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Groei van omzet en winst bij Koninklijke Brill 
 

Kerncijfers (in EUR x miljoen) 
  

2013  2012*  2012 

Omzet 29.3  27,5  27,5 
EBITDA 4,5  4,2  4,2 
Winst voor belastingen 3,3  3,1  3,1 
      

Winst na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 2,5  2,3  2,3 
Winst na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten  0  0  3,4 
Totale winst 2,5  2,3  5,7 
      

Winst per aandeel (EUR) 1,31  1,24  3,06 
 

Deze cijfers zijn ontleend aan de concept-jaarrekening 2013. De jaarrekening zal op 3 april 2014 op de website www.brill.com gepubliceerd 
worden. *Cijfers 2012 exclusief eenmalige resultaten. 
 
Brill rapporteert over 2013 een omzet- en een (genormaliseerde) winststijging van respectievelijk 6,4% en 6,2%. In 
2012 was de winst uitzonderlijk hoog door de verkoop van een strategisch minder goed passend bedrijfsonderdeel. 
De verkoop van gedrukte boeken die in 2012 was tegengevallen, nam weer toe in 2013. De gerealiseerde 
tijdschriftenomzet stagneerde echter door een incidentele achterstand in de verschijning van enkele titels. Door 
de goede omzet, met een sterk vierde kwartaal en voortgaande groei van het digitale product, was er in 2013 
sprake van een stijgende kostprijs. De marge kwam onder druk als gevolg van een stringent printing on demand 
beleid. Naast de hogere stuksprijs van een boek zijn er daardoor in het begin ook hogere logistieke kosten. Op de 
balans is echter duidelijk te zien dat printing on demand tot een lagere voorraad gereed product en dus tot lagere 
kapitaalskosten leidt. Het maakt de onderneming ongevoelig voor versnellingen in de transitie naar ongedrukt 
uitgeven. In 2013 werden nieuwe en verbeterde elektronische uitgeefplatforms in gebruik genomen. 
 
In 2013 zijn een aantal kleine acquisities gerealiseerd en tegen het einde van het jaar nam Brill de vermaarde 
uitgever Hes & De Graaf over. Alle acquisities zullen in 2014 aan omzet en resultaat bijdragen. Met een actief 
acquisitiebeleid en ruime middelen streeft de 330-jaar oude Leidse uitgever naar verdere uitbreiding binnen het 
strategische aandachtsveld. In 2013 was er een bescheiden uitbreiding van personeel. De onderneming investeert  
in de uitgeefstaf en in commerciële activiteiten, vooral gericht op Azië. De winst uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten bedroeg in 2013 EUR 2,5 miljoen (2012: EUR 2,3 miljoen).  
 
Het jaar 2013 stemt tot tevredenheid, maar aanvullende maatregelen zijn nodig om de sterk gestegen kosten die 
samenhangen met printing on demand te beheersen en te verlagen. 
 
Brill is een duurzame kwaliteitsuitgever en heeft geen gebrek aan goede kopij. Door de goede spreiding van de 
portefeuille en de toepassing van meerdere verdienmodellen, waaronder Open Access, is Brill goed 
gepositioneerd. Het bedrijf is financieel gezond en heeft geen bankleningen uitstaan. De gunstige kaspositie en de 
kredietruimte maken verdere expansie mogelijk.  
 
Voorgesteld zal worden over 2013 een dividend van EUR 1,12 per aandeel/CVA uit te keren (2012: EUR 1,08). Het 
dividend zal in het voorstel opnieuw geheel in contanten zijn.  
 
Leiden, 12 maart 2014 
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Toelichting op het jaarresultaat 2013 
De totale omzetgroei van ruim 6% was mede te danken aan de wederom sterke verkoopcijfers in het vierde 
kwartaal, herstel van de verkopen van gedrukte boeken en een voortgaande opmars van het digitale product. De 
nettowinst was 6,2% hoger dan de genormaliseerde winst over 2012. De omzet tijdschriften kwam iets lager uit 
door incidentele vertragingen in publicatie. De marge kwam onder enige druk te staan in 2013 doordat vrijwel 
integraal is overgegaan op printing on demand (POD).  
 
Omzet ontwikkeling  
De omzet van Brill vertoonde in 2013 een groei van 6,4% tot EUR 29,3 miljoen (2012: EUR 27,5 miljoen). Deze 
omzetontwikkeling is voor een groot deel te danken aan hogere verkopen van gedrukte boeken in de Verenigde 
Staten, nadat deze in 2012 tegengevallen waren. De onverwacht grote uitval van bestellingen en de vele 
retourzendingen door Brill’s grootste klant in de VS van 2012 heeft zich niet herhaald in 2013.  
De verkoop van elektronische boeken steeg met 25%. De omzet van elektronische boeken maakt nu bijna 34% 
van de totale boekenomzet uit. Ten gevolge van enige vertraging bij de publicatie van enkele titels daalde de 
totale omzet van de tijdschriften (gedrukt en elektronisch) met 1,9%. De omzet van elektronische tijdschriften 
maakt momenteel 78% van de totale omzet tijdschriften uit. De verkoop van alle elektronische producten steeg 
met 11% en bedraagt nu 48% van de totale omzet. De ontwikkeling van de koers van de US-dollar in 2013 had een 
geringe invloed op de omzet, mede door het toepassen van hedge accounting. De overnames in de loop van 2013 
hadden nog nauwelijks effect op de omzet. 
 
Kostprijs van de omzet  
Zoals verwacht bij de hogere omzet steeg de kostprijs van de omzet in 2013 ten opzichte van 2012, maar ook de 
kostprijs als percentage van de omzet steeg naar 33,9% (2012: 33,0%). De stijging werd in belangrijke mate 
veroorzaakt door twee specifieke redenen. Het inmiddels breed toegepaste printing on demand heeft een licht 
hogere kostprijs per boek. Daarnaast stegen de verzendkosten in 2013 aanzienlijk, door eenzijdige opgelegde 
hogere postale tarieven en door verdubbeling van kosten bij gemengde orders (POD en offsetdruk). POD verkleint  
het risico op een plotselinge versnelling van de transitie naar elektronische boeken. Bovendien zorgt POD voor 
lagere voorraden gereed product en dus een lager kapitaalbeslag. De onderneming heeft maatregelen getroffen 
om de situatie rond de toegenomen verzendkosten aan te pakken.  
 
Overige kosten  
De personeelskosten stegen in 2013 met 3,6% (2012: 9,4%). Deze stijging is het gevolg van verhogingen, gestegen 
pensioen- en sociale lasten en een beperkte uitbreiding van het aantal fte’s (fulltime equivalents) van gemiddeld 
122,6 naar 123,0. De overige operationele kosten stegen met eur 0,4 miljoen (5,8%). De afschrijvingskosten bleven 
constant op EUR 1,0 miljoen in 2013 en bevatten kosten van de vernieuwde uitgeefplatformen voor boeken, 
tijdschriften, naslagwerken en primaire bronnen. De financieringskosten waren hoger dan in 2012 door het 
valutaresultaat.  
 
Winst  
De operationele marge (EBITDA/omzet) bleef net als in 2012 15,4%. De winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 
bedroeg 8,4% van de omzet. Het aantal uitstaande aandelen bleef gelijk ten opzichte van 2012. De winst per 
aandeel bedroeg EUR 1,31 (2012: EUR 1,24 voor voortgezette bedrijfsonderdelen). 
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Werkkapitaal en kasstroom  
Het saldo van voorraden, debiteuren en overige vorderingen alsmede crediteuren en overige te betalen posten 
daalde in 2013 met EUR 0,3 miljoen. De voorraden (inclusief onderhanden werk) stegen met EUR 1,0 miljoen, vooral 
door investeringen in grote nieuwe projecten die zullen bijdragen aan toekomstige organische groei. De post 
debiteuren en overige vorderingen per einde jaar steeg licht tot EUR 7,2 miljoen (2012: EUR 7,1 miljoen). De 
voorziening voor dubieuze debiteuren bedraagt EUR 0,2 miljoen (2012: EUR 0,3 miljoen). De vrije kasstroom 
bedroeg EUR 2,6 miljoen. De investering in acquisities bedroeg EUR 0,5 miljoen en betrof de overname van  
Hes & De Graaf (Nederland) en een aantal kleinere acquisities. 
 
Solvabiliteit  
Het balanstotaal (EUR 44,3 miljoen) steeg aanzienlijk ten opzichte van 2012 (EUR 42,6 miljoen). De vaste activa 
daalden met EUR 0,1 miljoen en de vlottende activa stegen met EUR 1,8 miljoen. Het eigen vermogen steeg door 
toevoeging van de onverdeelde winst over 2013 en bedroeg ultimo 2013 EUR 27,2 miljoen (2012: EUR 26,7 miljoen). 
De solvabiliteit handhaafde zich op een hoog niveau en bedroeg 61,4%.  
 
Agenda 2014 
Het jaarverslag zal vanaf 3 april 2014 op Brill’s website www.brill.com te raadplegen zijn. Een Pers- en 
Analistenbijeenkomst wordt georganiseerd op 24 april in Amsterdam. Op 15 mei zal de algemene vergadering van 
aandeelhouders plaatsvinden ten kantore van de vennootschap. 
 
Vooruitzichten 
Het is nog te vroeg in het jaar om concrete uitspraken te doen over de ontwikkeling van omzet en resultaat in 
2014. Er doen zich regelmatig mogelijkheden voor om te acquireren. Ook ontwikkelt het bestaande 
uitgeefprogramma zich voorspoedig. De onderneming blijft daarom op groei van omzet en resultaat sturen. 
 
12 maart 2014, drs. H.A. Pabbruwe, Directeur 
pabbruwe@brill.com - ++31 (0)6 20421134 

 

 
 
 
Profiel 
Brill is een beursgenoteerde (Euronext Amsterdam NV), sterk internationaal georiënteerde, wetenschappelijke uitgeverij die sinds 1683 in 
Leiden is gevestigd. De uitgeefportefeuille omvat ruim 20 vakgebieden, onder andere: Midden-Oosten en Islam Studies, Azië Studies, 
Oudheid Studies, Geschiedenis en Internationale Betrekkingen, Theologie en Religiewetenschap, Taalwetenschap, en Internationaal Recht. 
De overwegend Engelstalige publicaties bestaan grotendeels uit boeken(series), encyclopedieën, tijdschriften, databases, en primaire 
bronnencollecties. Brill publiceert jaarlijks 200 tijdschriften en circa 700 nieuwe boektitels en naslagwerken, beschikbaar in zowel druk als 
elektronische vorm. De voornaamste afzetmarkten van Brill, dat kantoren in Leiden en Boston heeft, zijn Europa, de Verenigde Staten en 
Azië. De afnemers bestaan in meerderheid uit wetenschappelijke instituten en bibliotheken. 
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Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet 
gerealiseerde resultaten over 2013 (In duizenden euro’s) 
  2013   2012 
Brutowinst       
Netto-omzet   29.284    27.527 
Kostprijs van de omzet    -9.923    -9.094 
  19.361    18.433 
Bedrijfslasten         
Verkoopkosten   -5.503    -5.295   
Algemene beheerskosten          
    Algemene operationele kosten  -9.354    -8.903   
    Afschrijvingen op immateriële vaste activa  -312    -346   
    Afschrijvingen op materiële vaste activa  -714    -651   
  -15.883   -15.195 
Winst voor rente en belasting  3.478    3.238 
         
Financieringsopbrengsten   0    13 
Financieringskosten   -131    -115 
Winst voor belasting  3.347    3.136 
         
Belastinglast   -886    -818 
         
Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten         
ter beschikking van aandeelhouders      
van Koninklijke Brill NV  2.461     2.318 
         
Beëindigde bedrijfsactiviteiten    
Winst na belasting uit beëindigde 
bedrijfsactiviteiten  0   3.415 
      
Winst ter beschikking van aandeelhouders      
van Koninklijke Brill NV 2.461     5.733 
     
Niet gerealiseerde resultaten voor belasting die in 
toekomstige perioden ten gunste of laste van de 
gerealiseerde resultaten kunnen komen       
Koersresultaten op buitenlandse deelnemingen  10    1 
Kasstroom hedges   74    642 
  84   643 
Niet gerealiseerde resultaten na belasting       
Belasting over niet gerealiseerde resultaten  0   -127 
  84   516 
Totaal gerealiseerd en niet gerealiseerd resultaat na 
belasting ter beschikking van        
aandeelhouders van Koninklijke Brill NV 2.545   6.249 
         
Winst per aandeel (WPA)          
Gewone/verwaterde winst per aandeel ter beschikking       
van aandeelhouders van Koninklijke Brill NV 1,31   3,06 
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Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie  
per 31 december 2013 
Voor bestemming resultaat; in duizenden euro’s     
     
  31-12-2013  31-12-2012 
ACTIVA     
 

Vaste activa  17.623  17.708 
Vlottende activa  26.690  24.902 
TOTAAL ACTIVA  44.313  42.610 

     
PASSIVA     
 

Totaal eigen vermogen  27.203  26.682 
Langlopende verplichtingen  3.788  3.656 
Kortlopende verplichtingen  13.322  12.272 
TOTAAL PASSIVA  44.313  42.610 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht    

In duizenden euro’s       
       
  2013  2012 
         
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten         
Winst voor belasting uit voortgezette bedrijfsactiviteiten  3.347    3.136   
Winst voor belasting uit beëindigde bedrijfsactiviteiten  0   4.554  
           
Correcties voor niet kasgerelateerde mutaties:           
    Aanpassing boekwinst verkoop fonds   0   -4.653  
    Financieringsopbrengsten   0    -13   
    Financieringskosten   131    115   
    Afschrijvingen vaste activa  1.228    1.246   
    Valutatermijncontracten  9   -145  
    Overige mutaties  0    -13   
Wijzigingen in het werkkapitaal  289    95    
Betaalde winstbelasting  -1.185    -260   
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten    3.819    4.062 
           
Kasstroom uit investeringsactiviteiten           
Investeringen in materiële vaste activa  -261    -661   
Investeringen in immateriële vaste activa   -427    -205   
Desinvestering ontvangen in kasgeld   0   4.881  
Acquisities gedaan met eigen middelen   -497    -2.461   
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten    -1.185    1.554 
           
Kasstroom uit financieringsactiviteiten           
Ontvangen rente   0    13   
Betaalde financieringslasten  -38    -58   
Betaald contant dividend over het vorig boekjaar   -2.024    -1.968   
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten    -2.062    -2.013 
 
Mutatie liquide middelen    572    3.603 
           
           
Liquide middelen per 1 januari    5.960    2.367 
Mutatie liquide middelen    572    3.603 
Netto valuta omrekeningsverschillen    -1    -10 
Liquide middelen per 31 december     6.531    5.960 
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