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Jaarresultaten 2017/2018 conform verwachting

SnowWorld: goede start boekjaar 2018/2019
SnowWorld heeft – zoals reeds bij de op 1 mei 2018 gepubliceerde halfjaarcijfers was aangegeven - in
het boekjaar 2017/2018 te maken gehad met een afname van het aantal verkochte pistetickets. In het
tweede halfjaar kwam die daling tot stilstand. Uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag over
2017/2018 blijken de volgende financiële hoofdpunten:
Resultaten 2017/2018:
- Netto-omzet met 4,3% gedaald van € 27,3 miljoen tot € 26,1 miljoen
- EBITDA met 12,8% gedaald van € 9,7 miljoen tot € 8,5 miljoen
- Stijging van de nettowinst met 3,4% tot € 2,4 miljoen
Financiering: versterkte vermogenspositie
- Kapitaalverhoging ad € 4,2 miljoen
- Rentedragende schulden (exclusief swap) gedaald met € 8,3 miljoen (21,8%) tot € 29,7 miljoen
- Verbetering solvabiliteit; eigen vermogen aanzienlijk toegenomen met 44,2% tot € 23,5 miljoen
- Garantiekapitaal gestegen van 27,7% tot 39,0%
Voor een verdere toelichting op de jaarcijfers van 2017/2018 verwijzen wij naar het jaarverslag van
SnowWorld dat als bijlage is meegestuurd.
Vooruitzichten: hogere omzet en EBITDA in 2018/2019
SnowWorld N.V. heeft in de eerste maanden van het boekjaar (vanaf 1 oktober 2018) een duidelijk
hogere omzet behaald dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Bovendien heeft SnowWorld op 20
december 2018 de overname van SnowPlanet Amsterdam en de belangname (25%) in Alpenpark
Neuss kunnen melden.
Op basis van de positieve verwachtingen voor de gang van zaken bij de SnowWorld vestigingen in
Zoetermeer en Landgraaf en de bijdrage van de in december gerealiseerde acquisities wordt verwacht
dat in het boekjaar 2018/2019 de omzet en de EBITDA zullen toenemen.

Voor meer informatie over dit persbericht of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
Wim Hubrechtsen (CEO), +32 475220270 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 drie indoorski faciliteiten in Nederland (Zoetermeer, Landgraaf en Amsterdam) en een 25%

belang in een indoorski faciliteit in Duitsland (Neuss) één van de leidende ondernemingen in deze
industrie van de wereld. Sinds september 2017 houdt Alychlo NV, de investeringsmaatschappij van
ondernemer Marc Coucke, een meerderheid van de aandelen.

