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Taken en
verantwoordelijkheden
GVB Veren BV verzorgt de exploitatie van reizigersvervoer over het IJ en het
Noordzeekanaal. Ook het beheer en onderhoud van de veren, ponten en infrastructuur
is in handen van GVB Veren BV. In totaal gaan er zeven veerdiensten over het IJ en
drie over het Noordzeekanaal (tussen de sluizen van IJmuiden en de Oranjesluizen,
bij de plaatsen Zaandam, Velsen en Assendelft).
GVB Veren BV is op 9 november 2006 opgericht ter voorbereiding op de
verzelfstandiging van GVB per 1 januari 2007 en is een 100% dochter van GVB Holding
NV. De directie van GVB Holding NV vormt de statutaire directie van GVB Veren BV.

Overeenkomst
GVB Veren BV heeft een raamovereenkomst met de gemeente Amsterdam, afdeling
Verkeer en Openbare Ruimte, voor de periode 2013 – 2017. In de overeenkomst staan
afspraken over de exploitatie van het integraal vervoerssysteem ‘Veren IJ en
Noordzeekanaal’ en over het hierbij horende beheer en onderhoud. Deze
overeenkomst liep af op 1 juli 2017. De gemeente heeft het contract verlengd met 12
maanden, tot 30 juni 2018. De intentie van partijen is het contract in te besteden voor
een langere periode. GVB Veren BV verwacht dat de nieuwe overeenkomst in de eerste
helft van 2018 kan worden ondertekend.

Jaarafspraken
De afdeling Verkeer en Openbare Ruimte van de gemeente Amsterdam maakt
jaarafspraken met GVB Veren BV. Binnen deze jaarafspraken worden onder andere het
productieplan, de rapportages en de financiële vergoeding vastgesteld. In het
productieplan zijn de dienstregelingen aangegeven, met vermelding van het type
materieel en het vereiste kwaliteit- en veiligheidsniveau dat op de diensten van
toepassing is.
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Veerverbindingen
GVB Veren BV voert de exploitatie uit van de veerverbindingen over het IJ en over het
Noordzeekanaal. Op de veerverbindingen over het IJ worden voetgangers, fietsers,
brommers en canta’s (voor mindervaliden of gehandicapten) vervoerd. Met de
verbindingen over het Noordzeekanaal worden bovendien auto’s en vrachtauto’s
overgezet.

Over het IJ
• IJpleinveer: IJplein - Centraal Station
• Buiksloterwegveer: Buiksloterweg - Centraal Station
• NDSM-werfveer: NDSM-werf - Centraal Station
• Westelijk Nachtveer: NDSM-werf - Tasmanstraat / Westerdoksdijk -Centraal Station
(alleen vrijdag- en zaterdagnacht)
• Distelwegveer: Distelweg - Tasmanstraat / Westerdoksdijk
• Houthavenveer: NDSM-werf - Tasmanstraat / Westerdoksdijk
• Oostveer: Zamenhofstraat - Azartplein

Over het Noordzeekanaal:
• Hempont: Zaanstad - Amsterdam
• Buitenhuizerpont: Assendelft - Spaarndam
• Velserpont: Velsen-Noord - Velsen-Zuid

Bestuursverslag
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Verslagjaar 2017
Reizigerstevredenheid: de OV-Klantenbarometer
Net als bij alle andere OV-bedrijven wordt ook bij GVB Veren BV jaarlijks een meting
uitgevoerd naar de reizigerstevredenheid. Het onderzoek OV-Klantenbarometer van
CROW-KpVV is een landelijk onderzoek naar de mening van reizigers over het stadsen streekvervoer, inclusief regionale trein en boot. Het onderzoek wordt jaarlijks in de
periode van eind oktober tot begin december gehouden en de resultaten over 2017
zijn in maart 2018 bekend gemaakt.
Scores
Het landelijk gemiddelde oordeel van reizigers over de rit in het algemeen is in 2017
een 7,6. GVB Veren BV werd in 2017 gewaardeerd met een 8,1 en steeg hiermee 0,2
ten opzichte van het resultaat in 2016.
Tabel 1 Rapportcijfers OV-Klantenbarometer

Landelijk gemiddelde
Score GVB
Veren

2017

2016

2015

2014

2013

7,6
7,6
8,1

7,6
7,4
7,9

7,5
7,4
8,1

7,5
7,3
7,8

7,4
7,3
8,1

Benchmark
In vergelijking met de resultaten van andere veerdiensten eindigde GVB Veren BV op
een gedeelde 2e plaats (2 van 3). Deze score is gelijk aan die van vorig jaar. GVB Veren
BV benchmarkt zich met Rotterdam en Vlissingen.
Tabel 2 Ranking t.o.v. concessies andere grote steden
Positie GVB

2017

Hoger gescoord dan GVB

Gelijk gescoord aan GVB

Veren

2 (/3)

Rotterdam

Vlissingen

Aantal passagiers
GVB Veren BV heeft in 2017 in totaal 23,3 miljoen passagiers vervoerd (gebaseerd op
een steekproef). In 2016 bedroeg dit aantal nog 21,0 miljoen. Het aantal auto's dat we
met de Noordzeekanaalponten overzetten, daalde in het verslagjaar circa 31%. In 2016
waren er extra veel auto's onder andere vanwege de sluiting van de Velsertunnel .
Daar hadden we in 2017 geen last van.
Tabel 3 Passagiers
Jaartotaal, x 1 miljoen

2017

2016

% verschil

Veren1

23,3

21,0

+ 4,1%

1 Op basis van een steekproef van het aantal veerpassagiers, inclusief gemiddeld 1,3 inzittenden per
overgezette auto.

Tabel 4 Passagiers en auto's per dag

6

Gemiddeld per dag, o.b.v. steekproef

2017

2016

% verschil

Passagiers
Auto's

62.905
740

55.950
1.066

+ 12%
- 31%
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Omgaan met toegenomen drukte
In de zomer van 2017 testten we samen met de gemeente of begeleiding helpt bij het
sneller op- en afstappen en beter verdelen van de reizigers aan boord van het
Buiksloterwegveer. Deze begeleiding in de spits en in de weekenden bleek erg
succesvol. Daarom is besloten tot verlenging tot en met 2018.

betere doorstroming
dankzij begeleiding

Extra inzet veren
In 2017 zijn, naast het oorspronkelijke exploitatiecontract van GVB Veren BV, een
aantal extra dienstregelingsuren gevaren. Dit betreft:
•
•
•
•
•
•

Het Oostveer (gehele jaar)
Het spitsveer bij Velsen (gehele jaar)
Verlengde avondinzet 2e boot bij Buiksloterweg (gehele jaar)
Extra inzet op zaterdag bij Buiksloterweg (vanaf 27-11-2017)
Extra inzet op zaterdag en zondag bij Buiksloterweg (vanaf 27-11-2017)
2e boot op IJplein tussen de spitsen (vanaf 27-11-2017)

Uitval
In 2017 konden we de Veren-dienstregeling zonder noemenswaardige verstoringen
uitvoeren; het uitvalpercentage bleef in 2017 laag, namelijk: 0,16%.

Incidenten
In 2017 hebben drie aanvaringen plaatsgevonden tussen GVB-veren en andere
vaartuigen. In oktober is IJveer 33 door een technische storing hard tegen de wal
gevaren bij de Westerdoksdijk. Op 5 oktober viel de voortstuwing van het Oostveer
tijdens de overtocht van het Azartplein naar de Zamenhofstraat uit.

Vloot, infrastructuur, werkplaatsen
Eind 2017 had GVB Veren BV 17 veren en ponten ter beschikking (vorig jaar: 18). In het
verslagjaar werd IJVeer 61 aan de vloot toegevoegd en werd de oude autopont Pont
21 verkocht. Tevens werd het huurcontract van de Jumbo rondom de zomer opgezegd.
Serie-hybride veren
In het vorige verslagjaar werd ons eerste serie-hybride veer, IJveer 60, te water
gelaten. In februari 2017 kwam daar een tweede veer bij: IJveer 61. De oplevering van
nog eens twee extra serie-hybride veren staat gepland voor 2019. Het gaat om
hetzelfde formaat als de IJ-veren 60 en 61.

veren blijven belangrijk,
ook als de Noord/
Zuidlijn er is

Begin januari 2018 werd bekend dat de bouw van IJ-veren 62 en 63, met een optie
voor IJveer 64, 65 en 66, gewonnen is door Holland Shipyards. De veren blijven
onverminderd belangrijk voor het OV in Amsterdam, ondanks de komst van de Noord/
Zuidlijn en de brug over het IJ.
Duurzaamheid
De nieuwste IJ-veren zijn voorzien van water-geïnjecteerde uitlaten, waardoor
luchtvervuiling door uitlaatgassen minimaal is. Het uitlaatsysteem van de IJ-veren is
zodanig aangepast dat minimale uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht
plaatsvindt. De IJ-veren zijn voorzien van dieselmotoren die aan de hoogste
milieunorm voldoen. Op de verbinding van het Oostveer en bij Velsen wordt op GTL
(een vloeibare brandstof gemaakt van gas) gevaren.
Vervanging Noordzeekanaalponten
Gemeente Amsterdam heeft op 21 december 2017 besloten tot de nieuwbouw van de
Noordzeekanaalponten. De aanbesteding wordt nu voorbereid. De veerponten op het
Noordzeekanaal stammen uit de jaren '30 van de vorige eeuw en zijn aan vervanging
toe. Er komen vijf nieuwe ponten met plug-in hybride aandrijving.

Bestuursverslag
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Aanlanding Houthaven-veren
De Houthaven-NDSM en de Houthaven-Distelweg veren komen tijdelijk aan bij de
Westerdoksdijk. De aanlanding aan de Tasmanstraat is buiten gebruik wegens een
groot bouwproject op de locatie van de aanlanding. Het voorlopige ontwerp van de
aanlandingen is inmiddels gereed en de aanbestedingen zijn gestart en inmiddels
gegund. Verwachting is dat de aanlanding in de eerste helft van 2018 gereed komt.
Remmingwerken Velsen
De aanbesteding van de remmingwerken Velsen is afgerond en het werk is gegund.
De werkzaamheden zijn volgens planning na de zomer van 2017 afgerond.
Nieuwe aanlanding Oostveer
In het laatste kwartaal van 2017 is de nieuwe aanlanding van het Oostveer gereed
gekomen en in gebruik genomen.
Verbouwing ponthaven en werkplaatsen
Eind 2014 begon de grote verbouwing in de ponthaven. In 2016 is een deel van de
werkplaatsen gerenoveerd en in 2017 zou de middensteiger vervangen worden.
Inmiddels is duidelijk dat de gemeente Amsterdam op zoek gaat naar een nieuwe
locatie voor de Ponthaven. Daarom is besloten te onderzoeken of kan worden volstaan
met een reparatie. Dit onderzoek is in het eerste kwartaal van 2018 afgerond.

Medewerkers
Het aantal medewerkers in 2017 is licht gedaald ondanks de uitbreiding van het aantal
exploitatie-uren. Dit komt omdat in het tweede half jaar een nieuw rooster gemaakt
is. Tijdens dit proces is een wervingsstop ingevoerd en is de inhuur toegenomen. Op
1 januari 2018 zijn 15 mensen op een 28-uurs contract in dienst getreden.
Tabel 5 Aantal medewerkers
Ultimo jaar, fte

2017

2016

GVB Veren BV

111

115

Financiële resultaten
Tabel 6 Winst-en-verliesrekening
Ultimo jaar, bedragen in miljoenen euro's

2017

2016

verschil

16,96
15,62

15,85
15,53

+ 1,11
+ 0,09

Bedrijfsresultaat

1,34

0,33

+ 1,01

Resultaat na belastingen

1,33

0,33

+ 1,00

Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten

8

GVB Veren BV, Jaarverslag 2017

Bestuursverslag

Vooruitzichten
In 2018 wordt de vloot van de IJ-veren uitgebreid met IJveer 62. We verwachten dat
het schip in het derde kwartaal van 2018 wordt opgeleverd. Om de drukte op de
Buiksloterweg zo goed mogelijk te begeleiden wordt niet alleen de instapbegeleiding
in de spits en op zaterdag voortgezet, maar wordt vanaf medio april ook een vierde
boot ingezet in de middagspits. Dit is de boot die als exploitatiereserve beschikbaar
is. Bij uitval van een ander schip wordt deze vierde boot uit de vaart genomen en
ingezet op de locatie waar een schip is uitgevallen.
Verder wordt in 2018 de aanlanding bij de Houthavens opgeleverd en zal de
aanbesteding van de nieuwe Noordzeekanaalponten starten. In de eerste helft van
2018 zal ook de vervanging van de slagbomen op het Noordzeekanaal plaatsvinden.
Daarvan heeft de aanbesteding en gunning in 2017 plaatsgevonden.

Bestuursverslag
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Risicomanagement
Het is van belang dat de risico’s van de onderneming beheerst zijn en de
basisprocessen op orde zijn. Risicomanagement hoort daarom bij de reguliere
bedrijfsvoering van GVB Veren BV. De directie is eindverantwoordelijk voor een
effectieve risicobeheersing. GVB Veren BV volgt het algemene risicobeleid van GVB.

Risicomanagementsysteem
Risicomanagement bij GVB Veren BV geeft inzicht in de strategische, operationele en
financiële risico’s en governancerisico’s. Dit versterkt de basis voor besluitvorming.
Het risicoprofiel en de belangrijkste risico’s worden periodiek besproken met de
directie en rvc; dat is ook in 2017 gebeurd. Het verantwoordelijk management treft
beheersmaatregelen om de onderkende risico’s te mitigeren. De beheersing van de
belangrijkste risico’s worden periodiek gerapporteerd aan de directie van GVB.
Het risicomanagement en de interne beheerssystemen van GVB zijn gebaseerd op de
richtlijnen van het Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) en zijn gericht op maximale integratie met bedrijfsprocessen en
de cyclus van planning en controle. Het risicomanagementsysteem heeft drie
fundamenten: risicobeleid, governancestructuur en risicoproces.
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Risicomechanisme
GVB treft beheersmaatregelen op de risico’s om het risicoprofiel te verlagen.
Structuur
Binnen GVB is de lijnorganisatie verantwoordelijk voor het managen van risico’s. De
risicomanager van GVB ondersteunt hierbij het managementteam van GVB Veren BV
en waar nodig het lijnmanagement. GVB Veren BV volgt het risicobeleid van GVB. Op
basis van dit beleid rapporteert GVB Veren BV zijn risico’s in de kwartaalrapportage.
De risicomanager consolideert deze risico’s periodiek tot een integrale
risicorapportage. Onderdeel hiervan is de toets of het risicoprofiel past binnen de
vooraf vastgestelde risicotolerantie voor GVB Veren BV.
Proces
GVB Veren BV identificeert met behulp van de GVB-risicomatrix tenminste twee keer
per jaar hun risico’s en stellen beheersmaatregelen vast. De maatregelen en de
jaarplancyclus zijn bij GVB aan elkaar gekoppeld, zodat de uitvoering geborgd is. De
risicomanager ondersteunt in dit proces de afdelingen. Naast deze reguliere
risicosessies, houden we ook sessies op projectniveau.
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Risicobereidheid
De risicobereidheid staat aan de basis van de risicomatrix van GVB. GVB Veren BV
volgt dit beleid en daarmee ook de uitgangspunten ten aanzien van de
risicobereidheid. In de volgende tabel staan de risico's.
Tabel 7 Risicobereidheid GVB Holding NV
Risicocategorie

Beschrijving

Risicobereidheid

Strategie

Risico’s gerelateerd aan realisatie van de
strategische koers en strategische trends, onder
andere door groei van de stad, investeringen in
materieel en systeemsprongen zoals de Noord/
Zuidlijn.

Gematigd

Operatie

Risico’s gerelateerd aan de huidige exploitatie en
potentiële verliezen ten gevolge van inefficiënte
processen, menselijk falen of externe
gebeurtenissen.

Laag

Financiën

Laag
Risico’s waarbij financieel verlies optreedt ten
gevolge van de gehanteerde financiële structuur of
instrumenten, of door het ontbreken van
deugdelijke financiële controles.

Compliance

Risico op het niet voldoen aan wettelijke
voorschriften of andere geldende reglementen en
normen. Deze kunnen voortkomen uit wet- en
regelgeving, afspraken met toezichthouders of
verplichtingen die voortvloeien uit contracten.

Laag

In de volgende tabel staan de risico's en tegenmaatregelen van GVB Veren BV. De
risicobereidheid is binnen de groep op niveau van GVB Holding NV bepaald.

Risico's en beheersmaatregelen
Tabel 8 Contract
Risico
Impact
Maatregel
Status

• Geen contractverlenging medio 2018.
• Stopzetten uitvoering veerdiensten.
• Overleg met de gemeente Amsterdam (afdeling Verkeer en
Openbare Ruimte) intensiveren.
• GVB Veren BV heeft inmiddels een bod gedaan en de gemeente
heeft een aantal vragen gesteld. De contracttekst is voor 95%
gereed.

Tabel 9 Capaciteit IJ-veren
Risico
Impact
Maatregelen

Status

Bestuursverslag

•
•
•
•
•
•
•

Vloot groeit niet snel genoeg mee met vraag.
Er wordt verouderd en kwetsbaar materieel ingezet.
Sociale onveiligheid omdat de vraag groter is dan het aanbod.
Twee nieuwe schepen besteld: IJveer 62 en 63.
Inzet van instapbegeleiding bij Buiksloterwegveer.
Inzet van vierde boot in de middagspits op Buiksloterwegveer.
IJveer 62 wordt inmiddels gebouwd en in het derde kwartaal van
2018 opgeleverd. IJveer 63 wordt in het eerste kwartaal van 2019
opgeleverd.

GVB Veren BV, Jaarverslag 2017
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Tabel 10 Technische staat Noordzeekanaalponten
Risico
Impact
Maatregel
Status

• De huidige Noordzeekanaalponten zijn oud en in slechte
technische staat.
• Kans op langdurige uitval en capaciteitstekort.
• Onderzoek naar kwetsbare en moeilijk vervangbare delen.
• Rapport is gereed. Kwetsbare punten zijn in kaart gebracht.
• Gemeente Amsterdam (afdeling Verkeer en Openbare Ruimte)
en de Gemeenteraad hebben inmiddels besloten tot de aanschaf
van vijf nieuwe Noordzeekanaalponten.

Tabel 11 Hoge gemiddelde leeftijd personeel
Risico
Impact
Maatregel

•
•
•
•
•

Status

•
•
•

Risico op hoger verzuim, risico op grote uitstroom.
Niet meer kunnen bemensen van de schepen, dus uitval.
Het verzuim is nu 3,9%, dus geen directe maatregelen nodig.
Voldoende capaciteit inhuren via uitzendbureau, mensen
opleiden.
Onderzoek naar verkorte opleiding voor ons specifieke
vaargebied.
Voldoende flexibiliteit ingebouwd.
Opleiden pontwachters tot schipper. Eerste klas met 10
personen is opgestart.
Traject loopt en lobby is gestart.

Tabel 12 Aanvaring
Risico
Impact
Maatregel
Status

•
•
•
•
•

Schip gaat verloren of is langdurig niet inzetbaar.
Kans op langdurige uitval.
Personeel goed opleiden.
Goede technische hulpmiddelen inzetten voor ondersteuning.
Iedere schipper heeft de afgelopen 2 jaar een opfriscursus
gehad.
• Op de Noordzeekanaalponten is inmiddels AIS ingebouwd en
zijn Tresco-schermen ingebouwd. Door deze maatregelen is het
overzicht voor de schipper sterk verbeterd.

Tabel 13 Brandstofprijs stijgt
Risico
Impact
Maatregel
Status

•
•
•
•

Financieel risico.
Negatief bedrijfsresultaat.
Voldoende buffer achter de hand houden om dit op te vangen.
Er is een buffer om dit op te vangen en in het nieuwe contract
wordt de brandstof door de opdrachtgever betaald.

12 GVB Veren BV, Jaarverslag 2017
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Tabel 14 Verduurzaming
Risico
Impact
Maatregel

Status

• Behoefte aan verduurzaming loopt niet parallel met de
technische betrouwbaarheid en vertraagt de besluitvorming.
• Geen verduurzamingsmaatregelen kunnen invoeren.
• Onderzoek doen naar betrouwbare oplossingen die duurzamer
zijn dan de huidige situatie.
• Managen van verwachtingen en risico’s aangeven.
• Op twee verbindingen wordt GTL gebruikt. GVB Veren BV is in
gesprek met leverancier van HVO voor een proef. Verder zijn er
twee hybride schepen gebouwd en nog twee in bestelling.
• Er is inmiddels besloten tot de aanschaf van 5 nieuwe hybride
Noordzeekanaalponten die de exploitatie volledig elektrisch
kunnen varen.

Amsterdam, 22 maart 2018
GVB Veren BV
Directie,
namens GVB Holding NV
A.C. van Huffelen
M.C.J.M. Lohmeijer
T.A.M. Middelkoop

Bestuursverslag
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Jaarrekening 2017

Balans op 31 december
2017 (voor
resultaatbestemming)
Tabel 15
Bedragen in duizenden euro's

31 december 2017

31 december 2016

Activa
Vaste activa
1 Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
2 Vorderingen
3 Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

602

680
602

9.714
262

680

6.155
957
9.976

7.112

10.578

7.792

5.010
94
5.474

3.679
110
4.003

10.578

7.792

Passiva
4 Eigen vermogen
5 Voorzieningen
6 Kortlopende schulden
Totaal passiva

Jaarrekening 2017
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Winst-enverliesrekening over
2017
Tabel 16
Bedragen in duizenden euro's

Bedrijfsopbrengsten
7 Netto-omzet
Mutatie in onderhanden projecten
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

8
9
10
11
12
13

Bedrijfslasten
Kosten voor grond- en hulpstoffen
Kosten uitbesteed werk en andere externe
kosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten

2017

17.506
-1.451
905

2016

15.117
-238
968
16.960

15.847

433
3.245

1.118
2.568

6.408
1.610
-222
4.150

6.017
1.567
68
4.194
15.624

15.532

1.336

315

6

10

1.342

325

15 Vennootschapsbelasting

-11

-

Resultaat na belastingen

1.331

325

Bedrijfsresultaat
14 Financiële baten en lasten
Resultaat voor belastingen

16 GVB Veren BV, Jaarverslag 2017

Jaarrekening 2017

Toelichting bij de
jaarrekening
Activiteiten
GVB Veren BV (Veren BV) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht die is
opgericht op 9 november 2006 en is gevestigd te Amsterdam. GVB Holding NV,
gevestigd te Amsterdam, Arlandaweg 106, houdt alle aandelen in de vennootschap.
De directie van GVB Holding NV vormt de statutaire directie van Veren BV.
De belangrijkste activiteit van Veren BV is het exploiteren van veer- en
pontverbindingen.
Continuïteit
Op 26 april 2013 heeft Veren BV een contract afgesloten met afdeling Verkeer en
Openbare Ruimte van Gemeente Amsterdam voor de exploitatie van veerdiensten
voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2017. Een optie tot verlenging van
twee keer een half jaar tot 30 juni 2018 is geëffectueerd.
Parallel daaraan heeft Gemeente Amsterdam, als opdrachtgever voor het onderhoud
van de infrastructuur, voor dezelfde periode een contract met Veren BV afgesloten
voor het beheer en onderhoud van de benodigde infrastructuur en (varende) activa.
Dit contract is mede gebaseerd op de afspraken die Gemeente Amsterdam in 2013
heeft gemaakt met de gemeenten Velsen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en
Zaanstad om minimaal de komende dertig jaar zorg te dragen voor instandhouding
van de huidige (veer)verbindingen. Dit betreft de verbindingen tussen Zaanstad en
Amsterdam (Hempont), Velsen-Noord en Velsen-Zuid (Velserpont) en Assendelft en
Spaarndam (Buitenhuizerpont), zoals vastgelegd in het contract Dienstbetoon
pontveren tussen betrokken gemeenten.
De afdeling Verkeer en Openbare Ruimte van Gemeente Amsterdam is met Veren BV
in gesprek over een nieuw contract.
Het saldo van de kortlopende schulden en vlottende activa op 31 december 2017 is
een netto vordering van € 4,5 miljoen. Voor het komende jaar is op basis van de
huidige stand van zaken de verwachting dat de externe betalingsverplichtingen zonder
extra financiering kunnen worden voldaan.
In het licht van bovenstaande uiteenzetting is de directie van mening dat de
continuïteit van de activiteiten van Veren BV voor de periode van één jaar na het
opmaken van de jaarrekening is geborgd. De directie verwacht dat in deze periode de
kosten verbonden aan de exploitatie van de veer- en pontverbindingen door de
contractopbrengsten worden gedekt. De in deze jaarrekening gehanteerde
grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de
veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.
Vestigingsadres
Veren BV met Kamer van Koophandel nummer 34259718, is statutair gevestigd op
Arlandaweg 106, 1043 HP Amsterdam, Postbus 2131, 1000 CC Amsterdam.
Stelselwijzigingen
In 2017 heeft geen stelselwijziging plaatsgevonden.
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Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen
toepassen, is het nodig dat de directie van Veren BV zich over verschillende zaken een
oordeel vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor
de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Als het voor het geven van het in artikel
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Groepsverhoudingen
Veren BV maakt deel uit van een groep rechtspersonen met aan het hoofd GVB Holding
NV, gevestigd te Amsterdam.
Verbonden partijen
Als verbonden partij van Veren BV worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover
overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan
worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen
uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij.
De aard en de omvang van transacties van betekenis met verbonden partijen worden
toegelicht voor zover deze niet onder normale markvoorwaarden zijn aangegaan.
GVB Holding NV is enig aandeelhouder van Veren BV en vormt als zodanig de
algemene vergadering van Veren BV. GVB Holding NV vormt de statutaire directie van
Veren BV. Daarom zijn de statutaire directieleden en andere sleutelfunctionarissen in
het management van GVB Holding NV en nauwe verwanten, verbonden partijen. De
vordering op GVB Holding NV bedraagt € 8,3 miljoen (2016: € 4,7 miljoen).
Gemeente Amsterdam is enig aandeelhouder van GVB Holding NV en vormt als
zodanig de algemene vergadering van GVB Holding NV. Gemeente Amsterdam
verstrekt investeringsbijdragen voor de financiering van de materiële vaste activa van
Veren BV.
Afdeling Verkeer en Openbare Ruimte van Gemeente Amsterdam is opdrachtgever
van Veren BV voor de exploitatie van de veerdiensten. De opbrengst voor de
exploitatie van Veren BV bedraagt € 13,7 miljoen over 2017 (2016: € 13,3 miljoen).
De verbonden partijen worden in dit verslag bij naam genoemd, zonder terugkerende
vermelding dat het verbonden partijen betreft.
Toepassing van RJ 360.104
De financiële gegevens van Veren BV zijn voor 100% opgenomen in de
geconsolideerde jaarrekening van GVB Holding NV. Daarom is voor Veren BV bij het
opstellen van de jaarrekening gebruik gemaakt van de in RJ 360.104 geboden
vrijstelling om geen kasstroomoverzicht op te nemen.
Toepassing van artikel 2:382a lid 3 BW
De financiële gegevens van Veren BV zijn voor 100% opgenomen in de
geconsolideerde jaarrekening van GVB Holding NV. Daarom is voor Activa BV bij het
opstellen van de jaarrekening gebruik gemaakt van de in artikel 2:382a lid 3 BW
geboden vrijstelling om geen opgave van het honorarium van de onafhankelijk
controlerende accountant op te nemen.
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Grondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van
Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de “Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving”, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Als geen specifieke waarderingsgrondslag
is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winsten-verliesrekening zijn referenties opgenomen die verwijzen naar de toelichting.
Valuta
Bedragen luiden in duizenden euro's, tenzij anders is vermeld.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn
ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus
bijkomende kosten of vervaardigingsprijs en onder aftrek van lineaire afschrijvingen
gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur en indien van toepassing met
bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Op
terreinen wordt niet afgeschreven, met uitzondering van afgekochte erfpacht die
lineair wordt afgeschreven gedurende de periode waarvoor de erfpacht is afgekocht.
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs
inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen
gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur en indien van toepassing met
bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. De
vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschafkosten van grond- en hulpstoffen en kosten
die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief
installatiekosten. Voor significante activa worden de verschillende onderdelen
(componenten) apart geactiveerd en afgeschreven naar de verwachte economische
levensduur van het component.
Kosten van groot onderhoud worden opgenomen in de waardering zodra deze kosten
zich voordoen en aan de criteria voor activering is voldaan. De boekwaarde van de te
vervangen bestanddelen wordt dan als gedesinvesteerd beschouwd en wordt ten
laste van het resultaat gebracht. Als de verwachting over de afschrijvingsmethode,
gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden
zij als een schattingswijziging verantwoord. Kosten van vernieuwing worden slechts
geactiveerd als zij leiden tot een levensduurverlenging van het actief.
Overheidssubsidies in de vorm van bijdragen op investeringen worden in mindering
gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de bijdragen
betrekking hebben.
Op activa in aanbouw wordt niet afgeschreven. Afschrijvingen gaan in vanaf de maand
volgend op het moment van ingebruikname.
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Uitgaven voor aanschaf van computerapparatuur en -programmatuur worden, met
uitzondering van grote investeringsprojecten, niet geactiveerd maar in het jaar van
aanschaf ten laste van het resultaat gebracht.
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De vennootschap beoordeelt op balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast
actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Als dergelijke
indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Van
een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger
is dan de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is de hoogste van de
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende
verkoopovereenkomst. Als die er niet is wordt de opbrengstwaarde bepaald met
behulp van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs geldt als
marktprijs.
Een bijzondere waardevermindering wordt direct ten laste van het resultaat gebracht.
Als wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden is
verantwoord, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen
boekwaarde van dat desbetreffende actief niet hoger gesteld dan de boekwaarde die
bepaald zou zijn als geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn
verantwoord.
Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de
omvang van de bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de
boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige
kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief
zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument.
Het waardeverminderingsverlies dat daarvoor opgenomen was, moet worden
teruggenomen als de afname van de waardevermindering verband houdt met een
objectieve gebeurtenis na afboeking.
De terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te
waarderen op de geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname, als geen
sprake geweest zou zijn van een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen
verlies wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
Onderhanden projecten
De post onderhanden projecten in opdracht van derden bestaat uit het saldo van
gerealiseerde projectkosten, toegerekende winst, en indien van toepassing, verwerkte
verliezen en al ingediende termijnen. Onderhanden projecten worden in totaliteit in
de balans opgenomen onder de vlottende activa of kortlopende schulden al naar
gelang de stand. In de toelichting wordt deze stand gesplitst naar debet- en creditsaldi.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen en in mindering gebracht op de boekwaarde.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Eigen vermogen
De algemene vergadering stelt de bestemming van het resultaat vast. Vooruitlopend
op deze bestemming wordt het resultaat boekjaar toegevoegd of onttrokken aan het
eigen vermogen als onverdeeld resultaat.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen
die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van
middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. De
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die
naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders
vermeld.
Als de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en als het
waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de
verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
Bij het contant maken wordt de marktrente van hoogwaardige
ondernemingsobligaties als disconteringsvoet gehanteerd. Daarbij wordt ook
rekening gehouden met de verwachte looptijd.
Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte
uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt
onder meer rekening gehouden met verwachte salarisontwikkelingen en
inschattingen voor de blijf- en sterftekans. Bij het contant maken wordt de marktrente
van hoogwaardige ondernemingsobligaties van 1,22% (2016: 1,25%) als
disconteringsvoet gehanteerd.
Pensioenen
Veren BV heeft een toegezegde pensioenregeling voor haar werknemers.
Medewerkers die hiervoor in aanmerking komen hebben op de pensioengerechtigde
leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon
berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Veren BV.
De pensioenregeling is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
(ABP). Het ABP is het pensioenfonds voor overheid en onderwijs met een toegezegde
pensioenregeling (multi-employer defined benefit regeling). Omdat de
pensioenregeling een multi-employer regeling betreft is de pensioenregeling als een
toegezegde bijdrageregeling (defined contribution regeling) verantwoord. GVB heeft
geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen ingeval van een tekort
bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.
ABP probeert ieder jaar het pensioen te verhogen met de gemiddelde stijging van de
lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Het bestuur van ABP beoordeelt per jaar
of het pensioen kan worden geïndexeerd. Dit is afhankelijk van de dekkingsgraad (het
vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen). De
dekkingsgraad van ABP is op 31 december 2017 104,4% (2016: 96,6%).
De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn.
Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa als dit tot een
terug storting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet
betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
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Schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële
waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of
disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
Operationele leasing
De vennootschap heeft leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen
die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze
leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit
hoofde van operationele leasing worden op lineaire basis verwerkt in de winst-enverliesrekening over de looptijd van het contract, rekening houdend met ontvangen
vergoedingen van de lessor.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de
geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op
transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Opbrengstverantwoording
Verlenen van diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van
de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum
in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.
Projectopbrengsten en projectkosten
Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden
bepaald, worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als opbrengst
werken voor derden en kosten in de winst-en-verliesrekening naar rato van de
verrichte prestaties op balansdatum (de ‘Percentage of Completion’-methode, ofwel
de PoC-methode).
De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de
balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale
projectkosten. Als het resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat,
dan worden de opbrengsten als opbrengst werken voor derden verwerkt in de winsten-verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk
kan worden verhaald; de projectkosten worden dan verwerkt in de winst-enverliesrekening in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra het resultaat wel op
betrouwbare wijze kan worden bepaald, vindt opbrengstverantwoording plaats
volgens de PoC-methode naar rato van de verrichte prestaties op balansdatum.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en
projectkosten. Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten
en opbrengsten uit hoofde van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen als en
voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd en ze betrouwbaar
kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn de direct op het project betrekking
hebbende kosten, die aan projectactiviteiten worden toegerekend en toegewezen
kunnen worden aan het project, en andere kosten die contractueel aan de
opdrachtgever kunnen worden toegerekend.
Als het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten
overschrijden, dan worden de verwachte verliezen onmiddellijk in het resultaat
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verwerkt. De voorziening voor het verlies maakt deel uit van de post onderhanden
projecten.
Netto-omzet
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van diensten en opbrengst werken
voor derden onder aftrek van kortingen en van over de omzet geheven belastingen.
Contractopbrengsten
De contractopbrengsten betreffen de exploitatiesubsidie voortvloeiend uit het
contract tussen afdeling Verkeer en Openbare Ruimte van Gemeente Amsterdam en
Veren BV voor de exploitatie van de veerdiensten. Alle contractopbrengsten worden
verwerkt in het resultaat in de periode waarin de daaraan gerelateerde activiteiten zijn
verricht.
Opbrengsten uit werken voor derden
De opbrengsten uit de beheer- en onderhoudsprojecten die Veren BV voor derden
verricht zijn afzonderlijk gerubriceerd in de netto-omzet onder opbrengsten uit werken
voor derden. Het resultaat wordt bepaald naar rato van de verrichte prestaties op
balansdatum voor zover het resultaat op betrouwbare wijze kan worden ingeschat.
Als dit niet mogelijk is wordt het resultaat geheel verantwoord in het boekjaar waarin
het project wordt opgeleverd respectievelijk is voltooid.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies bestaan uit exploitatiesubsidies en investeringsbijdragen.
Exploitatiesubsidies worden verantwoord als opbrengst in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een
gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De subsidies worden
verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.
Investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op de daarbij behorende
investeringen. Zowel op investeringen als op investeringsbijdragen wordt
afgeschreven.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden
verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan personeel.
Pensioenen
Veren BV heeft de pensioenregeling voor haar medewerkers ondergebracht bij ABP
en verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar
verschuldigde premies worden als lasten verantwoord.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment volgend op het moment van
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het
actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven, met uitzondering van vooruitbetaalde
erfpacht. De afschrijvingen op investeringsbijdragen worden in de winst-enverliesrekening als amortisatie investeringsbijdragen verantwoord.
Bij een schattingswijziging van de toekomstige gebruiksduur, worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop of als gevolg van
desinvesteringen van materiële vaste activa worden verantwoord onder de
afschrijvingen op materiële vaste activa.
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Financiële baten en lasten
Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt,
rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost.
Rentelasten komen ten laste van het jaar waarover zij worden verschuldigd.
Vennootschapsbelasting
De belastingdienst heeft aangegeven dat er voor GVB Veren BV een quasi
inbestedingsvrijstelling van toepassing is. Het vrij te stellen voordeel betreft
activiteiten die voor Gemeente Amsterdam worden uitgevoerd. Dit betekent dat
overtochten waarvoor een vergoeding van derden wordt ontvangen niet onder de
vrijstelling vallen. Er wordt immers niet gepresteerd jegens Gemeente Amsterdam,
maar jegens een derde.
Risicobeheersing
Renterisico
Veren loopt renterisico over het spaarsaldo onder de liquide middelen en
rentedragende vorderingen en schulden.
Kredietrisico
Veren BV heeft een significante concentratie van haar opbrengstenstroom bij afdeling
Verkeer en Openbare Ruimte van Gemeente Amsterdam. Gemeente Amsterdam is
bovendien de enige aandeelhouder van GVB Holding NV die op haar beurt de enige
aandeelhouder is van Veren BV. Het kredietrisico van Veren BV is hierdoor beperkt.
De liquide middelen staan uit bij banken met minimaal een A-rating.
Marktrisico, liquiditeitsrisico en overige risico’s
Veren BV heeft contractuele afspraken met afdeling Verkeer en Openbare Ruimte van
Gemeente Amsterdam over de jaarlijkse subsidies voor de exploitatie van de veren
en ponten en over de financiering van de investeringsverplichtingen door middel van
investeringsbijdragen. Een verdere uiteenzetting over de subsidiestromen is
opgenomen bij de toelichting op de continuïteit.
Veren BV loopt geen risico’s ten aanzien van buitenlandse valuta en maakt geen
gebruik van derivaten en soortgelijke financiële instrumenten.
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Toelichting bij de balans
op 31 december 2017
1. Materiële vaste activa
Tabel 17
Bedragen in duizenden euro's

Varend

Andere vaste

Activa in

Terreinen

Gebouwen

materieel

bedrijfsmiddelen

aanbouw

Percentage
afschrijvingen

2%

2-20%

3,3%

5-25%

-

Aanschafwaarde
Investeringsbijdragen
Cumulatieve
afschrijvingen
Cumulatieve amortisatie
investeringsbijdragen

59
-51
-11

3.767
-1.002
-2.323

20.116
-7.139
-14.735

1.343
-687
-958

3

58

1.872

Boekwaarde op 1 januari

-

500

Investeringen
Investeringsbijdragen
Desinvesteringen
aanschafwaarde
Desinvesteringen
afschrijvingen
Desinvesteringen
investeringsbijdragen
Desinvesteringen
amortisatie
investeringsbijdragen
Afschrijvingen
Amortisatie
investeringsbijdragen

-

2017

2016

4.698
-4.632
-

29.983
-13.511
-18.027

25.478
-8.987
-17.305

302

-

2.235

1.581

114

-

66

680

767

-

6.923
-6.923
-2.957

66
-70

-4.396
4.330
-

2.593
-2.593
-3.027

4.505
-4.524
-

-

-

2.902

70

-

2.972

-

-

-

125

16

-

141

-

-

-

-70

-16

-

-86

-

-2
2

-85
29

-910
897

-95
86

-

-1.092
1.014

-722
654

Mutaties in boekwaarde

-

-56

-13

57

-66

-78

-87

Aanschafwaarde
Investeringsbijdragen
Cumulatieve
afschrijvingen
Cumulatieve amortisatie
investeringsbijdragen

59
-51
-13

3.767
-1.002
-2.408

24.082
-13.937
-12.743

1.339
-671
-983

302
-302
-

29.549
-15.963
-16.147

29.983
-13.511
-18.027

5

87

2.699

372

-

3.163

2.235

-

444

101

57

-

602

680

Boekwaarde op
31 december

Investeringen en investeringsbijdragen
De investeringen in 2017 betreffen vooral de aanschaf van IJveer 61. Deze
investeringen zijn gefinancierd door een bijdrage van afdeling Verkeer en Openbare
Ruimte van Gemeente Amsterdam.
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Terugklapclausule
De strategische activa die betrekking hebben op de veren, met uitzondering van de
Noordzeekanaalponten, zijn ondergebracht in Veren BV. In de 'Overeenkomst van
geclausuleerde koop en overdracht GVB Veren BV' is vastgelegd in welke gevallen de
gemeente Amsterdam, GVB Holding NV kan verzoeken de aandelen in Veren BV in
eigendom aan haar over te dragen ('de terugklap'). Op alle activa, vorderingen en de
aandelen in Veren BV rust een pandrecht ten behoeve van Gemeente Amsterdam. Op
de registergoederen in Veren BV rust een recht van hypotheek.

2. Vorderingen
Tabel 18
31 december
2017

31 december
2016

Handelsdebiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overige vorderingen

1.070
8.331
313

1.215
4.741
199

Totaal

9.714

6.155

Bedragen in duizenden euro's

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.
Handelsdebiteuren betreft met name vorderingen op afdeling Verkeer en Openbare
Ruimte van Gemeente Amsterdam.
Vorderingen op groepsmaatschappijen betreft een lening aan GVB Holding NV.

3. Liquide middelen
De liquide middelen bestaan op 31 december 2017 volledig uit vrij opneembare
banktegoeden en kasgelden.

4. Eigen vermogen
Tabel 19

Bedragen in duizenden euro's

Boekwaarde op 1 januari
Dividenduitkering aan GVB Holding
NV
Resultaatbestemming
Resultaat boekjaar
Boekwaarde op 31 december

Gestort

Overige

Onverdeeld

aandelenkapitaal

reserves

resultaat

2017

2016

18

3.336

325

3.679

3.354

-

-

-

-

-

-

325
-

-325
1.331

1.331

325

18

3.661

1.331

5.010

3.679

Gestort aandelenkapitaal
Het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt op 31 december 2017 € 18.000 en bestaat
uit 18 gewone aandelen van nominaal € 1.000 per stuk. Alle geplaatste aandelen zijn
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in handen van GVB Holding NV. De houders van de aandelen zijn gerechtigd tot
dividend zoals dit jaarlijks wordt gedeclareerd op basis van het besluit van de
algemene vergadering betreffende de resultaatbestemming.
Overige reserves
Het onverdeelde resultaat over 2016 is toegevoegd aan de overige reserves.
Voorstel tot resultaatbestemming
Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld het resultaat over 2017 van
€ 1,3 miljoen toe te voegen aan de overige reserves.

5. Voorzieningen
Tabel 20
Bedragen in duizenden euro's

Personeelsvoorzieningen
Reorganisatie
Uitkering bij jubilea
Totaal

1 januari 2017

Dotatie

Onttrekking

31 december 2017

20
90

8

20
4

94

110

8

24

94

Personeelsvoorzieningen
Reorganisatie
De voorziening voor reorganisatiekosten betreft de verplichtingen aan inactief
personeel en aan personeel dat van werkloosheid- en wachtgeldregelingen
gebruikmaakt. De verplichtingen zijn contant gemaakt met een disconteringsvoet van
0,0% (2016: 0,0%).
Uitkering bij jubilea
Medewerkers die 25, 40 en 50 jaar in dienst zijn van Veren BV, krijgen bij elk van deze
jubilea een gratificatie. Deze voorziening betreft de contante waarde van de hiervoor
ingeschatte toekomstige verplichtingen. De contante waarde is berekend op basis van
een disconteringsvoet van 1,22% (2016: 1,25%). Hierbij is rekening gehouden met
toekomstige loonontwikkelingen en personeelsverloop.
Tabel 21 Specificatie van de voorzieningen naar verwachte looptijd
< 1 jaar

> 1 jr < 5 jr

> 5 jaar

Totaal

Personeelsvoorzieningen
Uitkering bij jubilea

30

22

42

94

Totaal

30

22

42

94
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6. Kortlopende schulden
Tabel 22
Bedragen in duizenden euro's

31 december 2017

31 december 2016

Vooruitontvangen bedragen
Schulden aan leveranciers
Schulden aan groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige schulden

409
181
54
1.047

1.088
314
103
448

86
3.697

77
1.973

Totaal

5.474

4.003

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
Vooruitontvangen bedragen
Veren BV heeft een deel van de investeringsbijdrage voor de IJveren van afdeling
Verkeer en Openbare Ruimte van Gemeente Amsterdam vooruit ontvangen.
Belastingen en premies sociale verzekeringen
De af te dragen loonbelasting en premie sociale verzekeringen bedraagt € 0,4 miljoen
(2016: € 0,4 miljoen). De af te dragen omzetbelasting bedraagt € 0,6 miljoen (2016:
nihil).
Overige schulden
De overige schulden bestaan uit verplichtingen aan personeel, onderhanden projecten
en verplichtingen waarvoor nog geen facturen zijn ontvangen.
De stand van de onderhanden projecten is als volgt:
Tabel 23
Bedragen in duizenden euro's

31 december 2017

31 december 2016

Projectkosten en toegerekende winst
Verliesvoorziening
Ingediende termijnen

2.681
376
-4.793

807
-1.092

Stand op 31 december

-1.736

-285

Onderhanden projecten
Onderhanden projecten vordering
Onderhanden projecten verplichting

2.422
-4.158

621
-906

Totaal

-1.736

-285
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Niet uit de balans
blijkende rechten en
verplichtingen
I Toekomstige financiële verplichtingen operationele lease en investeringen
De nominale waarde van de op 31 december 2017 resterende contractuele termijnen
voor operationele lease bedraagt € 0,1 miljoen.
Tabel 24
Operationele
Bedragen in duizenden euro's

lease

Jaar
2018
2019
2020
2021
2022 en verder

40
32
22
5
-

Totaal

99

De operationele leasecontracten hebben betrekking op 9 leaseauto's.
Gedurende het verslagjaar zijn leasebetalingen in de winst-en-verliesrekening
verwerkt voor een bedrag van € 50 duizend.
II Strategische activa
De strategische activa die betrekking hebben op de veren, met uitzondering van de
Noordzeekanaal-ponten, zijn ondergebracht in GVB Veren BV. In de 'Overeenkomst
van geclausuleerde koop en overdracht Veren BV' is vastgelegd in welke gevallen
Gemeente Amsterdam, GVB Holding NV kan verzoeken de aandelen in Veren BV in
eigendom aan haar over te dragen ('de terugklap').
Op alle activa, vorderingen en de aandelen in Veren BV rust een pandrecht ten behoeve
van Gemeente Amsterdam. Op de registergoederen in Veren BV rust een recht van
hypotheek.
Veren BV moet ten aanzien van de IJ-veren jaarlijks bepalen of sprake is van zaken /
omstandigheden, die niet direct verband houden met het reguliere
onderhoudsprogramma, waardoor de instandhouding of functionaliteit van het
materieel voor de resterende technische levensduur niet meer is gewaarborgd.
De afdeling Verkeer en Openbare Ruimte van Gemeente Amsterdam is met Veren BV
in gesprek over een nieuw contract.
III Financiële instrumenten
Veren BV maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten. In de paragraaf
Risicomanagement van het bestuursverslag wordt verder toegelicht hoe Veren BV
omgaat met belangrijke geïdentificeerde risico’s.
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Toelichting bij de winsten-verliesrekening over
2017
7. Netto-omzet
Tabel 25
Bedragen in duizenden euro's

2017

2016

Contractopbrengsten exploitatie veren
Opbrengst uit werken voor derden

13.736
2.319

13.281
1.598

Totaal

16.055

14.879

1.451

238

17.506

15.117

Waarvan: mutatie in onderhanden
projecten
Totaal

8. Kosten voor grond- en hulpstoffen
De kosten voor grond- en hulpstoffen betreffen het gebruik van materialen voor het
onderhoud van de veren en ponten.

9. Kosten uitbesteed werk en andere
externe kosten
De kosten voor uitbesteed werk en andere externe kosten betreffen werk door derden
voor het onderhoud van de veren en ponten en de onderhanden projecten.

10. Lonen en salarissen
Tabel 26
Bedragen in duizenden euro's

2017

2016

Salarissen
Overige personeelskosten

5.974
434

5.635
382

Totaal

6.408

6.017
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Tabel 27 Personeelsaantallen

Personeelsaantallen
FTE (jaargemiddelde)
FTE (ultimo jaar)
Aantal eigen personeelsleden
(jaargemiddelde)
Aantal eigen personeelsleden (ultimo
jaar)

2017

2016

114
111
118

108
115
112

115

120

Hiervan waren 0 werknemers werkzaam buiten Nederland (2016: 0).

11. Sociale lasten
Tabel 28
Bedragen in duizenden euro's

2017

2016

Premies sociale verzekeringen
Pensioenbijdragen

825
785

927
640

1.610

1.567

Totaal
De pensioenbijdragen betreffen vooral de premies voor de
ouderdomspensioenregeling die is ondergebracht bij ABP.

12. Afschrijvingen op materiële vaste
activa
Tabel 29
Bedragen in duizenden euro's

Afschrijvingen
Boekresultaat desinvesteringen
Amortisatie afschrijvingen
Totaal

2017

2016

1.091
-300
-1.013

722
-654

-222

68

De samenstelling van de post afschrijvingen op materiële vaste activa, inclusief de
amortisatie van investeringsbijdragen is te vinden in de toelichting op de balans met
betrekking tot de materiële vaste activa.
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13. Overige bedrijfskosten
Tabel 30
Bedragen in duizenden euro's

2017

2016

Tijdelijk ingehuurd personeel
Energiekosten
Diverse bedrijfskosten

2.333
1.093
724

2.554
857
783

Totaal

4.150

4.194

Tijdelijk ingehuurd personeel betreft hoofdzakelijk de inhuur van schippers.
Energiekosten betreft hoofdzakelijk de brandstof voor de vaartuigen. Diverse
bedrijfskosten bevatten hoofdzakelijk verzekeringskosten, kosten externe adviseurs
en lease-/huurkosten.

14. Financiële baten en lasten
Deze post bestaat uit de rentebaten op de gelden die via GVB Holding NV uitgezet zijn
in spaarproducten.

15. Vennootschapsbelasting
Tabel 31
Bedragen in duizenden euro's

Belasting o.b.v. toepasselijk belastingtarief over
commercieel deel (25%)
Correctie vbp 2016
Totaal

2017

2016

8

-

3

-

11

-

De belastingdienst heeft aangegeven dat er voor GVB Veren BV quasi
inbestedingsvrijstelling van toepassing is. Het vrij te stellen voordeel betreft
activiteiten die voor Gemeente Amsterdam worden uitgevoerd. Dit betekent dat
overtochten waarvoor een vergoeding van derden wordt ontvangen niet onder de
vrijstelling vallen. Er wordt immers niet gepresteerd jegens Gemeente Amsterdam,
maar jegens een derde.
Op basis van bovenstaande is Veren BV in 2017 ten dele
vennootschapsbelastingplichtig en heeft in 2017 een correctie over 2016
plaatsgevonden.
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Tot slot
Bezoldiging bestuurder
De statutaire bestuurder van Veren BV is GVB Holding NV. Het bedrag dat volgens
artikel 2:383 BW dient te worden vermeld met betrekking tot de bezoldiging van de
bestuurder, bedraagt in het verslagjaar € 0 (2016: € 0).
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die nieuwe informatie geven over de
feitelijke situatie op balansdatum.
Amsterdam, 22 maart 2018
GVB Veren BV
Directie,
namens GVB Holding NV
A.C. van Huffelen
M.C.J.M. Lohmeijer
T.A.M. Middelkoop
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Overige gegevens
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Overige gegevens
Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming
Conform artikel 15 lid 1 van de statuten van Veren BV stelt de algemene vergadering
de bestemming van de winst vast.
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Controleverklaring van
de onafhankelijke
accountant
Aan: de algemene vergadering van GVB Veren B.V.

Verklaring over de jaarrekening 2017
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van GVB Veren B.V. een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van de vennootschap op 31 december
2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 van GVB Veren B.V. te
Amsterdam (‘de vennootschap’) gecontroleerd.
De jaarrekening bestaat uit:
• de balans per 31 december 2017;
• de winst-en-verliesrekening over 2017; en
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.
Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de
jaarrekening is Titel 9 Boek 2 BW.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle
van de jaarrekening’.
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel.
Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van GVB Veren B.V. zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
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Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag
andere informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag; en
• de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW
en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel
9 Boek 2 BW.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de
accountantscontrole
Verantwoordelijkheden van de directie voor de jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor:
• het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 BW; en voor
• een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de vennootschap in
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het
genoemde verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken op basis
van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de
vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap
haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van
zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle afwijkingen ontdekken.

Overige gegevens

GVB Veren BV, Jaarverslag 2017 37

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen
op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen
in de bijlage bij onze controleverklaring.
Amsterdam, 22 maart 2018
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
drs. J. van Meijel RA
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2017 van GVB
Veren B.V.
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage
onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet
en toegelicht wat een controle inhoudt.
De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te
verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of
fraude is. Onze controle bestond onder andere uit:
• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap.
• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie
en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
• Het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten.
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat
een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven.
• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de
daarin opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw
beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen
Wij communiceren met de directie onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing.
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