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Lauritz.com hamrer krisen i gulvet
Auktionshuset Lauritz.com stormer
frem trods krisen. 2009-resultatet var
det bedste i firmaets historie, og i år
ventes både resultat og omsætning at
nå nye rekorder. Konkurrenten Bruun
Rasmussen vader stadig i et minus

AF SILAS BAY NIELSEN

Krisen bliver kvast under
hammeren i landets største
auktionshus, Lauritz.com.
Auktionshuset er kommet
ud af 2009 med et rekordresultat før skat på 12,3 mio.
kr., hvilket er 43 pct. højere
en året før. Samtidig er omsætningen af de varer, der
er kommet under hammeren, gået frem til 557 mio. kr.
fra knap 549 mio. kr. i 2008.
Dermed kom 225.000 varer inden for kunst, design
og antikviteter under hammeren på selskabets hjemmeside.
»Vi har valgt en offensiv tilgang til ﬁnanskrisen.
Derfor har vi investeret ﬂere penge end nogensinde i
markedsføring.
Samtidig
gør vores brede sortiment og
mangfoldige kundegruppe
os mindre følsomme over for
konjunkturerne,« siger Mette Rode Sundstrøm, adm.
direktør i Lauritz.com og tilføjer, at året har været rigtig
tilfredsstillende.
Selvom mange andre ellers
klager over, at der er blevet
længere mellem kunderne,
så er det knap så dystert hos
Lauritz.com. I sidste kvartal
i 2009 klikkede 25 pct. ﬂere
sig forbi siden. Og de gode
takter ser ud til at fortsætte
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i 2010. Her forventer auktionshuset, at resultatet før
skat vil blive fordoblet til 24
mio. kr., og det er måske ikke
helt så tosset et bud, når første kvartal allerede har ført
til et resultat før skat på ca. 6
mio. kr. – en stigning på 228
pct. i forhold til 2009. Årsomsætningen forventes også
at storme frem med en stigning på 13 pct. til 630 mio.
kr.
»Vi har kunnet konstatere,
at udbyttet af vores indsatser
gennem 2009 resulterede

Danskerne søger stadig gode tilbud i krisen, og det betyder mange besøgende på auktionshuset Lauritz.coms hjemmeside.
Auktionshuset får dermed i 2009 deres hidtil bedste regnskab. Foto: Jens Dige/Polfoto.
i en mærkbar omsætningsfremgang især i fjerde kvartal. Med de aktiviteter, vi
dertil har planlagt for i år,
har vi følt, at det var realistisk at budgettere med stigninger,« siger hun.
Derudover peger Mette
Rode Sundstrøm også på, at
rekordresultatet skyldes rationaliseringer og et indhug
i omkostningerne.
Mens Lauritz.com i grove
træk har haft vind i sejlene
gennem krisen, så har situationen set anderledes trist

ud for andre auktionshuse.
På grund af krisen har ﬂere kæmpet med underskud,
heriblandt det hæderkronede Bruun Rasmussen. Auktionshuset måtte på grund
af et underskud på knap 23
mio. kr. i 2008 fyre 45 medarbejdere, lukke en afdeling
og ﬂytte dele af selskabet fra
Bredgade til Nordhavn i København. Og 2009 ser ikke
meget bedre ud.
»Vi kan kun vise en tilbagegang i forhold til sidste
år. Vi er blevet særlig hårdt

ramt af krisen, fordi vi ligger i den dyre ende af markedet,« siger Claus Poulsen,
adm. direktør i Bruun Rasmussen, der forventer, at
årsregnskabet vil ligge klar
senere i denne måned.
Han uddyber, at krisen
stort set ikke kan mærkes
i den del af auktionshuset,
der beskæftiger sig med det
billigere marked. Derimod
er salget gået tilbage med
30 til 40 pct. på det såkaldte
high end-marked.
I udlandet går det også frem

for Lauritz.com, til trods for
at franchisetageren i Norge
sidste år gik konkurs. Auktionshuset investerede sidste
år massivt i Sverige og Tyskland, og i år åbnes ﬁre nye ﬁlialer i de to lande. Målet er
12 svenske ﬁlialer i 2012 og
15 af slagsen i Tyskland, selvom tyskerne er mere tilbageholdende overfor konceptet.
I dag er der henholdsvis fem
og tre ﬁlialer i de to lande.
silas.bay.nielsen@borsen.dk

Tv-program
18.00 • Aftenshowet

• 18.30 • TV Avisen med
Sport
19.00 • Aftenshowet og vejr
19.30 • Hvad er det værd?
Der er eksklusive lopper, antikke møbler og adeligt nips,
når Louise Sloth tager til herregårdsmarked i stemningsfulde omgivelser på Gelskov
Gods på Sydfyn
20.00 • DR1 Dokumentaren
- Et liv på kanten – DR Dokumentar undersøger et bestialsk overfald på en kvinde
på øen Mors. Det er historien om et barskt og voldeligt
liv blandt sociale nomader.
Men det er også historien om
et udkantsdanmark, der føler
sig svigtet og hægtet af
• 21.00 • TV Avisen
21.25 • Penge:Askeskyen i
kroner – Aflyste fly og tusinder af strandede passagerer
og varer har både betydet tabere og vindere. For langtfra
alle, der blev ramt af askeskyens konsekvenser, har tabt på
den.Vi gør akseskyens danske
regnskab op

21.50 • Håndboldonsdag: KIF
Vejen-Buducnot (k),
direkte – KIF Vejen har været
denne sæsons helt store positive overraskelse i dansk
kvindehåndbold
22.30 • Sportnyt med
SAS-liga
22.40 • Håndboldonsdag: KIF
Vejen-Buducnot (k),
direkte
23.25 • Onsdags Lotto
23.30 • OBS
23.35 • Sager der nager
DR1s kriminalserie
00.05 • Krøniken (20:22)
– en tv-fortælling fra 2006
01.05 • Boogie Mix

18.25 • Verdens kulturskatte
18.40 • Første Verdenskrig
• 19.30 • DR2 Udland
20.00 • Krysters Kartel
Dansk satire
20.25 • Brokeback Mountain
Amerikansk kærlighedsdrama fra 2005. Den tavse
ranch-arbejder Ennis del Mar
og den rodløse rodeocowboy Jack Twist bliver begge
hyret af en ranch-ejer, der

sender dem afsted til det
majestætiske og ensomme
Brokeback Mountain
• 22.30 • Deadline
23.00 • Krigen set med amerikanske øjne - Amr. dok.
23.50 • 24 timer vi aldrig
glemmer: 5. maj 1945 - da
freden brød ud
00.30 • The Daily Show
00.50 • DR2 Udland

• 18.00 • Nyhederne,
Finans, Sporten og Vejret
18.25 • Go’ aften Danmark
• 19.00 • Nyhederne
19.30 • Regionalprogram
20.00 • Han, hun og haven
Romantisk haveprogram
med Annette Heick. Det var
kærlighed ved første blik, da
Morten fik øje på sin drømmekvinde en sommeraften
på Vig Festivalen
20.35 • Desperate Housewives - Amr. dramaserie. Bree
er for alvor ved at falde for
Karl, og samtidig distancerer hun sig mere og mere fra
Orson. Katherine forsøger
stadig at forføre Mike, og det

gør bestemt ikke forholdet
til Susan bedre
21.25 • Dagens mand
Dating-show
• 22.00 • Nyhederne og
Finans
22.20 • Regionale nyheder
22.30 • Vejret
22.35 • Sportsnyhederne
22.50 • Dags Dato: På druktur med pigerne - om kvinder i alle aldre med hang til
alkohol. Hvordan kan det
være, at fordrukne kvinder
generelt vækker større forargelse end fulde mænd?
23.35 • Criminal Intent
Amerikansk krimiserie
00.35 • Medium
Amr. spændingsserie
01.20 • Felthospitalet
Med livet i hænderne i
Afghanistan

• 19.00 • Nyheder og vejret

18.50 • Duellen -publikum
mod de kendte. Quiz
19.45 • Viden - kort og kontant - videnskabens verden
• 19.55 • Finansnyt
• 20.00 • Nyheder
20.15 • Et gensyn med en
fremmed - Tysk drama 2010
21.45 • Hård, men fair
Talkshow
• 23.00 • Nyheder
23.30 • Global Players
Reportage om Sydafrika og
VM-slutrunden i fodbold
• 00.15 • Nyheder

19.25 • Kystvagten
Tysk krimiserie
20.15 • Dresden
Tysk historisk drama 2006
• 22.40 • Nyheder og vejret
23.10 • Helmut Kohl fylder
80 år - Reportage fra festlighederne
23.25 • Udlandsjournalen
Udenrigsmagasin med reportager fra hele verden
23.55 • Markus Lanz
Talkshow
• 01.00 • Nyheder

OPDATERET?
Se højaktuelle erhvervs- og finansnyheder på
Børsen tv – når det passer dig.

• Nyheder døgnet rundt

borsentv.dk

17.00 • 17 Finans og nyheder
18.00 • Nyheder og finans
19.00 • Nyhederne
22.00 • Nyheder og finans
22.20 • 22 Finans
00.00 • Midnatsnyheder
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