
Lauritz.com-koncernen har med virkning fra 1. januar 2016 implementeret de nye og ændrede standarder, som
træder i kraft for regnskabsår der begynder 1. januar 2016 eller senere.
Implementeringen af nye og ændrede standarder har ikke medført ændringer i anvendt regnskabspraksis.

2. Usædvanlige forhold og ændringer i regnskabsmæssige skøn
Mange regnskabsposter kan ikke måles med sikkerhed, men alene skønnes. Sådanne skøn omfatter
vurderinger på baggrund af de seneste oplysninger, der er til rådighed på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen.
Det kan vise sig nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn på grund af ændringer af de forhold, der lå til
grund for skønnet, eller på grund af ny information, yderligere erfaring eller efterfølgende begivenheder.
Delårsregnskabet for perioden 1. januar – 31. marts 2016 er ikke påvirket af usædvanlige poster eller ændringer
i regnskabsmæssige skøn. Endvidere er der ikke fundet behov for at opdatere nedskrivningstest, idet
konklusioner og forudsætninger anvendt i årsregnskabet for 2015 fortsat vurderes gældende.
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regnskabspraksis, som blev anvendt i koncernregnskabet for 2015, og som er i overensstemmelse med

Noter
Koncern
31.03.2016
t.kr.

Koncern
31.03.2015
t.kr.

45.232

43.808

375

-

45.607

43.808

Renteindtægter

121

87

Renteindtægter tilknyttede virksomheder

138

156

Renteindtægter fra finansielle aktiver

259

243

1.808

-

2.067

243

51

44

206

156

6.633

6.963

534

508

7.424

7.671

-

7.893

7.424

15.564

3. Nettoomsætning
Salærer og gebyrer m.v.
Provision for indgåelse af partneraftaler

Valutakursgevinster

5. Finansielle omkostninger
Renteomkostninger
Bankgebyrer m.v.
Finansielle omkostninger, obligationsgæld
Amortisering låneomkostninger, obligationsgæld
Renteomkostninger fra finansielle forpligtelser
Valutakurstab

6. Skat af periodens resultat
Den i resultatopgørelsen indregnede skat for regnskabsperioden er beregnet med udgangspunkt i det
regnskabsmæssige resultat før skat og en estimeret effektiv skatteprocent for 2016 samt indregning af et tidligere
ikke aktiveret udskudt skatteaktiv på ca. 1,8 mio.kr. Den estimerede effektive skatteprocent for danske
virksomheder udgør 22,0 % (2015: 23,5 %). For udenlandske virksomheder er anvendt det pågældende lands
aktuelle skatteprocent. Der er i regnskabsperioden ikke indregnet skat af anden totalindkomst.
I forbindelse med spaltningen af 3. april 2015 vedrørende ejendommen Rovsingsgade 60-74 er der ikke
indregnet udskudt skat, idet skattemyndighederne har tilkendegivet, at der i stedet hviler en aktuel skat på
ejendommen, som Ejendomsselskabet Rovsingsgade 60-74 ApS solgte i 2007. Ejendomsselskabet
Rovsingsgade 60-74 ApS er af den opfattelse, at dette ikke er korrekt, og der verserer en anmodning om
genoptagelse af skatteansættelsen heraf. I det omfang Ejendomsselskabet Rovsingsgade 60-74 ApS får
medhold i, at Ejendomsselskabet Rovsingsgade 60-74 ApS ikke har aktuelle skatteforpligtelser vedrørende
den tidligere solgte ejendom, hviler der i stedet en udskudt skat på ejendommen Rovsingsgade 60-74, og i så
fald betaler Ejendomsselskabet Rovsingsgade 60-74 ApS et beløb på ca. 13 mio.kr. til Lauritz.com A/S til
refusion af den heraf afledte udskudte skat.
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4. Finansielle indtægter

Noter
7. Materielle aktiver
Andre anlæg,
Grunde og driftsmateriel
bygninger
og inventar
52.357

36.669

Valutakursregulering

-

Tilgang

-

491

52.357

37.091

388

19.551

-

30

Periodens afskrivninger

111

808

Afskrivninger 31. marts 2016

499

20.389

51.858

16.702

Kostpris 31. marts 2016
Afskrivninger 1. januar 2016
Valutakursregulering

Regnskabsmæssig værdi 31. marts 2016

-

I den regnskabsmæssige værdi indgår finansielt leasede aktiver med

69

801

Andre anlæg,
Grunde og driftsmateriel
bygninger
og inventar
Kostpris 1. januar 2015

-

30.897

Valutakursregulering

-

345

Tilgang ved køb af datterselskaber

-

400

Tilgang

52.357

5.221

Afgang

-

Kostpris 31. december 2015

-

194

52.357

36.669

Afskrivninger 1. januar 2015

-

15.807

Valutakursregulering

-

80

388

3.750

Årets afskrivninger
Afskrivninger på afgang
Afskrivninger 31. december 2015
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015
I den regnskabsmæssige værdi indgår finansielt leasede aktiver med

-

-

86

388

19.551

51.969

17.058
976

Erhvervelsen i 2015 af ejendommen beliggende Rovsingsgade 68, København er sket gennem spaltning af
Ejendomsselskabet Rovsingsgade 60-74 ApS.
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Kostpris 1. januar 2016

Noter
8. Tilgodehavender
Koncern
31.03.2016
t.kr.

Koncern
31.12 2015
t.kr.

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

16.216

18.341

Andre tilgodehavender, langfristede

15.889

15.938

Andre tilgodehavender, kortfristede

24.952

23.523

57.057

57.802

Alle tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser forfalder til betaling inden 12 måneder.
Langfristede tilgodehavender vedrører salg af partnerkontrakter, som forfalder til betaling inden for 2-4 år.

Koncern
31.03.2016
t.kr.

Koncern
31.12.2015
t.kr.

1.158

1.158

Nedskrivninger i perioden

-

-

Realiseret i perioden

-

-

Tilbageført

-

-

1.158

1.158

Nedskrivninger pr. 1. januar

Nedskrivninger pr. 31. marts

Der er ingen væsentlige enkeltstående overforfaldne tilgodehavender pr. 31. marts 2016, hvor der ikke er
indgået betalingsaftale eller tidligere foretaget nedskrivning til imødegåelse af tab.
9. Obligationsgæld
Koncernen har udstedt børsnoterede virksomhedsobligationer den 17. juni 2014 med en hovedstol på 375 mio.
svenske kr. (svarende til 294,6 mio.kr.) og den 30. september 2014 med en hovedstol på 50 mio. svenske kr.
(svarende til 39,4 mio.kr.). Obligationerne forrentes med 3M STIBOR + 750 bp og indfries efter 5 år fra
udstedelsestidspunktet til kurs 100. Virksomhedsobligationerne er noteret på NASDAQ Stockholm.
Dagsværdien af obligationerne udgør pr. 31. marts 2016 330.400 t.kr. baseret på den sidste handel foretaget
den 17. marts 2016.
Virksomhedsobligationen er underlagt specifikke lånebetingelser, som opgøres således for de seneste 12
måneder (LTM):
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Nedskrivninger der er indeholdt i ovenstående tilgodehavender har udviklet sig som følger:

Noter
9. Obligationsgæld (fortsat)
Financial covenants opgjort pr. 31. marts 2016 (lånebetingelser)

Koncern
LTM Q1 2016
t.kr.

EBITDA, LTM

EBITDAratio

43.437

Obligationsgæld, langfristet

336.457

Obligationsgæld, kortfristet

-

Andre tilgodehavender, langfristede

-

15.889

Tilgodehavende hos moderselskab

-

110.118

Likvide beholdninger

-

29.947

Netto rentebærende gæld (NIBD) i alt

180.503

4,16

TARGET

< 5,50

Finansielle poster netto (Net Finance Charges) / EBITDA
Renteindtægter bank, LTM

-

226

Finansielle omkostninger obligationsgæld, LTM

27.217

Andre renteomkostninger, LTM

123

Finansielle poster netto (Net Finance Charges) i alt

27.114

1,60

TARGET

> 1,50

Koncernen overholder de gældende lånebetingelser pr. 31. marts 2016.
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Netto rentebærende gæld (NIBD) / EBITDA

Noter
10. Finansielle risici
Koncernens valutarisici afdækkes primært ved at afpasse indbetalinger og udbetalinger i samme valuta.
Forskellen mellem indbetalinger og udbetalinger i samme valuta er udtryk for en valutakursrisiko. Koncernens
valutaeksponering pr. 31. marts 2016 fremgår af nedenstående.

Likvider

Tilgodehavender

Øvrige gælds-

gæld

forpligtelser

Nettoposition

NOK

477

140

-

-1.107

-490

EUR

1.252

1.305

-

-1.489

1.068

SEK

15.595

12.415

-336.457

-37.657

-346.104

31. marts 2016

17.324

13.860

-336.457

-40.253

-345.526

2015 i t.kr.

Likvider

Tilgodehavender

Obligations-

Øvrige gælds-

gæld

forpligtelser

Nettoposition

NOK

309

217

-

-1.061

-535

EUR

1.580

1.315

-

-2.829

66

SEK

32.539

13.994

-338.056

-52.292

-343.815

31. december 2015

34.428

15.526

-338.056

-56.182

-344.284

De udstedte obligationer er udstedt i svenske kroner og som følge heraf er hovedstolen udsat for udsving i
kursen mellem koncernens funktionelle valuta (danske kroner) og svenske kroner. En ændring i kursen på
svenske kroner på 5 % pr. 31. marts 2016 ville have påvirket totalindkomst og egenkapital med ca. 10 mio.kr.
Følsomheden er opgjort som forskellen mellem den opgjorte dagsværdi pr. 31. marts 2016 af koncernens
aktiver og gældsforpligtelser i svenske kroner.
Koncernen har rentebærende finansielle aktiver og forpligtelser og er som følge heraf udsat for udsving i
renterisiko. Udsving i renteniveauet påvirker koncernens variabelt forrentede obligationsgæld. En stigning i
renteniveauet på 1%-point p.a. i forhold til balancedagens renteniveau ville have haft en negativ indvirkning på
totalindkomst og egenkapital på ca. 3 mio.kr. Et tilsvarende fald i renteniveau ville have betydet en tilsvarende
positiv indvirkning på totalindkomst og egenkapital.
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2016 i t.kr.

Obligations-

Noter
10. Finansielle risici (fortsat)
Det er koncernens målsætning at have et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til fortsat at kunne disponere
hensigtsmæssigt i forhold til drift og investeringer. Koncernens likviditetsreserve består af likvide midler og
uudnyttede kreditfaciliteter. Koncernens likviditet opbygges primært af driftsoverskud, samt forskellen mellem
indbetalingstidspunktet og afregningstidspunktet. Købende kunders betalingsfrist er 3 dage og afregningen til
sælgende kunder sker inden for ca. 35 dage. For at opretholde det nuværende likviditetsniveau er koncernen
derfor afhængig af fortsat vækst og positiv indtjening. Ledelsen vurderer løbende koncernens likviditetsbehov.
Koncernen har ikke væsentlige kreditrisici idet alle varer indleveres i kommission, og varerne fra auktionerne
endvidere ikke udleveres før betaling har fundet sted. Betalingerne sker primært med kreditkort og
bankoverførsel. Selskabet oplever kun i meget begrænset omfang svindel med kreditkort. Desuden benyttes
velrenommerede samarbejdspartnere til behandling af betalingsstrømme, primært Valitor, ALTAPAY, Danske

Koncernen vurderer løbende kapitalstrukturen med henblik på at sikre forsvarlig egenkapital i selskabet.
Koncernen forventer for 2016 at modtage udbytte fra datterselskaber i det omfang det vurderes forsvarligt.
Tilgodehavendet hos tilknyttede virksomheder nedbringes ved udlodning af udbytte. Det forventes ikke, at der
udloddes udbytte for 2016, der er større end tilgodehavendet hos tilknyttede virksomheder.
Koncern
31.03.2016
t.kr.

11. Resultat pr. aktie
Periodens resultat

-

Gennemsnitligt antal aktier

2.084

Koncern
31.03.2015
t.kr.
-

60.020

11.890
60.000

Resultat pr. aktie (EPS) á 100 kr.

-

34,7

-

198,2

Resultat pr. aktie (EPS) á 100 kr., udvandet

-

34,7

-

198,2

12. Udbytte
I 2016 er der udbetalt 0 t.kr. i ordinært udbytte til aktionærerne i Lauritz.com A/S svarende til 0 kr. pr. aktie
(2015: 33 kr. pr. aktie).
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Bank, SEB og DNB.

Noter
13. Eventualposter mv.
Eventualforpligtelser, koncernregnskab
Koncernen har afgivet huslejegaranti på 406 t.kr., som udløber i 2019.
Koncernen er indtrådt i øvrige lejeaftaler vedrørende ejendomme, som maksimalt har lejeperioder til år 2025.
Den samlede huslejeforpligtelse andrager 60.045 t.kr., hvoraf 12.032 t.kr. forfalder i 2016.
For årene 2016-2018 er der indgået operationelle leasingkontrakter vedrørende biler. Leasingkontrakterne er
indgået med faste leasingydelser, der årligt pristalsreguleres. Aftalerne er uopsigelige inden for den nævnte
periode.
Koncernen indgår i en international sambeskatning med Lauritz.com Holding A/S som administrationsselskab.
indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 for eventuelle forpligtelser til at
indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.
14. Nærtstående parter
Nærtstående parter med bestemmende indflydelse
Følgende parter har bestemmende indflydelse over Lauritz.com A/S:
Navn

Hjemsted

Grundlag for bestemmende indflydelse

Lauritz.com Holding A/S

Søborg

Aktionær med flertal af stemmerettigheder i Lauritz.com Group A/S

Lauritz.com Group A/S

Søborg

Aktionær med flertal af stemmerettigheder i Lauritz.com A/S

Aktionærforhold
Lauritz.com A/S er 100% ejet af Lauritz.com Group A/S, Søborg.
Datterselskaber

Hjemsted

Ejerandel

AB Stockholms Auktionsverk *

Stockholm

100 %

LC Danmark ApS

Søborg

100 %

LC II ApS

Søborg

100 %

LC III ApS

Søborg

100 %

Helsingborgs Auktionsverk AB *

Helsingborg

100 %

LC Sverige AB

Stockholm

100 %

LC Deutschland GmbH

Hamburg

100 %

Internetauktioner i Helsingborg AB *

Helsingborg

100 %

QXL Denmark A/S

Søborg

100 %

QXL.no AS

Oslo

100 %

* Selskabet revideres af en anden revisor end Deloitte.
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Koncernen hæfter derfor ifølge selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for

Noter
14. Nærtstående parter (fortsat)
Transaktioner
Lauritz.com A/S har ydet lån til Lauritz.com Holding A/S. Pr. 31. marts 2016 udgjorde lånet 110.118 t.kr. Lånet
forrentes på markedsvilkår, og der er i perioden betalt 0,1 mio.kr. i rente.
15. Begivenheder efter balancedagen
Lauritz.com har indgået aftale om etablering af to nye auktionshuse i koncernen i Sverige henholdsvis i
Danmark. Lauritz.com har således indgået en betinget købsaftale for købet af Karlstad-Hammarö Auktionsverk
AB. Endvidere har Lauritz.com indgået en ny 5-årig partneraftale for etablering og drift af en ny Lauritz.com filial i
Midtjylland i Danmark.
Der er efter regnskabsperiodens afslutning i øvrigt ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke
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selskabets finansielle stilling væsentligt.
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