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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij treft u ter informatie aan de 1e kwartaalrapportage 2018 van Groningen Airport
Eelde (GAE) ter uitvoering van het besluit dat wij op 12 juni 2018 hebben genomen.
ln het kader van de sturing op verbonden partijen is eind 2014 met uw Staten de
afspraak gemaakt dat u van alle verbonden partijen in de exploitatiefase het jaar-
verslag ontvangt. ln lijn met deze afspraak ontvangt u ook de 1e kwartaalrapportage
2018 van GAE.Het is de eerste keer dat wijvan GAE een kwartaalrapportage ont-
vangen. Wijsturen u deze rapportage toe om ook u te informeren over de commer-
ciële en financiële stand van zaken van GAE NV.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van e

, secretaris a.i. voorzitter

B 1e kwartaalrapportage 2018 GAE
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Aan   Bestuurders Aandeelhouders GAE 

CC    Financiële regiegroep 

Van    Gerrit Baarda 

Onderwerp    Cijfers eerste kwartaal 2018 

 
 
 
Inleiding 
 
In dit memo wordt verslag gedaan over de commerciële en financiële stand van zaken van Groningen Airport 
Eelde NV over het eerste kwartaal van 2018. 
 
 
Commercieel 
 
Het jaar 2017 ging de boeken in als een recordjaar, met 227.982 vervoerde passagiers. 2018 is een jaar van 
nieuwe bestemmingen, een tweede hub en intensivering van lijnverbindingen in frequentie en capaciteit. Daarbij 
hoort een ambitieuze doelstelling van 267.145 passagiers; met 17% groei een nieuw recordjaar. Als gevolg van 
het niet starten van de route naar Brussel is, zonder vervanging voor die bestemming, de forecast getemperd tot 
251.404 passagiers. Met 10% groei is dat nog steeds een recordjaar en stevige ambitie. De belangrijkste groei 
komt in 2018 van hub/lijn-routes en deels van charterverkeer. 
 
Het eerste kwartaal zijn 37.537 passagiers vervoerd, 2% beter dan de doelstelling en 13% beter dan het eerste 
kwartaal van 2017. Het lagere aantal passagiers op lijnvluchten werd meer dan gecompenseerd door een hoger 
aantal passagiers op chartervluchten. Vooral het zonder tussenstop vliegen van Transavia zorgt voor minder 
transit-passagiers en daarmee verband houdend meer betalende passagiers. De vluchten die wel met een 
tussenstop worden uitgevoerd zijn bovendien beter bezet dan verwacht vanaf GAE (begroot was 50%). Het aantal 
transit passagiers is 20% lager dan in 2017 waardoor meer betalende passagiers zijn vervoerd. 
 
In het eerste kwartaal van 2018 zijn minder passagiers met de lijndienst naar Kopenhagen vervoerd dan begroot. 
De slecht presterende binnenkomende eerste vlucht in de ochtend, de mindere connectiviteit op Kopenhagen en 
voornamelijk de uitval van vluchten door technische, meteorologische of de personele problemen van BMI 
hebben het routeresultaat gedrukt. Het aanloopverlies op de route was in het eerste kwartaal € 220.000 hoger 
dan begroot. 
 
Op 25 maart is het nieuwe lijnschema in werking getreden. De route naar Londen wordt nu driemaal daags 
uitgevoerd door Flybe, en München is een nieuwe dagelijks bestemming voor Nordica. Door aanpassing van het 
schema is dit aantrekkelijker geworden voor reizigers naar Kopenhagen en is de connectiviteit daar sterk 
verbeterd. Er is afscheid genomen van BMI en de vluchten worden nu door Nordica uitgevoerd. In maart was er 
100% operationele betrouwbaarheid van Nordica, hoewel in april zich enkele technische en operationele 
problemen hebben voorgedaan die een combinatie waren van meerdere onvoorziene factoren. Eind maart zijn 
de low-cost vluchten van Wizz naar Gdansk gestaakt. Zowel de toestellen van Flybe als van Nordica hebben op 
GAE ’s nachts hun base. De operatie daaromtrent (onderhoud, schoonmaak, bevoorrading en catering) is nieuw 
voor GAE maar verloopt voorspoedig. Doordat de toestellen hun base op GAE hebben, is het schema gunstig 
voor vertrekkende passagiers uit de eigen markt. De boekingscijfers voor toekomstige maanden laten zien dat 
dit door de markt gewaardeerd wordt: in enkele weken in april zijn voor Kopenhagen nieuwe wekelijkse 
boekinsgrecords gevestigd. 

  
  

Datum 
      23 mei 2018   
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Tegenover het gemis van de passagiers naar Brussel en tegenvallende passagiersaantallen op de lijn naar 
Kopenhagen in het eerste kwartaal, staat een positieve toekomstige ontwikkeling van leisure-bestemmingen. 
Nice en Ibiza worden in het hoogseizoen aangedaan en in de winter keert Tenerife terug en is Antalya een nieuwe 
bestemming voor culturele reizen. Deze bestemmingen zijn door de markt zeer positief ontvangen. Omdat deze 
bestemmingen ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend waren, zijn er geen passagiers en 
inkomsten op begroot. 
 
Het aantal vliegbewegingen, minder relevant voor de financiële resultaten dan het aantal passagiers, kwam in 
het eerste kwartaal uit op 6.774, wat 6% lager is dan begroot en 6% meer bedraagt dan het eerste kwartaal van 
2017. Het aantal lesvluchten, dat door de afhankelijkheid van het weer en het lesaanbod een grillig verloop 
vertoont, is de verklaring voor zowel de groei als het lagere aantal vluchten dan verwacht. Het aantal vluchten op 
klein overig verkeer nam behoorlijk toe; 24% ten opzichte van 2017 en 39% hoger dan verwacht. 
 
Als bijzonderheid kan nog worden gemeld dat in maart voor het eerst in de geschiedenis een toestel van het type 
Boeing 747 op Groningen Airport Eelde is geland. Dit heeft veel belangstelling getrokken in de media maar ook 
ter plaatse, wat zichtbaar was in de parkeerinkomsten. De luchtvaartmaatschappij (Atlas) die militairen uit de 
Verenigde Staten kwam brengen voor de internationale oefening Frisian Flag, was zeer lovend over de 
afhandeling door de luchthaven. De interesse voor incidentele vluchten in deze klasse neemt hierdoor toe op 
Groningen Airport Eelde. 
 
In bijlage B is een grafisch overzicht opgenomen van het aantal passagiers en vliegbewegingen. De “forecast” is 
gebaseerd op daadwerkelijk gerealiseerde aantallen tot en met april, en vanaf mei op de geprognosticeerde 
cijfers. De prognose bestaat uit de begrote cijfers, gecorrigeerd voor het wegvallen van de vluchten naar Brussel. 
 
 
Financieel 
 
De commerciële groei vertaalt zich door in de financiële resultaten; de opbrengsten tot en met juni liggen 4% 
hoger dan de begroting (€ 35.000) en 10% hoger dan in 2017. Het zijn voornamelijk de hogere 
passagiersvergoedingen (+11%), en brandstof (+68%) die boven budget liggen. Als gevolg van de Boeing 747 
van Atlas is sprake van eenmalige opbrengsten in de brandstofconcessie. Het parkeren, waar een zeer 
ambitieuze groeidoelstelling van 25% voor is neergezet die voornamelijk gedreven wordt door het aantal 
lijnpassagiers, kwam 4% lager uit dan budget maar heeft een groei van 30% ten opzichte van dezelfde periode 
vorig jaar laten zien. Begin mei was parkeerterrein P3 zelfs voor het eerst vol. Ook de groei van de opbrengst 
van de horecaconcessie liet over het eerste kwartaal een groei van 20% zien; allemaal tekenen van het feit dat 
passagiersgroei zich begint door te vertalen naar opbrengsten voor de luchthaven. De overige opbrengsten 
(vastgoed) kennen een meer voorspelbaar karakter en ontwikkelen zich dan ook volgens budget. 
 
De bedrijfslasten lieten in het eerste kwartaal een onderuitnutting van het budget zien van € 97.000, wat 
overeenkomt met 8%, op vrijwel alle kostensoorten, maar voornamelijk de personeelskosten. De 
personeelskosten zullen in april een gebudgetteerde sprong maken vanwege het nieuwe vluchtschema en de 
bijbehorende roosters voor de operationele afdelingen. De onderuitnutting in het eerste kwartaal wordt deels 
veroorzaakt doordat minder opleidingskosten gemaakt zijn dan verwacht, met name voor brandweercollega’s. 
Naar verwachting wordt een deel van deze kosten later in het jaar alsnog gemaakt. 
 
Het operationeel resultaat is € 133.000 beter dan verwacht. De transitiekosten, voor de projecten van Harm Post, 
komen hoger uit dan begroot als gevolg van het feit dat de kosten per project komen en het budget lineair over 
het jaar is verdeeld. Het resultaat voor belasting bedraagt € 250.000 negatief over het eerste kwartaal, wat 
€ 91.000 beter is dan begroot. Het eerste kwartaal is daarmee zowel commercieel als financieel beter dan 
verwacht verlopen, voornamelijk als gevolg van betere commerciële prestaties op chartervluchten en de 
besparing op en timing van kosten. Met ingang van het tweede kwartaal worden de nieuwe schema’s gev logen 
en nemen de commerciële ambities verder toe. In lijn daarmee zijn de roosters aangepast en nieuwe collega’s 
met hun werkzaamheden gestart. Het kostenprofiel vanaf het tweede kwartaal zal er dan ook anders gaan uitzien 
dan voorheen, waar in de begroting al rekening mee is gehouden. 
 
In bijlage A is een verkorte winst- en verliesrekening opgenomen, inclusief de forecast voor 2018. In de forecast 
is rekening gehouden met de lagere opbrengsten als gevolg van het vervallen van de vluchten naar Brussel 
(€ 174.000). Er wordt druk naar een alternatieve bestemming of inkomstenbron gezocht. In de forecast is nog 
geen rekening gehouden met de niet-begrote vluchten (vanuit prudentie). Daarnaast is in de forecast rekening 
gehouden met hoger dan verwachte uitgaven voor facilitaire zaken (€ 60.000). Als gevolg van het continurooster 
van de brandweer is namelijk minder capaciteit dan gebruikelijk bij hen beschikbaar om facilitaire zaken als 
groenvoorziening uit te voeren en is extra inhuur nodig om het onderhoudsniveau van het terrein op peil te 
houden. In totaal is de forecast van het operationeel resultaat € 80.000 lager dan begroot. 
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Investeringen 
 
De investeringsbegroting is opgesteld met als uitgangspunt dat zaken die niet cruciaal zijn voor de operatie niet 
preventief worden vervangen, maar worden vervangen als deze stuk gaan (correctief). Voor het goed kunnen 
afhandelen van op Groningen Airport Eelde gestationeerde toestellen moesten een aantal investeringen worden 
gedaan in materieel waar eerst geen zicht was. Mede daardoor zijn een aantal tegenvallers opgetreden in het 
eerste kwartaal: 

 Voor het afhandelen van gebaseerde toestellen zijn aangeschaft: heater voor het verwarmen van de cabine, 
waterwagen, en industriële waterkoker voor in totaal € 19.000. 

 Voor correctieve, niet geplande vervangingen, is in totaal € 5.800 uitgegeven voor een wasmachine, 
koffieautomaat en loopband. Eenzelfde bedrag wordt verwacht in mei voor de uitgevallen omroepinstallatie 
in de terminal waarvoor geen reserve onderdelen meer te verkrijgen zijn vanwege de ouderdom van de 
installatie. 

 In het eerste kwartaal zijn de schema’s van de lijnvluchten vanaf 25 maart vertaald naar het rooster voor de 
verplichte aanwezigheid van de brandweer. De luchthaven is gedurende de openingstijden van 6.30 tot 23.00 
uur (24.00 uur met extensie en ’s nachts voor medische vluchten) daarmee een volledige Cat 7 luchthaven 
wat betekent dat minimaal 7 brandweermensen op actieve dienst moeten zijn. Omdat de toestellen op de 
luchthaven gebaseerd zijn en daar ook betankt, schoongemaakt en onderhouden worden en ’s ochtends om 
5.00 uur al gestart wordt met ontvangen van passagiers en opstarten van de procedures en controles, was 
een 24-uurs-rooster voor de brandweer de meest efficiënte oplossing. Dat betekent dat ’s nachts 4 collega’s 
op de luchthaven slapen. Voor dit rooster is geïnvesteerd in bedden, beddengoed en een tijdelijke slaapunit 
die wordt gebruikt tot de nieuwbouw van de kazerne gereed is. De investeringen bedroegen bijna € 30.000. 

 
De overige investeringen verlopen zoals begroot en bevatten ook enkele meevallers (hogere restwaarde, 
uitstellen vernieuwen brandmeldinstallatie terminal) en deels doorloop uit 2017. Het is nog te vroeg om een 
totaaloordeel over de hoogte van de investeringen in 2018 te vormen. 
 
 
Liquiditeit 
 
Het eerste en laatste kwartaal zijn voor de luchthaven verlieslatend, terwijl de zomer winstgevend is. De liquiditeit 
volgt daarmee een sterk seizoenspatroon en is deels afhankelijk van de periodiciteit van de NEDAB-subsidie. 
 
De begroting over 2018 ging uit van de verwachting dat de voorgeschoten kosten van routeontwikkeling over 
2017 in februari konden worden afgerekend. Het oprichten van het routefonds en het afwikkelen van de 
benodigde subsidies duurden echter tot in mei, waardoor een bedrag van € 1,6 mln pas vier maanden later dan 
gepland kan worden ontvangen. De liquiditeit aan het einde van het eerste kwartaal liep daardoor sterk terug tot 
net onder het gewenste minimum van € 1,0 mln. Ten tijde van het opstellen van deze notitie is echter een deel 
van de NEDAB subsidie ontvangen zoals begroot, is het routefonds opgericht en zijn daarmee verregaande 
afspraken gemaakt over de afwikkeling van de kosten van routeontwikkeling. De liquiditeit herstelt zich daarmee 
naar verwachting weer snel naar een gezond niveau in lijn met de begroting per eind mei. 
 
 
Fiscaliteit 
 
Per 2016 is de vennootschap schatplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting. Er staat inmiddels een 
afspraak met de fiscus gepland voor het bespreken van de fiscale openingsbalans. De gevolgen, in de vorm van 
een actieve belastinglatentie, zijn in overleg met de accountant in de jaarrekening over 2017 verwerkt. Vanwege 
het feit dat de fiscale afschrijvingslasten op het vastgoed hoger zijn dan de commerciële afschrijvingslasten, en 
het feit dat 2016 een verlieslatend jaar was dat fiscale compensatie oplevert, wordt over 2017 geen 
vennootschapsbelasting afgedragen en over 2018 zou dat ook zeer onwaarschijnlijk zijn. In financiële overzichten 
en de begroting wordt daarom gesproken over een “resultaat voor belasting” dat gelijk zal zijn aan het uiteindelijke 
resultaat na belasting.  
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BIJLAGE A – Financieel Resultaat 

 

 

  

t/m mrt Budget 2017 Forecast Budget 2017

Landingsgelden 194.862  202.279  K 160.689  J 1.073.383  1.080.800  K 899.607  J

Passagiersvergoedingen 223.287  200.379  J 202.856  J 1.438.667  1.590.000  L 1.686.896  L

Handling 133.470  137.394  K 148.531  L 915.576  919.500  K 861.637  J

Brandstof 45.081  26.751  J 34.219  J 200.830  182.500  J 176.679  J

Parkeren 107.867  111.582  K 85.971  J 696.285  700.000  K 561.707  J

Overig 211.021  201.576  J 197.008  J 858.845  849.400  J 855.319  J

Totaal Opbrengsten 915.587  879.962  J 829.274  J 5.183.586  5.322.200  K 5.041.846  J

Personeelskosten -1.234.042  -1.291.441  J -1.094.571  L -5.748.631  -5.766.030  J -4.731.674  L

Afschrijvingskosten -156.893  -166.877  J -157.596  J -657.522  -667.506  J -641.214  K

Overige bedrijfskosten -463.623  -493.434  J -441.170  L -1.886.550  -1.855.654  K -1.740.658  L

NEDAB-subsidie 750.000  750.000  K 684.000  J 3.000.000  3.000.000  K 2.500.000  J

Totaal Bedrijfslasten -1.104.557  -1.201.751  J -1.009.337  L -5.292.703  -5.289.191  K -4.613.546  L

Operationeel Resultaat -188.970  -321.790  J -180.064  K -109.117  33.010  K 428.300  K

Rente 15  0  J 373  L 15  0  J 656  L

Kosten routeontwikkeling -697.382  -335.000  L -487.969  L -2.588.759  -1.885.417  L -1.606.035  L

Bijdrage route ontw fonds 697.382  334.998  J 0  J 2.589.801  1.885.417  J 1.554.808  J

Transitiekosten -61.468  -19.833  0  -239.968  -238.000  K -5.528  K

Resultaat voor belasting -250.423  -341.625  J -667.660  J -348.028  -204.990  K 372.201  L

Cumulatief t/m maand Forecast geheel 2018
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BIJLAGE B – Vervoerscijfers 2018 
 

 
 
 
BIJLAGE C – Liquiditeitsprognose komende 12 maanden 
 

 
 




