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Brill meldt tegenvallende omzet in december en een lichte winstdaling in 2014. 
Voor 2015 worden maatregelen genomen en de vooruitzichten zijn voorzichtig 
positief. Voorgesteld zal worden het dividend fractioneel te verhogen. 
 
Vandaag hebben directie en commissarissen de voorlopige resultaten over 2014 vastgesteld. De concept-
jaarrekening 2014 is ter controle aan de accountant voorgelegd. Tot en met de maand november van vorig jaar 
was sprake van een omzetgroei van 4%. December ontwikkelde zich echter onverwacht tot de slechtste 
decembermaand in zeven jaar en als gevolg daarvan bleef de groei over heel 2014 op 1% steken. Hierdoor stond de 
winstgevendheid onder druk. Dankzij een sterkere dollar tegen het eind van het jaar was er koerswinst op de 
balanspost debiteuren. De onderneming gaat nu uit van een winst van € 2,3m (€ 2,5m in 2013). De jaarcijfers zijn 
echter nog niet door de accountant gecontroleerd. 
 
De lancering van nieuwe producten verliep volgens plan en de omzet van tijdschriften groeide op jaarbasis. Ook 
het medio 2014 verworven programma van Rodopi voldeed aan de verwachtingen. De productontwikkeling bij 
het eind 2013 overgenomen Hes & De Graaf liep vertraging op. Het grootste probleem bleek echter het 
onverwachte uitblijven van lucratieve eindejaarorders van digitale collecties en databases te zijn. Vooral de omzet 
van primaire bronnen en grote naslagwerken had daaronder te lijden. Voor 2015 worden maatregelen genomen 
om de verkoop te bevorderen en kosten te beheersen. De vooruitzichten voor het lopend jaar zijn voorzichtig 
positief. Onder voorbehoud van onvoorziene ontwikkelingen en uitgaande van een goedkeurende verklaring 
verwacht Brill over 2014 een winst per aandeel van € 1,23 (€ 1,31 in 2013) te kunnen melden. In het kader van een 
bestendig dividendbeleid zal in mei aan aandeelhouders worden voorgesteld het dividend te verhogen naar € 1,15 
(€ 1,12 over 2013). 
 
Op 11 maart na beurs zal Brill de verkorte jaarrekening met een toelichting publiceren. Op 2 april zal het volledige 
jaarverslag 2014 beschikbaar zijn op Brill’s website (www.brill.com). 
 
 
Leiden, 18 februari 2015, 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 800 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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