ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS
SNOWWORLD N.V.
15 maart 2019

1. Opening

Welkom
Registratie:
aantal geregistreerde aandelen
Aanwezig:

aantal vertegenwoordigde aandelen

3.303.592 (91%)

Aanwezigen
Raad van Commissarissen van SnowWorld N.V.
 dhr. K. Hoffman (voorzitter)

 dhr. P.P.F. de Vries
 dhr. P. Bourgeois
 mevr. F. Loncin
Bestuur van SnowWorld N.V.
 dhr. W.F.D.M. Hubrechtsen (CEO)
 dhr. W.A. Moerman (CFO)
BDO Audit & Assurance B.V.

 mevr. N.W.A. van Nuland
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2. Mededelingen
 Lunch na afloop van de vergadering

3. Boekjaar 2017/2018
a.

Verslag van het Bestuur over het boekjaar 2017/2018

b.

Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant

c.

Vaststelling van de jaarrekening 2017/2018 (stempunt)

3a. Verslag van het Bestuur over het boekjaar 2017/2018

Belangrijkste ontwikkelingen 2017/2018
 Strategisch:
 Openbaar bod Alychlo NV

 Zoektocht naar een nieuwe CEO
 Verkenning voor herfinanciering
 Kapitaalverhoging ad € 4,2 miljoen
 Verkenning mogelijke overname kandidaten
 Verdere uitwerking ontwikkelingen in Milaan
 Financieel:
 Daling omzet met 4,3% en daling EBITDA met 12,8%

 Stijging nettowinst met 3,4%
 Operationele kasstroom gedaald met 7,3% tot € 6,1 miljoen

Financiële gang van zaken - resultaat
 Omzet met € 26,1 miljoen lager dan voorgaand jaar
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 Aantal verkochte pistetickets met 7,9% gedaald
 Brutomarge gedaald van € 24,6 miljoen naar € 23,5 miljoen
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Financiële gang van zaken – operationele kasstroom
 Operationele kasstroom gedaald met 7,3% tot € 6,1 miljoen, per aandeel € 1,80
 EBITDA met 12,8% gedaald tot € 8,5 miljoen
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Financiële gang van zaken - balans
 Rentedragende schulden (excl. renteswap) gedaald met € 8,3 miljoen (21,8%) tot
€ 29,7 miljoen
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 Netto investeringen dit boekjaar € 2,0 miljoen
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Financiële gang van zaken - balans
 Herfinanciering bestaande krediet in december 2019

• Verdubbeling van de faciliteit
• Ruimere convenanten
• Lagere aflossingsdruk
 Verbetering solvabiliteit; eigen vermogen met 44,2% toegenomen tot € 23,5 miljoen
(per aandeel € 6,51) door kapitaaluitbreiding, ingehouden winst en lagere negatieve
waarde van de renteswap
 Garantiekapitaal gestegen van 27,7% tot 40,0%
 Taxatiewaarde van het vastgoed ligt € 25,5 miljoen hoger dan de boekwaarde. Het
effect op het eigen vermogen bedraagt € 19,1 miljoen, per aandeel € 5,7.

STRATEGIE: 4 jaren MASTERPLAN
6 pijlers
• Groei:

• Groei /uitbouw bestaande resorts
• Groei in aantal resorts
• Uitbouw Customer Experience
• Diversificatie in activiteiten en doelgroepen
• Verblijfstoerisme
• Digitalisering en Consolidatie
• Duurzaam ondernemen
• Ambitie: Marktleider worden in Europa in Indoor winter beleving

Groei
• Bestaande resorts

• Verdere thematisering (modernisering)
• Uitrollen nieuwe foodconcepten
• Inzetten op bezoekers die niet komen skiën
• Nieuwe resorts (acquisities)
• Buy Scenario
• Operate Scenario
• Build Scenario

Uitbouw Customer experience
• Gast staat centraal

• Beter definiëren wie onze gasten zijn
• Inzetten op beleving
• Kwaliteit optrekken
• Verwachtingspatroon van gast beantwoorden in alle resorts
• Aangepast aan hedendaagse eisen en normen

Diversificatie
• Activiteiten

• Activiteiten buiten het hoogseizoen voor skiën uitbouwen
• Additionele activiteiten om gasten bijkomende beleving te geven
• Doelgroepen
• Families & Kinderen
• B2B
• Groepen
• Prof sporters

Verblijfstoerisme
• Gasten langer in onze resorts houden

• Meerdere vestigingen van Hotels of overnachtingsmogelijkheden voorzien
• zakelijke markt
• Leisure markt
• Impact op aantallen op pistes
• Impact op aanvullende activiteiten
• Impact op Food&beverage
• Cross Sell Mogelijkheden

• Community en Loyalty

Digitalisering & Consolideren
DIGITALISERING

• Inzetten op online voor marketing en ticketing
• Nieuw ticketing/kassa/toegangssysteem
• Rapporteringen en Business Intelligence
• Interne en externe communicatie
CONSOLIDEREN
• Uniformisering en optimaliseren

• Schaalvoordeel en synergie
• (re)branding en positionering

Duurzaam ondernemen
Elektriciteitsverbruik

 Afronding installatie van 13.000 zonnepanelen in Zoetermeer en Landgraaf
 Afronding installatie Led verlichting voor alle pistes in Zoetermeer en Landgraaf
 Daling van CO2 footprint per m2 sneeuwoppervlak Zoetermeer met 40% in 3 jaar
Warmteproductie
 Warmterecuperatie (verwarming en warm water productie)
Verpakkingsarm werken in alle departementen
Paperless werken invoeren

Ondernemen in relatie tot de gemeenschap en de omgeving
Voorbeeld werkgever en inzetten op welzijn werknemer

Marktleider in Europa
• Groei in aantal vestigingen

• Consolideren van de markt: Thuismarkt Nederland/Duitsland/België
• Groeipotentieel in Europa
• Schaalvoordeel en best practice
• Synergie
• Optimaliseren
• Relevantie
• Community

Voortgang nieuwbouwprojecten
Voortgang nieuwbouwproject Milaan

• Skiresort inclusief hotel
• Joint venture met Finiper Group
• Bouwvergunning verwacht dit kalenderjaar
• Verwachte start bouw dit kalenderjaar
• Totale investering circa € 55 miljoen
• Equity inbreng SnowWorld circa € 5 miljoen

Parijs en Barcelona voorlopig geen prioriteit
Surf Pool krijgt geen prioriteit in masterplan

Vooruitzichten
Door acquisities in december 2018 zullen omzet en EBITDA in 2018/2019 toenemen
Eerste vijf maanden boekjaar 2018/2019 duidelijk hogere omzet dan vergelijkbare
periode vorig boekjaar

3b. Gelegenheid tot stellen van vragen aan externe accountant
BDO Audit & Assurance B.V. (externe accountant) is bij de vergadering aanwezig en zal
een korte presentatie verzorgen over de controle van de jaarrekening van het boekjaar
2017/2018.
Hierna is gelegenheid om, indien gewenst, vragen te stellen over de verklaring omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening.

ALGEMENE VERGADERING SNOWWORLD N.V.
Presentatie controle jaarrekening 2017-2018 door BDO Audit & Assurance B.V.

15 maart 2019
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1. Scoping: doel en object van de controle

Scoping: doel en
object van de
controle

Het doel van de controle is het geven van een onafhankelijk oordeel of de (geconsolideerde)
financiële overzichten van onderstaande vennootschappen, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, zijn opgesteld in overeenstemming met IFRS en BW2 Titel 9.
SCOPING
Entiteit

Wettelijke statutaire controle

SnowWorld N.V.

X

- SnowWorld Leisure N.V.

X

Controle voor consolidatiedoeleinden

X

- SnowWorld International B.V.

Jaarverslag:
▪ Wettelijke vereisten
▪ Geen materiele onjuistheden
▪ Corporate Governance
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2. Strekking van de controleverklaring

De strekking van
de controleverklaring is
goedkeurend

Aangezien de jaarrekening 2017-2018 van SnowWorld aan de daaraan te stellen eisen
voldoet, hebben wij een goedkeurende controleverklaring, gedateerd op 16 januari 2019,
afgegeven bij de jaarrekening.
Kernpunten van de controle (gelijk aan vorig jaar):
▪ Waardering bedrijfsgebouwen en terreinen
▪ Waardering van goodwill
▪ Juistheid en volledigheid omzet
Voor een uiteenzetting inzake de verantwoordelijkheden van de directie van de onderneming
en van BDO Audit & Assurance B.V., alsmede de aard en de reikwijdte van onze
werkzaamheden in het kader van onze accountantscontrole, verwijzen wij naar de
controleverklaring.
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3. Opdracht en controleaanpak

▪ Verantwoordelijkheid externe accountant
▪ Controleteam
▪ Inzet experts / IT Audit

▪ Materialiteit ( Euro 228.000, VJ Euro 221.000)
Benchmark conform voorgaand jaar (resultaat voor belastingen).
▪ Communicatie met directie en Raad van Commissarissen
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4. Bevindingen (interim-)controle

Onze bevindingen
van de (interim-)
controle

BEVINDINGEN INTERIM CONTROLE

❖ Interne controle juistheid tarieven (deels opgevolgd)
❖ IT bevindingen
BEVINDINGEN CONTROLE JAARREKENING / AANDACHTSGEBIEDEN
KAM

❖ Waardering bedrijfsgebouwen en terreinen

❖ Waardering goodwill (impairment Euro 80K, Landgraaf nihil, Zoetermeer ruime marge)
❖ Bestaan, juistheid en volledigheid van omzet
Vorig jaar nog aanvullend: Materiele vaste activa in uitvoering (impairment Euro 1 mio)
OVERIGE

❖ Nieuwe IFRS Richtlijn inzake boekjaar 2018-2019: impact analyse uit te voeren
❖ Controleverschillen
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5. Overige

IFRS en ontwikkelingen 2018-2019
Ontwikkelingen 2018-2019
▪ Herfinanciering
▪ Overnames (Allrounder, SnowPlanet en SIS Leisure group)
▪ IFRS 15 van toepassing, IFRS 9 en 16 onderzoek impact
→ In verband met de impact op de (tussentijdse) cijfers al volop gewerkt aan IFRS
accounting papers.
→ Inschakeling deskundigen voor IFRS impact en waarderingsissues.
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bdo.nl

Nieuwe perspectieven
In de nieuwe economie doen kansen zich sneller voor dan ooit. Nieuwe
spelregels geven een boost aan zakelijk werken. En een nieuwe generatie staat
klaar om het anders te doen. Beter, slimmer, innovatiever. Wie succesvol wil
ondernemen, moet zelf ook vernieuwen. Open staan voor verandering. En met
open vizier kijken naar de mogelijkheden die voor ons liggen.
Nieuwe perspectieven, dát is wat BDO u wil bieden. En kan bieden, dankzij
onze unieke combinatie van lokale marktkennis en een internationaal netwerk.
Persoonlijke dienstverlening en een professionele aanpak. BDO helpt u graag
om vanuit een andere invalshoek naar uw business te kijken. Zodat u de juiste
beslissingen neemt om uw organisatie sterker, wendbaarder en succesvoller te
maken. Of u nu een mkb-bedrijf, familiebedrijf, publieke organisatie of
internationale onderneming bent.
BDO kijkt graag met u vooruit. Samen komen we tot nieuwe inzichten en
nieuwe kansen in uw markt. Samen creëren we nieuwe perspectieven.

BDO Accountants & Adviseurs verleent vanuit 25 vestigingen in heel Nederland en met ruim 2.500 professionals diensten op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy.
BDO adviseert ondernemingen in tal van branches en is sterk in de advisering aan het Nederlandse middenbedrijf, (semi-) overheidsinstellingen en familiebedrijven. Of het nu gaat om een controle van uw jaarrekening, de begeleiding van een ingewikkelde overname
of een fiscaal advies op maat. In alle gevallen heeft u te maken met professionals. Zowel lokaal, regionaal, landelijk als internationaal. BDO maakt deel uit van het internationale BDO-netwerk (actief in 162 landen, meer dan 73.500 medewerkers wereldwijd) dat
bestaat uit zelfstandige en onafhankelijke organisaties, die over de hele wereld onder de merknaam BDO actief zijn op het gebied van de zakelijke dienstverlening. Dat maakt ons in alle opzichten bijzonder betrokken. Kijk voor meer informatie op www.bdo.nl

All rights reserved 2018
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3c. Vaststelling van de jaarrekening 2017/2018 (stempunt)
Voorgesteld wordt om de jaarrekening van SnowWorld N.V. over het boekjaar 2017/2018
vast te stellen.

4. Corporate Governance
De RvC en het Bestuur onderschrijven de Corporate Governance Code (‘de Code’). Een aantal
van de in de Code verwoorde 'practices' passen minder goed bij de kleinere beursvennootschappen, waartoe SnowWorld zich rekent, hetgeen ertoe leidt dat in beperkte mate
wordt afgeweken van de Code.
 Eén van de afwijkingen betreft de onafhankelijkheid van leden van de RvC. 2 van de 4 huidige
RvC-leden hebben een dienstbetrekking met Alychlo NV en kwalificeren derhalve als ‘niet
onafhankelijk’. Hiermee wordt afgeweken van best practice bepaling 2.1.7.
 Voorts wordt afgeweken van bepalingen die betrekking hebben op kerncommissies van de
RvC. Vanwege de geringe omvang van de RvC en de onderneming in zijn geheel heeft
SnowWorld N.V. geen kerncommissies.
 Afwijkingen vinden ook plaats ten aanzien van bepalingen omtrent een ‘one-tier’
bestuursstructuur, certificaten van aandeelhouders en institutionele beleggers.
Voor een overzicht van de afwijkingen en een toelichting daarop, wordt verwezen naar
pagina 34 t/m 36 van het jaarverslag 2017/2018.

5. Verlening van décharge aan het Bestuur (stempunt)
Voorgesteld wordt om de leden van het Besuur die in het boekjaar 2017/2018 in functie
waren décharge te verlenen voor het door hen in genoemde boekjaar gevoerde beleid.

6. Verlening van décharge aan de Raad van Commissarissen
(stempunt)
Voorgesteld wordt om de leden van de Raad van Commissarissen die in het boekjaar
2017/2018 in functie waren décharge te verlenen voor het door hen in genoemde
boekjaar gehouden toezicht.

7. Samenstelling Raad van Commissarissen
Rooster van aftreden Raad van Commissarissen
Naam

Commissaris
sinds

Eventuele
herbenoeming

Eventuele
volgende
herbenoeming

Definitieve
jaar van
aftreden

De heer
K. Hoffman

16.03.2018

2022

2026

2028

De heer
P.P.F de Vries

06.01.2015

2019

2023

2025

De heer
P. Bourgeois

06.09.2018

2022

2026

2028

Mevrouw
F. Loncin

06.09.2018

2022

2026

2028

a. Benoeming de heer P.P.F. de Vries (stempunt)

Voorgesteld wordt de heer P.P.F. de Vries als lid van de Raad van Commissarissen te
herbenoemen voor een periode van 4 jaar tot 2023.

8. Benoeming BDO als externe accountant boekjaar 2019/2020
(stempunt)
Voorgesteld wordt om voor het onderzoek van de jaarrekening en het jaarverslag over de
boekjaar 2019/2020 BDO Audit & Assurance B.V. aan te wijzen.
Hierbij moet worden opgemerkt dat BDO Audit & Assurance B.V. reeds in het boekjaar
2017/2018 de controlerend accountant was van SnowWorld N.V. en dat zij door de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor het boekjaar 2018/2019 reeds is
benoemd.

9. Machtigingen aan het Bestuur
a. Machtiging van de bevoegdheid aan het Bestuur tot uitgifte van aandelen
(stempunt)
Voorgesteld wordt om de machtiging aan het Bestuur tot uitgifte van aandelen tot
maximaal 15% van het geplaatst kapitaal van de vennootschap, met ingang van heden
te vervangen door een nieuwe machtiging van 18 maanden tot het uitgeven van
aandelen tot maximaal 25% van het geplaatst kapitaal, uiteraard met dien verstande
dat een aandelenuitgifte wordt goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
b. Machtiging van de bevoegdheid aan het Bestuur tot beperking dan wel
uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)
Voorgesteld wordt om de machtiging aan het Bestuur tot het uitsluiten dan wel
beperken van het voorkeursrecht m.b.t. een aandelenuitgifte (zoals hierboven
genoemd), met ingang van heden, te verlenen voor een periode van 18 maanden.

10. Rondvraag

11. Sluiting
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