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Taken en
verantwoordelijkheden
GVB Activa BV is een 100% dochter van GVB Holding NV. Zij is geclausuleerd eigenaar
en beheerder van de strategische activa (hierna: bedrijfsmiddelen) en is
verantwoordelijk voor het verwerven, beheren (onderhouden) en zo nodig afstoten
van bedrijfsmiddelen. Tot de bedrijfsmiddelen worden gerekend: rollend materieel
(bussen, trams en metro's), procesinstallaties, vastgoed (onderhoudswerkplaatsen,
remises en garages) en een aantal ICT-systemen (EBS, MOB en OV-chip).
Toezichthouder
Sinds 1 januari 2012 is GVB Activa BV tevens gedelegeerd toezichthouder op het
gebruik van de bedrijfsmiddelen door de concessiehouder GVB Exploitatie BV. Met
ingang van diezelfde datum is een service level agreement (SLA) van kracht tussen
GVB Exploitatie BV en GVB Activa BV. Op basis van deze SLA legt GVB Activa BV
verantwoording af aan Vervoerregio Amsterdam over de voortgang van de
instandhouding.
Assetmanagement
Sturing vindt plaats op basis van assetmanagement. Assetmanagement heeft als doel
om de activa optimaal te laten functioneren: met de beste prestaties, met de minste
financiële en operationele risico’s en tegen de laagste kosten, over de hele levensduur.
Verantwoording
GVB Activa BV rapporteert elk kwartaal aan Vervoerregio Amsterdam en laat elk jaar
een meting uitvoeren ten aanzien van de staat van de activa.
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Verslagjaar 2018
GVB Activa BV heeft een strategisch materieelplan opgesteld voor de periode tot 2030.
We hebben materieel nodig om het lijnennet te rijden en reizigers te vervoeren. Op
basis van de vervoervisie en de concessieafspraken wordt een vervoerprognose
gemaakt, met verschillende scenario's als uitgangspunt. Vanuit de prognose zien we
hoeveel en welk materieel nodig is om de dienstregeling te rijden.
Tabel 1 Materieelomvang
Aantallen, ultimo jaar

2018

2017

2016

2015

2014

Bussen
Trams
Metro's en sneltrams

203
200
90

203
200
90

203
200
90

194
200
90

198
213
103

Metro
GVB heeft 90 metro's/sneltrams in de series S1/S2, S3/M4 en M5/M6. Alleen het Smaterieel is geschikt voor Metrolijn 51, en alleen de M5/M6 zijn geschikt voor
de Noord/Zuidlijn. Omdat de M5/M6-metro's allemaal zijn geleverd, beschikt GVB over
voldoende materieel om de Noord/Zuidlijn te rijden. Een groot deel van
het overige deel van de vloot bereikt de komende tien jaar het einde van de
levensduur: de S1 vanaf 2020, de S2 vanaf 2024, en de S3 en M4 vanaf 2026.
In de periode vanaf de start van de Noord/Zuidlijn medio 2018 tot het moment van
instroom van de eerste M7-metro's in 2022 zal de capaciteit onder druk staan. Een deel
van die druk is verminderd, omdat de Amstelveenlijn in maart 2019 als sneltram stopt.
De voertuigen zijn in 2018 geschikt gemaakt om als metro in te zetten.
Bestelling M7-metro's
Eind 2018 maakten we de eerste beelden bekend van de nieuwe M7-metro’s voor
Amsterdam ter vervanging van de S1- en S2-voertuigen. Na een aanbesteding is CAF
aangewezen als leverancier voor 30 nieuwe metro’s, met een optie op 30 stuks extra.
Naar verwachting vervoeren we in de zomer van 2021 de eerste reizigers in deze
gloednieuwe voertuigen. Een mooie en zeer gewenste aanvulling op onze vloot,
waarmee we het groeiende aantal reizigers comfortabel kunnen vervoeren. De
aankoop van dit nieuwe materieel gebeurt in opdracht van en met
investeringssubsidie van Vervoerregio Amsterdam.

30 nieuwe,
flexibel inzetbare
M7-metro's besteld

De nieuwe metro’s zijn van het type CAF Inneo. Bij GVB krijgen ze de typeaanduiding
M7, een doornummering van de bestaande vloot. De nieuwelingen passen wat betreft
ontwerp goed bij hun voorgangers. Ook hebben ze een herkenbare buitenkant, in lijn
met de zilvergrijs-rode R-netstijl waarin ook onze huidige metro’s rijden. De nieuwe
metro’s zijn ongeveer 60 meter lang. We kunnen dit metromaterieel flexibel en
duurzaam inzetten: afhankelijk van het reizigersaanbod kunnen we kiezen voor enkele
of gekoppelde metro’s.
De M7 sluit aan bij de laatste normen en inzichten op het gebied van sociale veiligheid,
toegankelijkheid en duurzaamheid. De metro heeft twee multifunctionele ruimtes die
zijn gereserveerd voor reizigers met een beperkte mobiliteit. Er zijn brede overgangen
tussen de rijtuigen, hoge raampartijen voor veel daglicht en weids uitzicht,
ledverlichting en spots boven de stoelen. Heldere displays geven actuele
reisinformatie weer. Het klimaatsysteem met vloerverwarming zorgt zowel in de
zomer als in de winter voor een prettige temperatuur en een goede luchtvochtigheid.
De rem-energie wordt teruggevoed aan het net en het energieverbruik van
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hulpapparatuur wordt zo laag mogelijk gehouden, bijvoorbeeld met behulp van een
warmtepomp in de klimaatinstallatie.
Voorstel levensduurverlenging S1/S2-metro’s
GVB onderzoekt de mogelijkheid om de S1/S2-serie langer in dienst te houden. Deze
metro’s bereiken volgens de oorspronkelijke materieelplanning vanaf 2020 en 2024
het einde van hun levensduur, maar kunnen na levensduurverlengend onderhoud
langer worden ingezet. Op basis van huidige inzichten is het technisch haalbaar om
de voertuigen tot 2025 operationeel te houden.

onderzoek naar
levensduurverlenging
van S1- en S2-metro's

Tram
GVB beschikt over 200 trams. Vanwege de sterke groei in het aantal reizigers is het
plafond bereikt van de capaciteit van het beschikbare trammaterieel. De druk nam in
2018 af na de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn.
15G-trams
De eerste nieuwe 15G-tram gaat vanaf medio 2019 rijden in de stad. Voordat het zover
is, gaan we de nieuwe tram uitgebreid testen op het netwerk. In de fabrieken van de
Spaanse tramfabrikant CAF wordt intussen hard gewerkt aan het eerste voertuig.

eerste nieuwe
15G-tram gaat
medio 2019 rijden

GVB heeft in 2017 bij het Spaanse CAF 63 nieuwe trams (basisbestelling) besteld, met
een optie op nog eens 60 stuks. De aankoop van dit nieuwe materieel gebeurt in
opdracht van en met investeringssubsidie van Vervoerregio Amsterdam. De bouw van
de eerste nieuwe 15G-trams is gestart in 2018. De 15G-trams zijn onder meer bedoeld
voor de vernieuwde Amstelveenlijn en als vervanging van de 11G- en 12G-trams, die
bijna aan het einde van hun levensduur zijn. Naar verwachting rijden rond 2022 alle
nieuwe voertuigen uit de basisbestelling.
Het is de bedoeling dat de eerste vijf nieuwe trams in de tweede helft van 2019
instromen om op het Amsterdamse net getest te kunnen worden. In 2019 zal bekeken
worden in hoeverre er aansluitend al gebruikgemaakt kan worden van (een deel van)
de optie van maximaal 60 trams.

63 nieuwe trams in
productie genomen

13G/14G (Combino)clusterbeurt
Al in 2015 bleek dat bepaalde Combino-trams structurele technische problemen
vertonen die moeten worden verholpen om de levensduur van 30 jaar te kunnen
halen. In 2016 bleek na nader onderzoek dat de geconstateerde problemen zich
hoogstwaarschijnlijk zouden voordoen bij alle 155 trams uit deze serie. Ter
voorbereiding op de revisie heeft GVB inspecties en enkele proefbeurten uitgevoerd
en second opinions laten uitvoeren. Hieruit bleek dat GVB genoodzaakt was een
voorziening instandhoudingsverplichtingen te treffen. In 2018 is met de uitvoering van
diverse onderdelen van de clusterbeurten gestart.
Inbouw servicebalies
In 2018 werden in de Combino voertuigen de conducteurscabine vervangen voor een
servicebalie. De servicebalie is een van de zichtbare uitingen van het GVB-concept
voor gastheerschap.

met servicebalies in de
tram laat GVB
gastheerschap zien

Bus
De vervoersvorm Bus is de flexibele schil van het vervoerssysteem. Met betrekking
tot het busmaterieel heeft GVB de komende jaren uitdagingen op drie vlakken: de
systeemsprongen, tijdelijke verkeersmaatregelen, en de ambitie van een emissieloze
vloot.

6

GVB Activa BV, Jaarverslag 2018
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van het
vervoerssysteem
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Start aanbesteding emissieloze bussen
In 2018 is een bestelling bij leverancier VDL geplaatst voor de eerste serie van
31 zogenoemde zero-emissiebussen, met een optie op nog 69 voertuigen. Bussen die
aan het einde van hun levensduur zijn, worden vervangen door nieuwe emissieloze
bussen. GVB zet hiermee een eerste stap in het voornemen om het busvervoer in
Amsterdam in 2025 volledig emissievrij te hebben. Deze emissie-afspraak is in 2016
gemaakt door GVB en gemeente Amsterdam en is vastgelegd in het
duurzaamheidsconvenant. De elektrische bussen vervangen de capaciteit van
28 Citaro dieselbussen. Het vervangingsschema volgt de diverse series van
uitstromende voertuigen en is gericht op het telkens electrificeren van een lijn. Daarbij
moet goed gekeken worden of op slimme en doelmatige wijze de laadinfrastructuur
in de omgeving ingepast kan worden. Hiertoe is een samenwerking met gemeente
Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam opgezet. De eerste serie bussen zal in 2020
vanuit Station Sloterdijk gaan rijden.

GVB stapt komende
jaren over op volledig
elektrisch busvervoer

Overige activa
Vastgoed: voorbereiding op 15G
In 2018 is gestart met de verbouwing van de tramremise Havenstraat. De remise wordt
geschikt gemaakt voor stalling en het onderhoud van met name de 15G-trams. Er
worden diverse werkkuilen aangebracht die voorzien zijn van faciliteiten om het
werken aan het dak van de tram mogelijk maken.
Vastgoed: eindpunthuisjes
In het kader van de implementatie van de Noord/Zuidlijn zijn, vanwege het verleggen
van diverse lijnen, ook enkele eindpunthuisjes verplaatst. Op diverse locaties zijn
daarvoor tijdelijke voorzieningen getroffen. Deze voorzieningen worden vervangen
door nieuwe eindpunthuisjes die passen in de omgeving.
Nieuwe ICT-systemen
Goede communicatie tussen rijdend personeel en onze verkeersleiding is essentieel
voor de veiligheid en het comfort van reizigers en medewerkers. Het nieuwe systeem
MOBNEXT waarmee de verkeersleiding, alle personenvervoerders en medewerkers
van OV-zorg en het Serviceteam werken, is in gebruik genomen. De vernieuwing
draagt bij aan een betere dekking van het systeem, betere gesprekskwaliteit en hogere
betrouwbaarheid.

vernieuwing van
ICT-techieken voor
veiligheid en comfort
van reizigers en
medewerkers

Het EBS (Exploitatie Beheer Systeeem) is essentieel voor de plaatsbepaling van
voertuigen en vormt daarmee de basis voor de informatievoorziening aan onze
reizigers. Het systeem is verouderd en wordt in fases vervangen door moderne
technieken. Diverse systemen in de verschillende voertuigen moeten daarom ook
vervangen worden. Het project is opgestart in 2017 en een groot deel is in 2018
uitgevoerd. Dit project wordt afgerond in 2019.
Het OV-chipsysteem bevat verschillende oudere onderdelen die vervangen moeten
worden. In afstemming met de andere vervoerders in Nederland zijn we gestart het
systeem geschikt te maken voor andere vormen van betalen, zoals betalen met een
barcode en de bankpas. Tot 2022 worden hiervoor diverse projecten uitgevoerd.

Solide financiële bedrijfsvoering
Investeringen
In het verslagjaar heeft GVB Activa BV in totaal € 107,4 miljoen geïnvesteerd (2017:
€ 30,6 miljoen).
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Investeringsbijdragen
Tegenover een deel van de investeringen staan investeringsbijdragen, ontvangen van
Vervoerregio Amsterdam voor een bedrag van € 36,7 miljoen (2017 € 17,2 miljoen) ter
dekking van de investeringen van GVB Activa BV.
Kerncijfers
De solvabiliteit bedraagt 0,01% (2017: 0,02%), de liquiditeit bedraagt 0,13 (2017: 0,58).
Resultaat
Het resultaat na belastingen bedraagt in 2018 € nihil (idem 2017).
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Vooruitzichten
GVB staat voor belangrijke vernieuwingen. Bij alle vervoersvormen – Bus, Tram en
Metro – is sprake van beperkte capaciteit ten opzichte van de benodigde hoeveelheid
materieel. Bij alle vervoersvormen lopen projecten voor verwerving van nieuw
materieel en levensduurverlengend onderhoud voor bestaand materieel. Alle ICTsystemen die GVB Activa BV beheert, kennen één of meerdere
vernieuwingsprogramma's.
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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 bij GVB is ingericht op niveau van
GVB Holding NV en maakt deel uit van de reguliere bedrijfsvoering. De directie is
eindverantwoordelijk voor een effectieve risicobeheersing. Alle financiële risico's in
GVB Activa BV zijn afgedekt door overeenkomsten met GVB Exploitatie BV.
Risicomanagementsysteem
Risicomanagement 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 rvc. Het verantwoordelijk
management treft beheersmaatregelen om de onderkende risico’s te mitigeren. De
beheersing van de belangrijkste risico’s worden periodiek gerapporteerd aan de rvc.
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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1 Risicomanagementsysteem
Figuur 24
Risicomamagementsysteem
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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 ondersteunt hierbij zowel de directie als het lijnmanagement. De
risicomanager en directie stellen het risicobeleid op voor GVB. Op basis van dit beleid
rapporteren de afdelingen hun risico’s in de kwartaalrapportages. De risicomanager
consolideert deze risico’s periodiek tot een integrale risicorapportage. Onderdeel
hiervan is de toets of het risicoprofiel past binnen de risicotolerantie.
Proces
De afdelingen identificeren 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. De komende zes
jaar heeft GVB te maken met een aantal grote veranderingen. Eén hiervan is de Noord/
Zuidlijn. Deze introduceren bij GVB nieuwe risico’s, zoals de gebruikelijke
projectrisico’s en eenmalige en asset-gebonden risico’s die meerjarig doorwerken.
Omdat de komende zes jaren meerdere grote veranderingen plaatsvinden, is er een weliswaar tijdelijk - meerjarig verhoogd risicoprofiel. De vroegtijdige inrichting van
projectteams en tijdige inbedding in de staande organisatie is hierbij de belangrijkste
beheersmaatregel. In de volgende tabel staan de risico's.
Tabel 2 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

Beschrijving risico's GVB Holding NV
In onderstaande tabellen zijn de risico's van GVB Holding NV weergegeven die van
belang zijn voor GVB Activa BV. Voor alle hieronder vermelde risico's geldt: Het betreft
een financieel risico voor GVB Exploitatie BV, niet voor GVB Activa BV.
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Strategische risico’s
Tabel 3 Groei van de stad
Risico
Impact

Maatregelen

Risico
Impact

Maatregel

Strategische vervoerplanning wijkt af van werkelijke groei in aantal
reizigers.
De afwijking leidt tot onvoldoende rijdend materieel, waardoor
vervoer van reizigers niet voldoet aan de afgesproken prestaties.
De lange besteltijd van materieel maakt snelle correctie lastig.
• Voortdurende optimalisatie van de strategische plannen
(financieel, materieel, personeel) van GVB.
• Optieregelingen in materieelbestellingen voor aanvullend
materieel.
Onteigening van terreinen ten behoeve van stadsontwikkeling.
Onteigening van terreinen binnen de stad leidt tot meer
onvergoede dienstreiskilometers door herplaatsing naar terreinen
buiten de stad.
• In gesprek met stadsontwikkeling. Duidelijke eisen voor nieuwe
locaties.

Operationele risico’s
Tabel 4 Bedrijfsvoering
Risico
Impact

Maatregel

Risico
Impact

Maatregel

Toename van tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM).
Verstoringen in de dienstregeling door toename van
infrastructurele werken binnen de stad, leidend tot lagere
klantwaardering.
• Vroegtijdige betrokkenheid in planprocessen van de gemeente.
• Risicoanalyse per TVM om maatregelen situatiespecifiek te
maken.
Te lage beschikbaarheid materieel.
Het rijdend materieel heeft niet de geëiste beschikbaarheid en
betrouwbaarheid vanuit de oorspronkelijke levering of vanuit de
eigen onderhoudsprocessen. Dit leidt tot uitval en krapte.
• Inrichting van een professioneel en effectief logistiek- en
onderhoudsproces.

Tabel 5 Veiligheid
Risico
Impact

Maatregel

Onvoldoende arbo- en transportveiligheid.
• Onvoldoende veiligheidsbesef kan leiden tot letsel.
• Toenemende drukte in de stad verhoogt de kans op botsingen
en ongevallen.
• Veiligheid nu speerpunt in managementprogramma's.
• Aanstelling van een veiligheidsmanager.
• Toepassing van Shield+ (MobilEye) op materieel ter
ondersteuning bestuurder.

Financiële risico’s
Tabel 6 Kostenontwikkeling
Risico
Impact
Maatregel

Budgettaire prijsinschattingen vinden plaats op basis van indices.
Deze kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Er kunnen afwijkingen ontstaan ten opzichte van het
geprognotiseerde resultaat.
• Bewaking van de ontwikkeling van de gehanteerde indices om
tijdig budgettair bij te sturen.
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Tabel 7 Assetkosten
Risico
Impact

Maatregel

Extra onderhoudskosten ten gevolge van onvoorziene defecten en
ontwerpfouten.
De materiële assets van GVB worden aangeschaft met verwachte
onderhoudskosten. Als het materieel sneller degradeert dan
voorzien, leidt dit tot hogere onderhoudskosten.
• Ervaringen verwerken in bestelspecificaties.
• Versterken contractmanagement.
• Verbetering van de onderhoudsanalyse processen.

Amsterdam, 21 maart 2019
GVB Activa BV
Directie,
namens GVB Holding NV
A.C. van Huffelen
M.C.J.M. Lohmeijer
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Balans op 31 december
2018 (voor
resultaatbestemming)
Tabel 8
Bedragen in duizenden euro's

31 december 2018

31 december 2017

Activa
Vaste activa
1 Materiële vaste activa
Totaal vaste activa

157.875

Vlottende activa
2 Vorderingen
3 Liquide middelen
Totaal vlottende activa

10.575
461

Totaal activa

91.408
157.875

91.408

16.420
302
11.036

16.722

168.911

108.130

18
29.599
54.000
85.294

18
30.191
49.000
28.921

168.911

108.130

Passiva
4
5
6
7

Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

Jaarrekening 2018
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Winst-enverliesrekening over
2018
Tabel 9
Bedragen in duizenden euro's

Bedrijfsopbrengsten
8 Netto-omzet
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

9
10
11
12

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

2018

16.928
2

2017

14.614
14.614

16.930

112
4.549

3.978

9.622

8.006

2.165

2.051
16.448

14.035

482

579

-511

-561

-29

18

14 Vennootschapsbelasting

29

-18

Resultaat na belastingen

-

-

Bedrijfsresultaat
13 Financiële baten en lasten
Resultaat voor belastingen
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Toelichting bij de
jaarrekening
Activiteiten
GVB Activa BV (hierna Activa BV) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht
die is opgericht op 9 november 2006 en is gevestigd te Amsterdam, Arlandaweg 106.
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
Activa BV.
De belangrijkste activiteiten van Activa BV zijn het beheren en beschikbaar stellen van
materiële vaste activa ten behoeve van openbaar vervoer.
In de ‘Overeenkomst van geclausuleerde koop en overdracht GVB Activa BV’ is
vastgelegd in welke gevallen gemeente Amsterdam, GVB Holding NV kan verzoeken
de aandelen in Activa BV in eigendom aan haar over te dragen (‘de terugklap’).
Gemeente Amsterdam heeft een pandrecht op alle activa, vorderingen en de aandelen
in Activa BV. Voor de activa en bijbehorende vorderingen uit verzekeringspolissen en
koopovereenkomsten die met investeringsbijdragen van Vervoerregio Amsterdam
zijn gefinancierd, berust een pandrecht bij de Vervoerregio Amsterdam. Voor
toekomstige investeringen zal volgens deze afspraken worden gehandeld. Op de
registergoederen in Activa BV rust een recht van hypotheek.
Met ingang van 1 januari 2012 is Activa BV tevens gedelegeerd toezichthouder op het
gebruik van de bedrijfsmiddelen door de concessiehouder. Vanaf diezelfde datum is
een Service Level Agreement (SLA) van kracht tussen GVB Exploitatie BV en Activa
BV. Op basis van deze SLA legt Activa BV aan Vervoerregio Amsterdam
verantwoording af over de voortgang van de instandhouding. De strategische activa
van GVB zijn ondergebracht in Activa BV. Activa BV heeft verplichtingen richting
gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam voor de instandhouding van de
strategische activa waaronder metro- en trammaterieel. Als Activa BV deze
verplichtingen niet naar behoren nakomt kan Activa BV schadeplichtig zijn richting
gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam.
Continuïteit
Vervoerregio Amsterdam, de concessieverlener voor het openbaar vervoer, heeft eind
2013 afspraken gemaakt met GVB over de uitvoering van het openbaar vervoer tot en
met 2024 in de gemeenten Amsterdam, Diemen, Duivendrecht, gemeente OuderAmstel en enkele uitlopers naar Amstelveen en Schiphol. Parallel daaraan heeft
gemeente Amsterdam als opdrachtgever voor het onderhoud van de railinfrastructuur
voor dezelfde periode een contract met GVB afgesloten voor het beheer en onderhoud
van de railinfrastructuur in Amsterdam.
De rol van Activa BV als toezichthouder namens Vervoerregio Amsterdam is niet
gewijzigd als gevolg van deze nieuwe contracten. Wel is de verhouding tussen
gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam bekrachtigd, in het ’Convenant
Strategische Activa Amsterdam vanaf 2013’.
Activa BV heeft een kredietfaciliteit bij gemeente Amsterdam met een oneindige
looptijd. Deze kredietfaciliteit is bij de verzelfstandiging van GVB overeengekomen en
kent een maximum ter hoogte van de boekwaarde van de materiële vaste activa, met
een plafond van € 600 miljoen. Op 31 december 2018 is de boekwaarde van de
materiële vaste activa minus de investeringen in de nieuwe tram- en metroserie
opvraagbaar als lening bij gemeente Amsterdam voor de financiering van lopende
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investeringen. Dit betekent dat € 90,5 miljoen opvraagbaar is bij gemeente
Amsterdam.
Op 31 december 2018 is het merendeel van het rijdend materieel gefinancierd door
middel van investeringsbijdragen van Vervoerregio Amsterdam.
Het saldo van de kortlopende schulden en vlottende activa op 31 december 2018 is
een netto schuld van € 74,3 miljoen.
In het licht van bovenstaande uiteenzetting is de directie van mening dat de
continuïteit van de activiteiten van Activa BV voor de periode van één jaar na het
opmaken van de jaarrekening is geborgd. De in deze jaarrekening gehanteerde
grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de
veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.
Vestigingsadres
GVB Activa BV met Kamer van Koophandel nummer 34259715 is statutair gevestigd
op Arlandaweg 106, 1043 HP Amsterdam, Postbus 2131, 1000 CC Amsterdam.
Stelselwijzigingen
In 2018 heeft geen stelselwijziging plaatsgevonden.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen
toepassen, is het nodig dat de directie van Activa 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
Activa BV maakt deel uit van een groep rechtspersonen met aan het hoofd GVB
Holding NV, gevestigd te Amsterdam.
Verbonden partijen
Als verbonden partij van Activa BV worden alle rechtspersonen aangemerkt door wie
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.
Ondernemingen binnen de GVB groep:
• GVB Holding NV is enig aandeelhouder van Activa BV en vormt als zodanig de
algemene vergadering van Activa BV. GVB Holding NV vormt de statutaire directie
van Activa BV. De statutaire directieleden van GVB Holding NV en andere
sleutelfunctionarissen in het management van GVB Holding NV en nauwe
verwanten zijn daarom verbonden partijen. Activa BV heeft een schuld aan GVB
Holding NV van € 116,4 miljoen. Die schuld bestaat met name uit een langlopende
lening van € 54,0 miljoen en een kortlopende lening van € 62,3 miljoen (2017:
€ 49,0 miljoen en € 10,7 miljoen).
• GVB Exploitatie BV is de exploitant van de materiële vaste activa en verzorgt het
onderhoud van deze activa. Activa BV heeft om aan haar contractuele
verplichtingen richting gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam te
kunnen voldoen een SLA afgesloten met GVB Exploitatie BV. GVB Exploitatie BV
garandeert hierin richting Activa BV het onderhoud zodanig uit te voeren dat de
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materiële vaste activa in de technische staat blijven verkeren zoals afgesproken en
dat de functionaliteit in stand blijft. Activa BV brengt daarom een vergoeding voor
gebruik van materieel en gebouwen in rekening bij GVB Exploitatie BV. In 2018
bedraagt die vergoeding € 15,2 miljoen (2017: € 12,9 miljoen). Het saldo van de
vorderingen op en schulden aan GVB Exploitatie BV is een netto schuld en bedraagt
€ 12,4 miljoen (2017: € 7,2 miljoen).
• GVB Infra BV betaalt ieder jaar een vergoeding voor het gebruik van gebouwen aan
Activa BV. In 2018 bedraagt die vergoeding € 1,8 miljoen (2017: € 1,8 miljoen).
Gemeente Amsterdam
• Gemeente Amsterdam is enig aandeelhouder van GVB Holding NV en vormt als
zodanig de algemene vergadering van GVB Holding NV.
• Gemeente Amsterdam verstrekt een langlopende kredietfaciliteit voor de
financiering van de investeringen in de strategische materiële vaste activa.
• Afdeling Metro en Tram van gemeente Amsterdam is projectverantwoordelijk voor
de Amsterdam Metro Systemen (Amsys)-projecten.
Vervoerregio Amsterdam
Vervoerregio Amsterdam en GVB hebben een overeenkomst (OV-concessie) gesloten
voor het openbaar vervoer en de sociale veiligheid in het concessiegebied
Amsterdam. Vervoerregio Amsterdam verstrekt investeringsbijdragen ter financiering
van de strategische materiële vaste activa.
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 Activa 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 RJ 360.104 geboden
vrijstelling om geen kasstroomoverzicht op te nemen.
Toepassing van artikel 2:382a lid 3 BW
De financiële gegevens van Activa 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
winst-en-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.
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 banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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 wordt ontvangen bij de afwikkeling van de
verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
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Bij het contant maken wordt de marktrente van hoogwaardige
ondernemingsobligaties als disconteringsvoet gehanteerd. Daarbij wordt ook
rekening gehouden met de verwachte looptijd.
Voorziening instandhoudingsverplichtingen
De voorziening voor instandhoudingsverplichtingen wordt opgenomen voor de
verwachte uitgaven in verband met het moeten voldoen aan
instandhoudingsverplichtingen voor rijdend materieel. Activa BV heeft deze
contractuele verplichtingen richting Vervoerregio Amsterdam en gemeente
Amsterdam. Bij de berekening van de voorziening wordt rekening gehouden met de
geschatte materiaal- en arbeidskosten die nodig zijn om het rijdend materieel in de
technische staat te brengen die past bij de instandhoudingsverplichtingen.
Schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële
waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de
langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen.
Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of
disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde
boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve
rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-enverliesrekening als interestlast verwerkt.
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.

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.
Netto-omzet
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van diensten onder aftrek van
kortingen en van over de omzet geheven belastingen.
Investeringsbijdragen
Investeringsbijdragen zijn overheidssubsidies die in mindering worden gebracht op
de daarbij behorende investeringen. Zowel op investeringen als op
investeringsbijdragen wordt afgeschreven.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf de maand 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.
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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.
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 vennootschapsbelasting is gebaseerd op de orgaankosten. Dat zijn de diverse
bedrijfskosten, vermeerderd met een winstopslag van 6% volgens de cost-plusmethode.

Risicobeheersing
Renterisico
Activa BV loopt renterisico over rentedragende vorderingen en schulden.
Kredietrisico
Activa BV heeft een significante concentratie van haar opbrengstenstroom bij GVB
Exploitatie BV en GVB Infra BV. Deze bedrijven zijn groepsmaatschappijen binnen GVB
Holding NV. Het kredietrisico van Activa BV is hierdoor beperkt.
De liquide middelen staan uit bij banken met minimaal een A-rating.
Marktrisico, liquiditeitsrisico en overige risico’s
Activa BV heeft contractuele afspraken met gemeente Amsterdam en Vervoerregio
Amsterdam over de financiering van de investeringsverplichtingen door middel van
kredietfaciliteiten en investeringsbijdragen. Een verdere uiteenzetting over de
subsidiestromen is opgenomen bij de toelichting op de continuïteit.
Activa 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 2018
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1. Materiële vaste activa
Tabel 10

Bedragen in duizenden euro's

Percentage
afschrijvingen
Aanschafwaarde
Investeringsbijdragen
Cumulatieve
afschrijvingen
Cumulatieve
amortisatie
investeringsbijdragen
Boekwaarde op
1 januari
Investeringen
Overdracht van GVB
Exploitatie BV
Investeringsbijdragen
Desinvesteringen
aanschafwaarde
Desinvesteringen
afschrijvingen
Desinvesteringen
investeringsbijdragen
Desinvesteringen
amortisatie
investeringsbijdragen
Afschrijvingen
Overdracht van GVB
Exploitatie BV
Amortisatie
investeringsbijdragen
Mutaties in boekwaarde
Aanschafwaarde
Investeringsbijdragen
Cumulatieve
afschrijvingen
Cumulatieve
amortisatie
investeringsbijdragen
Boekwaarde op
31 december

Bedrijfs-

Rijdend

Andere vaste

Activa in

Terreinen

gebouwen

materieel

bedrijfsmiddelen

aanbouw

2%

2-20%

3,33%

5-25%

-

10.217
-

130.882
-42.983

850.807
-542.494

94.490
-16.196

-2.247

-87.577

-408.581

-

19.156

7.970

2018

2017

83.722
-46.469

1.170.118
-648.142

1.142.449
-630.895

-81.879

-

-580.284

-530.355

117.406

13.154

-

149.716

104.840

19.478

17.138

9.569

37.253

91.408

86.039

97

1.924

16.300

1.268

87.775

107.364

30.622

-

900
-

-6.643

5.271
-157

-29.857

6.171
-36.657

-17.247

-

-

-1.130

-

-

-1.130

-2.953

-

-

1.130

-

-

1.130

2.953

-

-

159

-

-

159

-

-212

-2.555

-159
-44.949

-4.495

-

-159
-52.211

-52.882

-

-

-

-776

-

-776

-

-

925

40.822

829

-

42.576

44.876

-115

1.194

5.530

1.940

57.918

66.467

5.369

10.314
-

133.706
-42.983

865.977
-548.978

101.029
-16.353

171.497
-76.326

1.282.523
-684.640

1.170.118
-648.142

-2.459

-90.132

-452.559

-87.150

-

-632.300

-580.284

-

20.081

158.228

13.983

-

192.292

149.716

7.855

20.672

22.668

11.509

95.171

157.875

91.408

Terreinen
GVB heeft op 1 januari 2007 de terreinen in erfpacht gekregen van gemeente
Amsterdam voor een periode van vijftig jaar. De erfpachtcanon over deze periode is
vooruitbetaald en wordt lineair afgeschreven over een periode van vijftig jaar.
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Investeringen en investeringsbijdragen
De investeringen bedragen in 2018 € 113,5 miljoen. Ter dekking van een deel van de
investeringen heeft Activa BV in 2018 investeringsbijdragen ontvangen van
Vervoerregio Amsterdam, ter hoogte van € 36,7 miljoen (2017: € 17,2 miljoen). Voor
het nieuwe tram- en metromaterieel heeft Activa BV aanbetalingen gedaan ter waarde
van € 77,2 miljoen. Hiertegenover stond een investeringsbijdrage van € 30,0 miljoen.
Terugklapclausule
De strategische activa van GVB zijn ondergebracht in Activa BV. In de ‘Overeenkomst
van geclausuleerde koop en overdracht GVB Activa BV’ is vastgelegd in welke gevallen
gemeente Amsterdam, GVB Holding NV kan verzoeken de aandelen in Activa BV in
eigendom aan haar over te dragen (‘de terugklap’). Gemeente Amsterdam heeft een
pandrecht op alle activa, vorderingen en de aandelen in Activa BV. Voor de activa en
bijbehorende vorderingen uit verzekeringspolissen en koopovereenkomsten die met
investeringsbijdragen van Vervoerregio Amsterdam zijn gefinancierd, berust een
pandrecht bij de Vervoerregio Amsterdam. Voor toekomstige investeringen zal
volgens deze afspraken worden gehandeld. Op de registergoederen in Activa BV rust
een recht van hypotheek. Het balanstotaal van Activa BV is op 31 december
2018 € 168,9 miljoen (2017: € 108,1 miljoen).
Onderhoud van het rijdend materieel is conform de aanwijzing in de concessie belegd
bij GVB Exploitatie BV.

2. Vorderingen
Tabel 11
Bedragen in duizenden euro's

31 december 2018

31 december 2017

9.019
117
1.439

4.176
121
12.123

10.575

16.420

Handelsdebiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overige vorderingen
Totaal
Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

Handelsdebiteuren bestaat uit vorderingen op Vervoerregio Amsterdam betreffende
investeringsbijdragen.
Overige vorderingen bestaat uit nog te factureren investeringsbijdragen aan
Vervoerregio Amsterdam.

3. Liquide middelen
De liquide middelen bestaan op 31 december 2018 volledig uit vrij opneembare
banktegoeden.
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4. Eigen vermogen
Tabel 12

Bedragen in duizenden euro's

Gestort

Overige

Onverdeeld

aandelenkapitaal

reserves

resultaat

2018

2017

18

-

-

18

18

-

-

-

-

-

18

-

-

18

18

Boekwaarde op 1 januari
Resultaat boekjaar
Boekwaarde op 31 december

Gestort aandelenkapitaal
Het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt op 31 december 2018 € 18.000 en bestaat
uit 18 gewone aandelen van nominaal € 1.000 per stuk. Het resultaat boekjaar is
opgenomen als onverdeeld resultaat in het eigen vermogen.
Voorstel tot resultaatbestemming
Het resultaat over het verslagjaar is nihil.

5. Voorzieningen
Tabel 13
Bedragen in duizenden euro's

1 januari 2018

Dotatie

Onttrekking

31 december 2018

Instandhoudingsverplichtingen

30.191

261

853

29.599

Totaal

30.191

261

853

29.599

Activa BV heeft verplichtingen richting gemeente Amsterdam en Vervoerregio
Amsterdam met betrekking tot de instandhouding van de strategische activa
waaronder metro- en trammaterieel. De voorziening voor
instandhoudingsverplichtingen is opgenomen voor de verwachte uitgaven in verband
met het moeten voldoen aan instandhoudingsverplichtingen voor het metro- en
trammaterieel ter hoogte van het bedrag dat op balansdatum als verplichting
aanwezig is. Jaarlijks vindt een herijking plaats.
De voorziening voor instandhoudingsverplichtingen heeft voor een bedrag van
€ 19,7 miljoen een looptijd van langer dan één jaar en korter dan 5 jaar. Het restant
heeft een looptijd korter dan één jaar.

6. Langlopende schulden
Tabel 14
Bedragen in duizenden euro's

31 december 2018

31 december 2017

GVB Holding NV

54.000

49.000

Totaal

54.000

49.000
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Activa BV heeft een langlopende lening bij GVB Holding NV. Er is geen
aflossingsschema overeengekomen. Aflossing geschiedt zodra en voor zover de vrije
kasstroom van GVB Holding NV dat toelaat.

7. Kortlopende schulden
Tabel 15
Bedragen in duizenden euro's

31 december 2018

31 december 2017

Vooruitontvangen bedragen
Schulden aan leveranciers
Schulden aan groepsmaatschappijen
Belastingen
Overige schulden

1.235
1.088
74.805
4
8.162

406
873
17.885
2
9.755

Totaal

85.294

28.921

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
Schulden aan groepsmaatschappijen
De schulden aan groepsmaatschappijen betreft voornamelijk kortlopende leningen
aan GVB Holding NV en GVB Exploitatie BV.
Overige schulden
Overige schulden betreft nog te betalen kosten met betrekking tot 2018 waarvoor nog
geen facturen zijn ontvangen.
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Niet uit de balans
blijkende rechten en
verplichtingen
I Toekomstige financiële verplichtingen langlopende huurcontracten en investeringen
De nominale waarde van de op 31 december 2018 resterende termijnen voor
langlopende huurcontracten bedraagt € 0,9 miljoen.
Tabel 16
Langlopende
Bedragen in duizenden euro's

huurcontracten

Jaar
2019
2020
2021
2022
2023 en verder

244
217
173
133
119

Totaal

886

Gedurende het verslagjaar zijn huurbetalingen in de winst-en-verliesrekening
verwerkt voor een bedrag van € 0,2 miljoen.
Investeringen
Op 31 december 2018 staat een bedrag van € 196,5 miljoen uit aan verplichtingen
aangaande investeringen in materiële vaste activa. Dit betreft met name
verplichtingen voor de in aanbouw zijnde tramserie en metroserie en voor elektrische
bussen.
II Strategische activa
De strategische activa van GVB zijn ondergebracht in Activa BV. In de ‘Overeenkomst
van geclausuleerde koop en overdracht GVB Activa BV’ is vastgelegd in welke gevallen
gemeente Amsterdam, GVB Holding NV kan verzoeken de aandelen in Activa BV in
eigendom aan haar over te dragen (‘de terugklap’).
Gemeente Amsterdam heeft een pandrecht op alle activa, vorderingen en de aandelen
in Activa BV. Voor de activa en bijbehorende vorderingen uit verzekeringspolissen en
koopovereenkomsten die met investeringsbijdragen van Vervoerregio Amsterdam
zijn gefinancierd, berust een pandrecht bij de Vervoerregio Amsterdam. Voor
toekomstige investeringen zal volgens deze afspraken worden gehandeld. Op de
registergoederen in Activa BV rust een recht van hypotheek.
Activa BV moet jaarlijks bepalen of sprake is van zaken / omstandigheden, die niet
direct verband houden met het reguliere onderhoudsprogramma, waardoor de
instandhouding of functionaliteit van het activum voor de resterende technische
levensduur niet meer is gewaarborgd.
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III Financiële instrumenten
Activa BV maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten. In de paragraaf
Risicomanagement van het bestuursverslag wordt verder toegelicht hoe Activa BV
omgaat met belangrijke geïdentificeerde risico’s.
IV Fiscale eenheid omzetbelasting
Activa BV vormt een fiscale eenheid voor de omzetbelasting met GVB Exploitatie BV,
GVB Infra BV en GVB Holding NV, waarbij GVB Holding NV het hoofd van de fiscale
eenheid is.
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Toelichting bij de winsten-verliesrekening over
2018
8. Netto-omzet
Dit betreft de vergoeding van GVB Exploitatie BV en GVB Infra BV voor het gebruik
van de strategische activa die opgenomen zijn in Activa BV. De vergoeding heeft
hoofdzakelijk betrekking op afschrijvingen op materieel en gebouwen, mutatie van de
voorziening voor instandhoudingsverplichtingen, financiële lasten, verzekeringen en
de service level agreement met East West voor het OV-chipkaart systeem. Het is een
kostendekkende vergoeding op nacalculatiebasis.

9. Kosten voor grond- en hulpstoffen
De kosten voor grond- en hulpstoffen betreffen materiaalverbruik.

10. Kosten uitbesteed werk en andere
externe kosten
De kosten uitbesteed werk en andere externe kosten bestaan uit de kosten voor het
systeemonderhoud van het OV-chipkaart systeem en extern advies, zoals de kosten
van de jaarmeting.

11. Afschrijvingen op materiële vaste
activa
Tabel 17
Bedragen in duizenden euro's

Afschrijvingen
Boekresultaat desinvesteringen
Amortisatie investeringsbijdragen
Totaal

2018

2017

52.211
-13
-42.576

52.882
-44.876

9.622

8.006

De samenstelling van de posten afschrijvingen op materiële vaste activa en
amortisatie van investeringsbijdragen is te vinden in de toelichting op de balans met
betrekking tot de materiële vaste activa.
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12. Overige bedrijfskosten
Tabel 18
Bedragen in duizenden euro's

2018

2017

Belastingen en verzekeringen
Huur
Dotatie voorzieningen
Diverse bedrijfskosten

1.259
422
261
223

1.233
355
387
76

Totaal

2.165

2.051

Personeelsaantallen
In 2018 zijn 0 werknemers in dienst (2017: 0) en 0 werknemers werkzaam buiten
Nederland (2017: 0).

13. Financiële baten en lasten
De financiële lasten hebben hoofdzakelijk betrekking op de intercompany-lening bij
GVB Holding NV.

14. Vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting is gebaseerd op de orgaankosten. Dat zijn de diverse
bedrijfskosten, vermeerderd met een winstopslag van 6% volgens de cost-plusmethode.

Tot slot
Bezoldiging bestuurder
De statutaire bestuurder van Activa BV is GVB Holding NV. Het bedrag dat volgens
artikel 2:383 BW vermeld moet worden met betrekking tot de bezoldiging van de
bestuurder bedraagt in het verslagjaar € 0 (2017: € 0).
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die nieuwe informatie geven over de
feitelijke situatie op balansdatum.
Amsterdam, 21 maart 2019
GVB Activa BV
Directie,
namens GVB Holding NV
A.C. van Huffelen
M.C.J.M. Lohmeijer
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Overige gegevens

Overige gegevens
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Overige gegevens
Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming
Conform artikel 16 lid 1 van de statuten stelt de algemene vergadering de bestemming
van de eventuele winst vast.
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Controleverklaring van
de onafhankelijke
accountant
Aan: de algemene vergadering van GVB Activa B.V.

Verklaring over de jaarrekening 2018
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van GVB Activa B.V. een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van de vennootschap op
31 december 2018 en van het resultaat over 2018 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 2018 van GVB Activa B.V.
te Amsterdam (‘de vennootschap’) gecontroleerd.
De jaarrekening bestaat uit:
• de balans per 31 december 2018;
• de winst-en-verliesrekening over 2018; en
• de toelichting met 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 Activa 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 verslag 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.
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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, 21 maart 2019
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
drs. J. van Meijel RA
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2018 van GVB
Activa 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. Ook 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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