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Verlenging derde piste SnowWorld Zoetermeer weer een stap dichterbij

SnowWorld herhaalt verwachting van een hoger
operationeel netto resultaat
In het 3e kwartaal van het financiële boekjaar van SnowWorld, traditioneel de rustigste tijd
van het jaar, heeft SnowWorld net als in het eerste halfjaar een kleine 2% meer pistetickets
kunnen verkopen. Op basis van de hogere verkochte ticket aantallen, lagere afschrijvingen en
lagere rentelasten, herhaalt SnowWorld haar verwachting dat het operationele netto
resultaat hoger zal uitvallen dan vorig jaar. De EBITDA zal dit jaar, mede in verband met de
toegenomen bedrijfslasten door de beursnotering, vermoedelijk iets lager uitvallen dan vorig
jaar.
Voor SnowWorld zijn de eerste zes maanden van haar boekjaar, oktober tot en met maart, financieel
gezien verreweg het belangrijkste. In die maanden wordt zo’n 70% van de jaaromzet gerealiseerd. In het
2e halfjaar is het aantal pistebezoekers fors lager. Belangrijke activiteiten in deze maanden zijn de
trainingen van de vele duizenden atleten in Landgraaf, de exploitatie van het klimpark in Landgraaf en de
summercamps in Zoetermeer.
Het seizoen voor trainingen in Landgraaf door atleten wordt mede bepaald door de omstandigheden in de
Alpen. Het seizoen start doorgaans in juli en loopt door tot en met oktober. Inmiddels hebben onder
andere de Canadese en Italiaanse World Cup-mannen hun trainingen in Landgraaf achter de rug.
SnowWorld ziet in het tweede volledige jaar van exploitatie van haar klimpark de populariteit verder
toenemen. Het zwaartepunt van de exploitatie van het klimpark zit in het laatste kwartaal van het
boekjaar, maar de toename van de bezoekersaantallen tot en met juni geeft SnowWorld het vertrouwen
dat het klimpark dit boekjaar een hogere bijdrage aan het resultaat zal leveren dan vorig jaar.
SnowWorld organiseert inmiddels een aantal jaren op rij summercamps. Kinderen van werkende ouders
kunnen tijdens de schoolvakanties een week lang onder begeleiding allerlei sporten beoefenen, waaronder
natuurlijk skiën en snowboarden op de pistes. Voor SnowWorld is dit een relatief klein product, maar voor
de zomerperiode wel belangrijk en nog steeds groeiend. Ook dit jaar zijn de boekingen weer toegenomen.
Voortgang nieuwbouwprojecten
SnowWorld werkt aan de ontwikkeling van een aantal nieuwbouwplannen. Dit in het kader van haar
groeistrategie. Het gaat hierbij om de verlenging van de bestaande derde baan van SnowWorld
Zoetermeer en geheel nieuwe vestigingen in Parijs en Barcelona. De afgelopen maanden is wederom
vooruitgang geboekt met betrekking tot deze ontwikkelingen.
Om de verlenging van de derde baan van SnowWorld Zoetermeer mogelijk te maken is een
bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. In de gemeente Zoetermeer is het gebruikelijk dat voorafgaand
aan de besluitvorming over een nieuw bestemmingsplan eerst een voorontwerp bestemmingsplan ter
inzage wordt gelegd, waar partijen hun inspraakreacties op kunnen geven. Half juli sloot de termijn voor
de inzage in het voorontwerp bestemmingplan. Na bestudering van de inspraakreacties zal SnowWorld in
het najaar van dit jaar de aanvraag voor de bouwvergunning en het ontwerp bestemmingsplan tegelijk in
procedure brengen. Belangrijk voor het kunnen vaststellen van een nieuw bestemmingsplan is ook een
provinciale ontheffing voor de werkzaamheden. Deze ontheffing is inmiddels door zowel Gedeputeerde als
Provinciale Staten verleend.
Zowel in Parijs en Barcelona lopen de procedures voor de wijziging van de benodigde
bestemmingsplannen. In Barcelona zal deze procedure naar verwachting nog deze zomer zijn afgerond.
Gesprekken met locale banken voor de financiering zijn inmiddels opgestart.
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Voor meer informatie over dit persbericht of aanvullende informatie kunt u contact opnemen
met:
Koos Hendriks (CEO), +31 (0)6 51837518 of corporate@snowworld.com
Wim Moerman (CFO), +31 (0)6 41219496 of corporate@snowworld.com

Profiel SnowWorld
SnowWorld N.V. is een in Zoetermeer gevestigde beursgenoteerde vennootschap. SnowWorld is met haar
twee indoorski faciliteiten in Nederland één van de leidende ondernemingen in deze industrie van de
wereld. SnowWorld heeft sinds haar oprichting in 1996 door de heer J.H.M. Hendriks een snelle groei
doorgemaakt. In verband met de strategie van SnowWorld om het bewezen succesvolle concept verder in
Europa te kunnen uitrollen heeft SnowWorld in 2013 de stap naar de beurs gemaakt.

