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Groningen Airport Eelde heeft ons inmiddels de 4e kwartaalrapportage 2021 gestuurd. Wij sturen u deze 
rapportage toe om u te informeren over de commerciële en financiële stand van zaken van Groningen 
Airport Eelde NV. 
 
Ook in het 4e kwartaal speelde de coronacrisis een grote rol, maar zijn verbeteringen zichtbaar. In het 
eerste halfjaar zijn slechts 1.256 passagiers vervoerd en in het tweede halfjaar waren dat er 30.819. In 
totaal zijn 32.075 passagiers vervoerd in 2021. Ten opzichte van 2020 was dat een groei van 69%, hoewel 
de passagiersaantal nog ver beneden het niveau van voor de Coronacrisis lag. In 2019 werden nog meer 
dan 185.000 passagiers vervoerd.  
 
Het verwacht financieel resultaat over 2021 bedraagt € 1.006.574,-- negatief. Begroot was een verlies van 
€ 1.713.000,-. Het betreft de door de accountant gecontroleerde voorlopige cijfers. Het resultaat is veel 
minder negatief dan begroot en dat komt vooral door de ontvangen NOW-subsidie. Die was vanwege de 
onzekerheid over het blijven bestaan van deze regeling nog niet begroot voor 2021. Over het gehele jaar 
bleven de opbrengsten 21% achter bij de begroting, vooral vanwege het achterblijven van het 
passagiersverkeer. 
Het vierde kwartaal was met de bestemmingen Gran Canaria en Scandinavian Mountains een kwartaal 
waarbij weer werd gevlogen volgens de verwachting; het aantal passagiers dat werd vervoerd kwam vrijwel 
op het begrote niveau uit. 
 
De discussie over de verantwoording van de NOW-regeling, waarbij het de vraag is of de geheel ontvangen 
NEDAB-bijdragen tot de omzet gerekend moet worden, loopt nog steeds en het UWV heeft nog geen 
uitspraak gedaan. Het bezwaarproces kent naar verwachting een lange doorlooptijd tot in 2022, waardoor 
de definitieve duidelijkheid over 2020 en 2021 op zich laat wachten. De bedragen t.a.v. de NOW-afrekening 
zijn na overleg met de accountant wel iets aangepast. Voor het jaar 2020 bestaat het risico dat de NOW-
bijdrage voor een bedrag van € 318.546,- lager uitvalt, wat dan negatief voor het resultaat van 2022 zal 
zijn. Voor het jaar 2021 is de NOW-bijdrage in de jaarrekening in overleg met de accountant volgens de 
laatste inzichten behoudender verwerkt, waardoor het potentieel van een uiteindelijk hoger vastgestelde 
subsidie € 274.856,- bedraagt. Dit betreft dus een positief risico. 
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