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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 (hierna 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 2019
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

2019

2018

2017

2016

2015

Bussen
Trams
Metro's en sneltrams

203
200
90

203
200
90

203
200
90

203
200
90

194
200
90

Metro
Activa BV heeft 90 metro's/sneltrams in de series S1/S2, S3/M4 en M5/M6. Alleen het
S-materieel is geschikt voor Metrolijn 51, en alleen de M5/M6 zijn geschikt voor de
Noord/Zuidlijn. 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 dat de nieuwe M7-metro's vanaf medio 2021 gaan rijden, zal de capaciteit
onder druk staan. Een deel van die druk is verminderd, omdat de Amstelveenlijn in
maart 2019 als sneltram stopte.
M7-metro's
Vanaf medio 2021 gaan de nieuwe M7-metro’s rijden. Activa BV bestelt deze in
opdracht van Vervoerregio Amsterdam en in samenwerking met gemeente
Amsterdam. De Spaanse fabrikant CAF bouwt de voertuigen. De bestelling bestaat uit
30 nieuwe metro’s met een optie op 30 stuks extra. Dit is een mooie en zeer gewenste
aanvulling op onze vloot.
De nieuwe metro’s zijn van het type CAF Inneo. Bij Activa BV krijgen ze de
typeaanduiding M7, een doornummering van de bestaande vloot. Het ontwerp past
goed bij dat van zijn voorgangers. De herkenbare buitenkant is in lijn met de zilvergrijsrode stijl van R-net zoals we die kennen van onze huidige metro’s.
De M7 sluit aan bij de laatste normen en inzichten op het gebied van sociale veiligheid,
toegankelijkheid en duurzaamheid. Twee multifunctionele ruimtes zijn gereserveerd
voor reizigers met een beperkte mobiliteit. Het voertuig beschikt over hoge ramen voor
veel daglicht en weids uitzicht, en er zit ledverlichting boven de stoelen. Heldere
displays geven actuele reisinformatie weer. Het klimaatsysteem met vloerverwarming
zorgt in de zomer en de winter voor een prettige temperatuur en luchtvochtigheid. De
remenergie wordt teruggevoed aan het net.
Reizigers konden in de zomer kennismaken met de M7 via een mock-up (een model
op ware grootte van een deel van de metro). Ze konden deze op een van onze locaties
van buiten én binnen bekijken. Bezoekers mochten stemmen voor de uitvoering van
enkele toepassingen in het voertuig.
Voorstel levensduurverlenging S1/S2
We zijn gestart met de levensduurverlenging van de S1/S2-voertuigen tijdens het
ombouwen van de sneltrams naar voertuigen bestemd voor alleen het metronet. Het
traject loopt tot in 2020 door.
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De S1/S2-voertuigen 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.

Tram
Activa BV 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 2020 in de stad rijden. Activa BV heeft
bij de Spaanse fabrikant CAF 63 trams besteld, met een optie op nog eens 60 stuks.
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.
Afgelopen jaar hebben we uitgebreid de nieuwe tram bij de fabriek, bij onze
werkplaats en in de stad op het netwerk getest.

Nieuwe, ruimere 15Gtram gaat half 2020
rijden

• Begin 2019 vonden de eerste dynamische tests plaats bij de CAF-fabriek in Zaragoza
(Spanje). Activa BV werkt ook ‘thuis’ aan de voorbereidingen op de komst van de
tram en het testen op het netwerk in Amsterdam. Eind januari kregen instructeurs
van ons Opleidingencentrum Tram bij CAF alvast instructies en theorieles over de
nieuwe tram. Alle opgedane kennis verwerken de instructeurs in het lesboek voor
trambestuurders.
• In de nacht van 25 op 26 april 2019 arriveerde de eerste nieuwe 15G tram bij onze
Hoofdwerkplaats Rail in Diemen. De reis via Frankrijk en Duitsland duurde 9,5 dag.
De dieplader met de nieuwe 15G tram legde ruim 2.300 kilometer af. Activa BV heeft
tests gedaan op eigen terrein. Ondertussen vorderde in Spanje de bouw van de
opvolgende nieuwe 15G-trams.
• In de nacht van 28 op 29 mei 2019 maaktende 15G-tram zijn eerste (test)meters op
het Amsterdamse tramnetwerk. Vanuit onze Hoofdwerkplaats Rail (HWR) in Diemen
reed het voertuig – op lage snelheid – over een leeg tramnetwerk. De testtram werd
begeleid door een speciaal team van GVB-medewerkers en techneuten van
fabrikant CAF.
• Terwijl Amsterdam in juli de hitte trotseert, staat een van de nieuwe 15G-trams in
de vrieskou, voor een test in de zogenaamde klimaatkamer. In het Duitse Minden
worden onder grote temperatuurverschillen alle systemen en functionaliteiten van
de nieuwe tram getest. Om te bewijzen dat alle systemen en functies zoals
beschreven in het Programma van Eisen (PvE) ook daadwerkelijk goed functioneren
onder alle weersomstandigheden.
• Onze monteurs bij Railmaterieel doen straks het onderhoud van de 63 voertuigen.
Via train-de-trainer opleidingen werden onze eigen opleiders in 2019 gecertificeerd
om de 15G monteursopleidingen te geven. Opdat de onderhoudsmonteurs vol
vertrouwen en met de juiste kennis aan de slag kunnen mét een vertrouwde trainer
als klankbord.
• Gebeurden de ritten met de testtram(s) eerst nog in de nachtelijke uren op een leeg
tramnetwerk, vanaf donderdag 19 september waren de voertuigen ook overdag te
zien tussen het normale tramverkeer van GVB.
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De afdeling Metro en Tram van gemeente Amsterdam verleent naar verwachting in
2020 vergunning aan Activa BV voor de indienststelling van de 15G-tram. Het voertuig
moet dan ook voldoen aan de wettelijke toelatingseisen (Wet Lokaalspoor). De
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is nauw betrokken bij de testfase.

Bus
De vervoersvorm Bus is de flexibele schil van het vervoerssysteem. Met betrekking
tot het busmaterieel heeft Activa BV de komende jaren uitdagingen op drie vlakken:
de systeemsprongen, tijdelijke verkeersmaatregelen, en de ambitie van een
emissieloze vloot.
Elektrische bussen
De bussen die aan het einde van hun levensduur zijn vervangen we door nieuwe
elektrische bussen. De bestelling bij fabrikant VDL bestaat uit 31 elektrische bussen
(met een optie tot 69 extra). De bussen, die de 28 Citaro-dieselbussen vervangen,
stromen in vanaf 2020. Activa BV zet hiermee een eerste stap naar volledig uitstootvrij
busvervoer in Amsterdam in 2025. Deze emissieafspraak hebben Activa BV en
gemeente Amsterdam vastgelegd in het duurzaamheidsconvenant.

Uitstootvrije
elektrische bussen
vervangen
dieselbussen

De busgarage in Amsterdam-West en bij Station Sloterdijk zijn in 2019 voorzien van
laadsystemen. In de garage in Amsterdam-West hebben we de laadsystemen al
kunnen testen met de eerste demobus van fabrikant VDL. De eerste 'echte' bussen
arriveerden in januari 2020 voor uitgebreide tests. In februari 2020 zijn de eerste
testritten met reizigers gereden en vanaf april 2020 worden alle 31 bussen
operationeel.

Overige activa
Vastgoed
Voorbereiding op 15G
In 2018 is gestart met de verbouwing van de tramremise Havenstraat. Deze
verbouwing is in 2019 in volle gang geweest en loopt in 2020 nog door. 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.
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. Een deel van de
werkzaamheden is in 2019 afgerond.

Betrouwbare ICT
Techniek
Het project MobNext, waarmee we digitale mobilofoons in voertuigen hebben
geplaatst, is in 2019 afgerond. Ook het systeem in de backoffice voor beschikbaarheid,
bediening en beheer is in bedrijf. Daarmee draait het mobilofoonsysteem nu volledig
op basis van nieuwe technologie. De performance en de stabiliteit zijn hiermee sterk
verbeterd.

Systeem met digitale
mobilofoons nu
volledig in bedrijf

Voor de voertuigen hebben we een ICT-beheerorganisatie opgezet die
verantwoordelijk is voor de bestaande hardware en software. Dankzij automatisering
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is het zicht op de status van de IT in de voertuigen verbeterd. Het garagebedrijf en de
ICT-afdeling gebruiken deze informatie om storingen te voorkomen.
Een groot aantal bedrijfsspecifieke en bedrijfskritische systemen is overgezet naar
nieuwe hardware, veelal in de cloud. Dit was noodzakelijk om de ICT- en
bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Voor de belangrijke SAP-omgeving die alle
financiële, HR- en onderhoudsprocessen ondersteunt, is het vooronderzoek naar een
technische upgrade afgerond. De projectorganisatie staat in de steigers; we kunnen
de upgrade in de eerste helft van 2020 uitvoeren.
Betalen met barcode en bankpas
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.
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Solide financiële bedrijfsvoering
Investeringen
In 2019 heeft Activa BV in totaal € 62,5 miljoen geïnvesteerd (2018: € 107,4 miljoen).
Investeringsbijdragen
Ter dekking van een deel van de investeringen heeft Activa BV in 2019
investeringsbijdragen ontvangen van Vervoerregio Amsterdam voor een bedrag van
€ 8,1 miljoen (2018 € 36,7 miljoen). Tot en met 2018 had GVB investeringsbijdragen
ontvangen voor het nieuwe tram- en metromaterieel van € 52,0 miljoen. In januari
2019 is besloten deze bijdrage als een bevoorschotting te beschouwen die
terugbetaald moet worden. In 2019 is € 20,0 miljoen terugetaald. In 2020 wordt het
resterende deel terugbetaald. Om de investeringen te kunnen financieren heeft Activa
BV een kredietfaciliteit afgesloten.
Kerncijfers
De solvabiliteit bedraagt 0,01% (2018: 0,01%), de liquiditeit bedraagt 0,07 (2018: 0,13).
Resultaat
Het resultaat na belastingen bedraagt in 2019 € nihil (idem 2018).
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Vooruitzichten
Actva BV 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
ICT-systemen die Activa BV beheert, kennen één of meerdere
vernieuwingsprogramma's.

Actuele gebeurtenissen: corona-uitbraak 2020
In maart 2020 heeft zich in Nederland (en wereldwijd) een pandemie gemanifesteerd
in de vorm van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Deze uitbraak heeft een
grote impact op de Nederlandse samenleving en het gebruik van het openbaar
vervoer in Nederland. GVB groep merkt de gevolgen hiervan met name als gevolg van
dalende reizigersaantallen (86% minder dan vergelijkbare periode 2019) en als gevolg
hiervan dalende reizigersopbrengsten. Door de onderlinge verwevenheid van de
Activa BV in GVB groep heeft vorenstaande impact op reizigersopbrengsten eveneens
impact op de financiële situatie van Activa BV Immers Activa BV stelt activa ter
beschikking aan GVB Exploitatie BV en GVB Exploitatie BV draagt zorg voor het
onderhoud van de activa van Activa BV.
Ten aanzien van haar financiële positie heeft GVB groep op korte termijn onder andere
de volgende maatregelen genomen; temporiseren van investeringen, voeren van
gesprekken met onze externe financiers, met Vervoerregio Amsterdam en de
gemeente Amsterdam en verscherping van het debiteuren en crediteurenbeheer. De
belangrijkste maatregel is een aanvullende kredietfaciliteit van € 150,0 miljoen, die
Activa BV op 15 april 2020 heeft afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeente en de
Nederlandse Waterschap Bank. Activa BV fungeert als financier van de GVB groep en
in die hoedanigheid zullen de aangetrokken liquide middelen worden uitgeleend aan
(voornamelijk) GVB Exploitatie BV.
De directie is van mening dat hiermee op dit moment voldoende maatregelen zijn
getroffen om de operationele en financiële impact als gevolg van het coronavirus
(COVID-19) te mitigeren. De directie bewaakt de effecten op continue basis en treft
waar nodig aanvullende maatregelen. De directie is van mening dat de huidige
financiële positie voldoende basis geeft om de financiële gevolgen van het
coronavirus (COVID-19) op te vangen.
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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). De interne beheersystemen zijn gebaseerd op een
resultaatgerichte processturing met controls om de grootste risico’s in de processen
te beheersen. Cyclische beoordeling van de werking van deze controls leidt tot
verbetering van de processen. Hiermee verankert GVB het risicomanagement in de
uitvoering van de bedrijfsprocessen.
Het risicomanagementsysteem heeft drie fundamenten: risicobeleid,
governancestructuur en risicoproces.
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Risicobeleid
GVB treft beheersmaatregelen op de risico’s om het risicoprofiel te verlagen.
Governancestructuur
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
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risicomanager ondersteunt in dit proces de afdelingen. Naast deze reguliere
risicosessies, houden we ook sessies op projectniveau.
Risicobereidheid
De risicobereidheid staat aan de basis van de risicomatrix van GVB. In de volgende
tabel staan de risico's.
Tabel 2 Risicobereidheid
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, maar ook prijsontwikkelingen van het
tarief van OV.

Gematigd

Operatie

Risico’s gerelateerd aan de huidige exploitatie en
potentiële verliezen ten gevolge van inefficiënte
processen, menselijke fouten 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.

12 GVB Activa BV, Jaarverslag 2019
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Risico's en beheersmaatregelen
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.

Strategische risico's
Tabel 3 Strategische risico's
Risico

Impact

Maatregelen

Risico
Impact

Maatregelen

Onvoldoende financiële middelen in BDU (Brede Doel
Uitkering: Rijksbijdrage voor het openbaar vervoer) om groei
en beleid OV voor Amsterdam te accommoderen.
Beleid OV-Amsterdam wordt in onvoldoende mate
gerealiseerd waardoor de OV-realisatie achterblijft op de
werkelijke vervoersvraag.
• Samenwerking tussen gemeente Amsterdam, VRA en GVB
om gezamenlijk de belangen van de stad te behartigen
• Aanpassing van de governance structuur van het OVAmsterdam om de samenwerking te optimaliseren
Toenemende vervlechting van ICT-systemen voor sturing en
controle van het vervoerssysteem.
De complexiteit neemt toe en implementatierisico’s bij
projecten raken het gehele vervoerssysteem, bij een
zwaardere beheersopgave.
• sterke projectteams die nauw verbonden zijn aan de
operatie.
• langetermijn-samenwerking met kritische leveranciers.

Tabel 4 Groei van de stad
Risico
Impact

Maatregelen

Risico
Impact

Maatregel

Bestuursverslag

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.
• Uitbreiding van het netwerk.
Onteigening van terreinen (GVB-locaties) ten behoeve van
stadsontwikkeling.
Onteigening van terreinen (GVB-locaties) binnen de stad leidt tot
meer en niet vergoede dienstreiskilometers door herplaatsing naar
terreinen buiten de stad.
• In gesprek met stadsontwikkeling. Duidelijke eisen voor nieuwe
locaties.

GVB Activa BV, Jaarverslag 2019 13

Operationele risico's
Tabel 5 Bedrijfsvoering
Risico

Impact

Maatregelen

Risico
Impact

Maatregel

Toename van tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM). Het grote
aantal bruggen en kades die de komende jaren versterkt moeten
gaan worden, verstoren de dienstregeling.
Verstoringen in de dienstregeling door toename van
infrastructurele werken binnen de stad, leidend tot lagere
klantwaardering en lagere productiviteit.
• Vroegtijdige betrokkenheid in planprocessen van de gemeente.
• Risicoanalyse per TVM om maatregelen situatie-specifiek te
maken.
Te lage beschikbaarheid personeel.
GVB heeft in toenemende mate moeite om voldoende technisch en
rijdend personeel te werven om de operaties efficiënt en zonder
gaten te draaien, zeker nu een forse golf van pensioengerechtigde
medewerkers het bedrijf zal verlaten.
• Voortdurend actief blijven werven en jongeren uitnodigen om
kennis te maken met GVB.

Tabel 6 Veiligheid
Risico

Verborgen gevaren bedreigen gezondheid en welzijn van
werknemers.
• Bij openbaring van verborgen gevaren (bijvoorbeeld
chroom-6) wordt het werk stilgelegd en moeten
corrigerende maatregelen genomen worden. Onderzoek en
herstel vragen geld, leggen extra beslag op materieel en
geven interne onrust.
• Veiligheid altijd speerpunt in managementprogramma's.
• Goed verder onderzoek, transparantie naar werknemers,
treffen van passende maatregelen intern en naar derden.

Impact

Maatregelen

Financiële risico's
Tabel 7 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.

Tabel 8 Personeelskosten
Risico
Impact
Maatregel

Hoge personeelslasten beïnvloeden marktconformiteit van GVB in
negatieve zin (cao-stijging boven marktgemiddelde).
Te hoge personeelskosten verlagen marktconformiteit, waardoor
verlenging van de concessie in gevaar kan komen.
• Productiviteitsverbetering.
• Behoudende loonkostenontwikkeling.
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Tabel 9 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
veroudert dan voorzien, leidt dit tot hogere onderhoudskosten.
• Ervaringen verwerken in bestelspecificaties.
• Versterking van het contractmanagement.
• Verbetering van de onderhoudsanalyse van processen.

Governancerisico's
Tabel 10 Projectmanagement
Risico
Impact

Maatregel

Besluitvorming over financiering van grote projecten neemt
veel tijd
Het punt van realisatie is veelal vast. Als de financieringsvraag
veel tijd vergt resteert er beduidend minder tijd voor de
projectrealisatie waardoor de realisatie vertraagd met forse
financiële impact
• Herbezinning op de governance van het Amsterdamse OV.
• Strakke projectvoering.

Tabel 11 IT-security
Risico
Impact

Maatregel

Bestuursverslag

Gerichte indringing van buitenaf op GVB-systemen met als
doel crimineel geldelijk gewin of sabotage.
Een kwaadwillende externe partij kan via de systemen GVB
gijzelen en chanteren en in een ergste geval de
besturingssystemen beïnvloeden zodanig dat de veiligheid
van de reiziger in het geding komt.
• Integrale aanpak van cybersecurity en
informatiebeveiliging bij alle IT-projecten op bestaande en
nieuwe systemen als focus voor 2020 en verder.
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Amsterdam, 17 april 2020
GVB Activa BV
Directie,
namens GVB Holding NV
Drs. K. Beeckmans
Ir. M.C.J.M. Lohmeijer
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Balans op 31 december
2019 (voor
resultaatbestemming)
Tabel 12
Bedragen in duizenden euro's

31 december 2019

31 december 2018

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

253.450

157.875
253.450

6.099
1.084

157.875

10.575
461
7.183

11.036

260.633

168.911

Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

18
25.122
128.638
106.855

18
29.599
54.000
85.294

Totaal passiva

260.633

168.911

Totaal activa

Passiva
4
5
6
7

Pagina 18 tot en met 41 maken integraal onderdeel uit van deze jaarrekening.
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Winst-enverliesrekening over
2019
Tabel 13
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

2019

18.959
39

2018

16.928
2
16.930

18.998

7.007
12.325
-992

112
6.453
9.622
261
18.340

16.448

658

482

-656

-511

2

-29

14 Vennootschapsbelasting

2

-29

Resultaat na belastingen

-

-

Bedrijfsresultaat
13 Financiële baten en lasten
Resultaat voor belastingen

Pagina 18 tot en met 41 maken integraal onderdeel uit van deze jaarrekening.
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Toelichting bij de
jaarrekening
Algemeen
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. GVB Activa
BV met Kamer van Koophandel nummer 34259715 is statutair gevestigd op
Arlandaweg 106, 1043 HP Amsterdam, Postbus 2131, 1000 CC Amsterdam.
Activiteiten
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 specifieke 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.
Vervoerregio Amsterdam, de concessieverlener voor het openbaar vervoer, heeft eind
2013 afspraken gemaakt met GVB Exploitatie BV over de uitvoering van het openbaar
vervoer tot en met 2024 in de gemeenten Amsterdam, Diemen, Duivendrecht,
gemeente Ouder-Amstel 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 Infra BV afgesloten voor
het beheer en onderhoud van de railinfrastructuur in Amsterdam.
De rol van Activa BV als toezichthouder namens Vervoerregio Amsterdam (VRA) 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’.
Continuïteit
Sinds maart 2020 heeft de intrede van het coronavirus (COVID-19) een kenmerkende
financiële impact op resultaten en liquiditeit van GVB groep. GVB merkt de financiële
gevolgen hiervan met name als gevolg van dalende reizigersaantallen en als gevolg
hiervan dalende reizigersopbrengsten. De directie heeft verschillende scenario’s
uitgewerkt met daarin opgenomen de liquiditeitspositie voor het komende jaar. Ook
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heeft de directie scenario's uitgewerkt om te beoordelen onder welke
omstandigheden de liquiditeitspositie van GVB groep onder druk komt te staan. Door
de onderlinge verwevenheid van de Activa BV in GVB groep heeft vorenstaande
impact op reizigersopbrengsten eveneens impact op de financiële situatie van Activa
BV Immers GVB Activa stelt activa ter beschikking aan GVB Exploitatie BV en GVB
Exploitatie BV draagt zorg voor het onderhoud van de activa van Activa BV.
Activa BV heeft op 15 april 2020 externe financiering aangetrokken bij Bank
Nederlandse Gemeente en Nederlandse Waterschap Bank ten bedrage van
€ 150,0 miljoen met een looptijd van 30 jaar waardoor de groep GVB Holding NV aan
haar verplichtingen kan blijven voldoen. Activa BV fungeert als financier van de GVB
groep en in die hoedanigheid zullen de aangetrokken liquide middelen worden
uitgeleend aan (voornamelijk) GVB Exploitatie BV.
De directie is van mening dat voldoende maatregelen kunnen worden getroffen om
de operationele en financiële impact als gevolg van het coronavirus (COVID-19) te
mitigeren en om te blijven voldoen aan haar verplichtingen. De directie bewaakt de
effecten op continue basis en treft waar nodig aanvullende maatregelen. Hoewel er
onzekerheden zijn op dit moment is de directie niet van mening dat de gevolgen van
het coronavirus (COVID-19) een materieel negatief effect zullen hebben op de
financiële conditie of liquiditeit van GVB. Op basis van deze verwachting is de
jaarrekening opgesteld op basis van going concern grondslagen.
Activa BV had een kredietfaciliteit bij gemeente Amsterdam met een oneindige
looptijd. Deze kredietfaciliteit is bij de verzelfstandiging van Activa BV
overeengekomen en kende een maximum ter hoogte van de boekwaarde van de
materiële vaste activa, met een plafond van € 600 miljoen. Deze kredietfaciliteit is
beëindigd.
Activa BV heeft in oktober 2019 een externe kredietfaciliteit van € 400,0 miljoen
afgesloten bij Bank Nederlandse Gemeente en Nederlandse Waterschap Bank in
samenwerking met VRA. Op 31 oktober 2019 heeft GVB het maximale bedrag voor
2019 van € 75,0 miljoen ’getrokken’ uit deze kredietfaciliteit. Deze lening wordt gebruikt
voor de nieuwe trams en metro's. VRA vergoedt aan Activa BV de kapitaallasten van
de lening.
Op 31 december 2019 is nog steeds een groot deel van het rijdend materieel
gefinancierd door middel van investeringsbijdragen van VRA.
Het saldo van de kortlopende schulden en vlottende activa op 31 december 2019 is
een netto schuld van € 99,7 miljoen.
Stelselwijzigingen
Met ingang van het boekjaar 2019 wordt, overeenkomstig RJ richtlijn 212, de
componentenbenadering en de stelselwijziging met betrekking tot de kosten van het
groot onderhoud in de boekwaarde van het actief gevolgd. De kosten van groot
onderhoud van de materiele vaste activa worden in de boekwaarde van het actief, de
componentenbenadering, verwerkt. Het effect voor 2019 op het eigen vermogen en
op de winst-en-verliesrekening is nihil.
Deze stelselwijziging wordt prospectief toegepast op nieuwe activa en niet op reeds
voor 1 januari 2019 verwerkte materiele vaste activa.
In 2019 heeft een presentatie stelselwijzing plaatsgevonden ten aanzien van de overige
bedrijfskosten. De vergelijkende cijfers uit 2018 zijn daarop aangepast.
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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 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. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen
worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen
in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor
de herziening gevolgen heeft.
De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het
meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen:
voorziening instandhoudingsverplichtingen en afschrijvingsduur materiële vaste
activa.
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 € 96,7 miljoen. Die schuld bestaat met name uit een langlopende
lening van € 54,0 miljoen en een kortlopende lening van € 42,7 miljoen (2018:
€ 54,0 miljoen en € 62,3 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
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 2019
bedraagt die vergoeding € 17,1 miljoen (2018: € 15,2 miljoen). Daarnaast betaalt
Activa BV een managementfee aan GVB Exploitatie BV van € 1,3 miljoen (2018:
€ 1,2 miljoen). Het saldo van de vorderingen op en schulden aan GVB Exploitatie
BV is een netto schuld en bedraagt € 18,6 miljoen (2018: € 12,4 miljoen).
• GVB Infra BV betaalt ieder jaar een vergoeding voor het gebruik van gebouwen aan
Activa BV. In 2019 bedraagt die vergoeding € 1,8 miljoen (2018: € 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.
• Afdeling Metro en Tram van gemeente Amsterdam is projectverantwoordelijk voor
de Amsterdam Metro Systemen (Amsys)-projecten.
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Vervoerregio Amsterdam
Vervoerregio Amsterdam heeft investeringsbijdragen ter financiering van de
strategische materiële vaste activa verstrekt.
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. Deze jaarrekening is te vinden op
de website van GVB. Voor Activa BV is 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.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Activa en passiva worden tegen historische kostprijs opgenomen, tenzij anders
vermeld in de verdere grondslagen. Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer
het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming
toevloeien en het actief een kostprijs of waarde heeft waarvan de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in
de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die
economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de
afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder
verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan
voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in
de balans opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als
een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit
met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin
aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is
van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de
economische voordelen en risico's die zich naar alle waarschijnlijkheid in de praktijk
zullen voordoen en niet op basis van voordelen en risico's waarvan redelijkerwijs niet
te verwachten is dat zij zich voordoen. Een actief of verplichting wordt niet langer in
de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten
op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot het
actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de
transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen,
rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in
samenhang met de transactie.
Als de weergave van de economische realiteit leidt tot het opnemen van activa
waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.
Baten worden in de wins-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering
van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief
of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden waarvan de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een
vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering
van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden
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waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. De opbrengsten en kosten
worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen en overige vaste activa worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten en onder aftrek van lineaire cululatieve afschrijvingen gedurende
de geschatte toekomstige levensduur 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 componenten apart
geactiveerd en afgeschreven naar de verwachte economische levensduur van het
component.
De boekwaarde van de te vervangen bestanddelen wordt dan als gedesinvesteerd
beschouwd en wordt ten laste van het resultaat gebracht. Kosten van vernieuwing
worden slechts geactiveerd als zij leiden tot een levensduurverlenging van het actief.
Investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
daarbij behorende investeringen. Buiten gebruik gestelde en/of voor verkoop
beschikbare vaste activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere
opbrengstwaarde.
Materiële vaste activa worden vanaf de maand volgend op het moment van
ingebruikname afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het
actief.
Bij een schattingswijziging van de toekomstige gebruiksduur, worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.
Op terreinen wordt niet afgeschreven, met uitzondering van vooruitbetaalde erfpacht
die lineair wordt afgeschreven gedurende de periode waarvoor de erfpacht is
vooruitbetaald. Op activa in aanbouw wordt niet afgeschreven.
Overige vorderingen
De grondslagen voor de overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder de
paragraaf 'Financiële instrumenten'.
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 op balansdatum wordt vastgesteld dat een bijzondere
waardevermindering die in het verleden is verantwoord, niet meer bestaat of is
afgenomen, 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.
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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. Deze wordt 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.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handelsen overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten),
handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende
categorieën financiële instrumenten opgenomen: verstrekte leningen, overige
vorderingen en overige financiële verplichtingen. De onderneming heeft geen in
contracten besloten afgeleide financiële instrumenten.
Financiële activa en financiële verplichtingen worden in de balans opgenomen op het
moment dat contractuele rechten of verplichtingen ten aanzien van dat instrument
ontstaan. Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen als een
transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en
alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot de positie aan een derde zijn
overgedragen.
Financiële instrumenten worden bij de eerste waardering verwerkt tegen reële
waarde, waarbij (dis)agio en direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname
worden meegenomen. Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste
opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. De
effectieve rente en eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen worden direct
in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Verstrekte leningen en overige vorderingen
worden verantwoord op de transactiedatum. Kortlopende schulden en overige
financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode. De effectieve rente
wordt direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
Saldering van financiële instrumenten
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de
onderneming beschikt over een deugdelijk juridisch instrument om het financiële
actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de onderneming het
stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen.
Als sprake is van een overdracht van een financieel actief dat niet voor verwijdering
uit de balans in aanmerking komt, wordt het overgedragen actief en de daarmee
samenhangende verplichting niet gesaldeerd.
Vorderingen
De waardering voor vorderingen is toegelicht in de paragraaf 'Financiële
instrumenten'. Waardeverminderingsverliezen wegens oninbaarheid worden bepaald
op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. De boekwaarde van
vorderingen wordt verminderd met de voorziening voor dubieuze debiteuren.
Vorderingen die niet incasseerbaar zijn worden afgeboekt van de voorziening. Andere
toevoegingen en onttrekkingen aan de voorziening worden in de winst-en-
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verliesrekening verantwoord. Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één
jaar.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Als liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee
rekening gehouden bij de waardering. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde. Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet
ter beschikking staan van de onderneming, worden gerubriceerd als financiële vaste
activa.
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.
De door de aandeelhouders ingebrachte bedragen boven het nominaal
aandelenkapitaal worden verantwoord als agio. Hieronder worden ook begrepen
additionele vermogensstortingen door bestaande aandeelhouders zonder uitgifte van
rechten tot het nemen of verkrijgen van aandelen van de onderneming.
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 netto contante 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, 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. Als de marktrente van hoogwaardige
ondernemingsobligaties negatief is wordt deze gelijk gesteld aan 0%.
Voorziening instandhoudingsverplichtingen
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. Activiteiten ten behoeve van de
instandhouding worden afzonderlijk van normale projectactiviteiten inzichtelijk
gemaakt middels een separate order/projectinrichting. De kosten voor deze
activiteiten komen ten lasten van de voorziening.
Schulden
De waardering voor langlopende en kortlopende schulden is toegelicht in de paragraaf
'Financiële instrumenten'.
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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 in het jaar. Baten worden in de
winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economische potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een
vermindering van een verplichting heeft plaatsgevonden waarvan de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een
vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering
van een actief of een vermeerdering van een verplichting heeft plaatsgevonden
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend naar de periode waarop zij betrekking
hebben.
Opbrengstverantwoording
Netto-omzet
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit het verlenen van diensten, voornamelijk aan
GVB Exploitatie BV. Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden opgenomen
in de netto-omzet tegen reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding,
na aftrek van kortingen. Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de
winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op
betrouwbare wijze kan worden bepaald en de inning van de ontvangen vergoeding
waarschijnlijk is.
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Hieronder zijn begrepen de ten behoeve van de bedrijfsopbrengsten gemaakte kosten,
voor zover deze kosten door derden in rekening zijn gebracht en niet zijn aan te merken
als kosten van grond- en hulpstoffen.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies bestaan uit investeringsbijdragen. Subsidies worden
verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.
Investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op de daarbij behorende
investeringen. Investeringsbijdragen worden geamortiseerd. Deze amortisatie wordt
als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
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.
De belastingen worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen, behalve voor
zover deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen
worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt
verwerkt, of op overnames.
De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting
te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand
van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel

28 GVB Activa BV, Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren
verschuldigde belasting.
Bepaling van de reële waarde
De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan
worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed
geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn.
De reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten benadert de
boekwaarde daarvan.
Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per
balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening
worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per
balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen
van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening
worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de
jaarrekening.
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Toelichting bij de balans
op 31 december 2019
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1. Materiële vaste activa
Tabel 14
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
Terugbetaling
investeringsbijdragen
Overdracht van GVB
Exploitatie BV
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
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Terreinen

Bedrijfs-

Rijdend

Andere vaste

Activa in

gebouwen

materieel

bedrijfsmiddelen

aanbouw

2019

2018

2%

2-20%

3,33%

5-25%

-

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

-452.400

-87.150

-

-632.141

-580.284

-

20.081

158.069

13.983

-

192.133

149.716

7.855

20.672

22.668

11.509

95.171

157.875

91.408

-

749

9.409

11.325

41.018

62.501

107.364

-

-1
-

-4.230

1.912
-

-3.884

1.911
-8.114

6.171
-36.657

-

-

-

-

52.000

52.000

-

-

-

-

-399

-

-399

-

-36

-

-14.022

-2.678

-

-16.736

-1.130

9

-

13.951

2.678

-

16.638

1.130

-

-

183

-

-

183

159

-213

-2.321

-141
-46.640

-5.918

-

-141
-55.092

-159
-52.211

-

-

-

-

-

-

-776

-

925

41.124

775

-

42.824

42.576

-240

-648

-366

7.695

89.134

95.575

66.467

10.278
-

134.454
-42.983

861.364
-553.025

111.588
-16.752

212.515
-28.210

1.330.199
-640.970

1.282.523
-684.640

-2.663

-92.453

-485.089

-90.390

-

-670.595

-632.141

-

21.006

199.052

14.758

-

234.816

192.133

7.615

20.024

22.302

19.204

184.305

253.450

157.875
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Terreinen
Activa BV heeft op 1 januari 2007 terreinen in erfpacht gekregen van gemeente
Amsterdam voor een periode van vijftig jaar. De erfpachtcanon over deze periode is
vooruitbetaald en wordt lineair afgeschreven.
Activa in aanbouw
Onder activa in aanbouw zijn ook begrepen de vooruitbetalingen op activa die
voornamelijk betrekking hebben op rijdend materieel.
Investeringen en investeringsbijdragen
De investeringen bedragen in 2019 € 62,5 miljoen (2018: € 107,4 miljoen). Ter dekking
van een deel van de investeringen heeft Activa BV in 2019 investeringsbijdragen
ontvangen van Vervoerregio Amsterdam voor een bedrag van € 8,1 miljoen (2018:
€ 36,7 miljoen).
Tot en met 2018 had Activa BV investeringsbijdragen ontvangen voor het nieuwe tramen metromaterieel van € 52,0 miljoen. In januari 2019 is besloten deze bijdrage als een
bevoorschotting te beschouwen die terugbetaald moet worden.
Om de investeringen te kunnen financieren heeft Activa BV een kredietfaciliteit
afgesloten.
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. De 'terugklap' ziet toe op € 253,5 miljoen .
Onderhoud van het rijdend materieel is conform de aanwijzing in de concessie belegd
bij GVB Exploitatie BV.

2. Vorderingen
Tabel 15
Bedragen in duizenden euro's

31 december 2019

31 december 2018

Handelsdebiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overige vorderingen

446
5.653

9.019
117
1.439

Totaal

6.099

10.575

Voor handelsdebiteuren is geen voorziening getroffen.
Handelsdebiteuren en overige vorderingen bestaan uit gefactureerde en nog te
factureren investeringsbijdragen aan een verbonden partij, te weten Vervoerregio
Amsterdam.
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Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3. Liquide middelen
De liquide middelen bestaan op 31 december 2019 volledig uit vrij opneembare
banktegoeden.

4. Eigen vermogen
Tabel 16
Bedragen in duizenden euro's

Boekwaarde op 1 januari
Resultaat boekjaar
Boekwaarde op 31 december

Gestort

Overige

Onverdeeld

aandelenkapitaal

reserves

resultaat

2019

2018

18

-

-

18

18

-

-

-

-

-

18

-

-

18

18

Gestort aandelenkapitaal
Het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt op 31 december 2019 € 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 17
Bedragen in duizenden euro's

1 januari 2019

Onttrekking

Vrijval

31 december 2019

Instandhoudingsverplichtingen

29.599

3.485

-992

25.122

Totaal

29.599

3.485

-992

25.122

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
€ 19,0 miljoen een looptijd van langer dan één jaar en korter dan 5 jaar. Het restant
heeft een looptijd korter dan één jaar.
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6. Langlopende schulden
Tabel 18
Bedragen in duizenden euro's

31 december 2019

31 december 2018

BNG en Waterschapsbank
Financieringskosten

75.000
-362

-

GVB Holding NV

54.000

54.000

128.638

54.000

Totaal

Activa BV heeft in samenwerking met Vervoerregio Amsterdam in oktober 2019 een
externe revolverende kredietfaciliteit van € 400,0 miljoen afgesloten bij de BNG Bank
NV en de Nederlandse Waterschapsbank NV. De beschikbaarheidsperiode van deze
revolverende faciliteit loopt tot eind 2024. Het rentetarief over een lening onder de
revolverende faciliteit wordt bepaald per trekking. Vervoerregio Amsterdam heeft een
onafhankelijke en doorlopende garantie verstrekt aan de kredietverstrekkers met
betrekking tot € 400,0 miljoen ten behoeve van Activa BV.
In oktober 2019 heeft Activa BV het maximale bedrag voor 2019 van
€ 75,0 miljoen ’getrokken’ uit deze kredietfaciliteit met een looptijd van 31 oktober 2019
tot en met 30 april 2020 tegen een rentepercentage van 0,243% negatief. Vervoerregio
Amsterdam vergoedt aan Activa BV de kapitaallasten van de lening.
De financieringskosten zijn in mindering gebracht op de hoogte van de langlopende
schulden.
Activa BV heeft een langlopende lening bij GVB Holding NV. De lening is niet direct
opeisbaar. Er is geen aflossingsschema overeengekomen. Aflossing geschiedt zodra
en voor zover de vrije kasstroom van Activa BV dat toelaat.

7. Kortlopende schulden
Tabel 19
Bedragen in duizenden euro's

Vooruitontvangen bedragen
Schulden aan leveranciers
Schulden aan groepsmaatschappijen
Belastingen
Overige schulden
Totaal

31 december 2019

31 december 2018

3.512
669
61.565
5
41.104

1.235
1.088
74.805
4
8.162

106.855

85.294

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.
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Overige schulden
Overige schulden betreft voor € 9,1 miljoen nog te betalen kosten met betrekking tot
2019 waarvoor nog geen facturen zijn ontvangen en voor € 32,0 miljoen een
terugbetaling van een bevoorschotting van een investeringsbijdrage.
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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 2019 resterende termijnen voor
langlopende huurcontracten bedraagt € 0,9 miljoen.
Tabel 20
Bedragen in duizenden euro's

Langlopende
huurcontracten

Jaar
2020
2021
2022
2023
2024 en verder

262
248
186
107
116

Totaal

919

Gedurende het verslagjaar zijn huurbetalingen in de winst-en-verliesrekening
verwerkt voor een bedrag van € 0,3 miljoen.
Investeringen
Op 31 december 2019 staat een bedrag van € 160,5 miljoen uit aan verplichtingen voor
investeringen in materiële vaste activa. Dit betreft met name verplichtingen voor de
trams, metro's en elektrische bussen die GVB besteld heeft.
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
specifieke 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 Fiscale eenheid omzetbelasting
Activa BV vormt een fiscale eenheid voor de omzetbelasting met GVB Exploitatie BV,
GVB Infra BV, GVB Stations Retail & Ontwikkeling BV en GVB Holding NV, waarbij GVB
Holding NV het hoofd van de fiscale eenheid is.
IV Kredietfaciliteit
Activa BV heeft in samenwerking met Vervoerregio Amsterdam in oktober 2019 een
externe kredietfaciliteit van maximaal € 400,0 miljoen afgesloten bij BNG bank en
NWB bank. Deze faciliteit is bedoeld ter financiering van investeringen in rollend
materieel en andere strategische activa van GVB Activa BV, met een looptijd tot eind
2024. Er is géén aflossingsverplichting; de lening heeft een revolverend karakter.
Vervoerregio Amsterdam staat garant voor de lening en vergoedt aan Activa BV de
kapitaallasten.
Activa BV heeft in samenwerking met Vervoerregio Amsterdam in oktober 2019 een
rekening courant faciliteit, Ancillary, als onderdeel van de revolverende faciliteit, met
de BNG Bank NV afgesloten voor dagelijks gebruik. Deze heeft een limiet van
€ 40 miljoen met een rentepercentage van 1-maands Euribor plus 25 basispunten.
Activa BV heeft in samenwerking met Vervoerregio Amsterdam in oktober 2019 nog
twee langlopende leningen afgesloten bij de BNG Bank NV en de Nederlandse
Waterschapsbank NV:
De eerste lening bedraagt € 142,0 miljoen met als startdatum 16 december 2024. Deze
lening kent een lineaire aflossing met een looptijd van 30 jaar en een rentepercentage
van 0,952%.
De tweede lening bedraagt € 56,0 miljoen met als startdatum 16 december 2024. Deze
lening kent een lineaire aflossing met een looptijd van 12 jaar en een rentepercentage
van 0,765%.
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Toelichting bij de winsten-verliesrekening over
2019
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 Thales voor het OV-chipkaart systeem. Het is een
kostendekkende vergoeding op nacalculatiebasis.

9. Kosten voor grond- en hulpstoffen
De kosten voor grond- en hulpstoffen uit 2018 betroffen materiaalverbruik.

10. Kosten uitbesteed werk en andere
externe kosten
Tabel 21
Bedragen in duizenden euro's

2019

2018

Tijdelijk ingehuurd personeel
Overige externe kosten

8
6.999

6.453

Totaal

7.007

6.453

De overige externe kosten bestaan met name uit de kosten voor het
systeemonderhoud van het OV-chipkaart systeem en extern advies, zoals de kosten
van de jaarmeting.
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11. Afschrijvingen op materiële vaste
activa
Tabel 22
Bedragen in duizenden euro's

Afschrijvingen
Boekresultaat desinvesteringen
Amortisatie investeringsbijdragen
Totaal

2019

2018

55.134
57
-42.866

52.211
-13
-42.576

12.325

9.622

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.

12. Overige bedrijfskosten
Tabel 23
Bedragen in duizenden euro's

2019

2018

Dotatie voorzieningen
Vrijval voorzieningen

-992

261
-

Totaal

-992

261

De vrijval betreft de herijking van de voorziening instandhoudingsverplichtingen.
Personeelsaantallen
In 2019 zijn 0 werknemers in dienst (2018: 0) en 0 werknemers werkzaam buiten
Nederland (2018: 0).

13. Financiële baten en lasten
De financiële lasten hebben met name 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.

Risicobeheersing
De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende
financiële instrumenten die de onderneming blootstelt aan markt-, valuta-, rente-.
kasstroom-, krediet-, en liquiditeitsrisico's. Om deze risico's te beheersen heeft de
onderneming een beleid inclusief een stelsel van limieten en procedures opgesteld
om de risico's van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markt
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en daarmee de financiële prestaties van de onderneming te beperken. De
onderneming zet geen afgeleide financiële instrumenten in.
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 nihil. De liquide middelen staan
uit bij banken met minimaal een A-rating.
Marktrisico, liquiditeitsrisico en overige risico’s
Activa BV heeft contractuele afspraken met Vervoerregio Amsterdam over de
financiering van de investeringsverplichtingen door middel van kredietfaciliteiten bij
derden. 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.
Gebeurtenissen na balansdatum
De gevolgen en impact van de intrede van het coronavirus (COVID-19) in maart 2020
is behandeld als een gebeurtenis na balansdatum die geen effect heeft op de
jaarrekening over 2019. Voor verdere informatie inzake de gevolgen van het
coronavirus (COVID-19) verwijzen wij naar de continuïteit paragraaf.

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 (2018: € 0).
Amsterdam, 17 april 2020
GVB Activa BV
Directie,
namens GVB Holding NV
Drs. K. Beeckmans
Ir. M.C.J.M. Lohmeijer
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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 het resultaat vast.
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Controleverklaring van
de onafhankelijke
accountant
Aan: de Algemene Vergadering van GVB Activa B.V.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van GVB Activa B.V. te Amsterdam (hierna: 'de
jaarrekening') gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en samenstelling van het vermogen van GVB Activa B.V. per 31 december 2019 en van
het resultaat over 2019, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
De jaarrekening bestaat uit:
• 4 de balans per 31 december 2019;
• 5 de winst- en verliesrekening over 2019; en
• 6 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook
de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle
van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van GVB Activa B.V. (hierna: 'de vennootschap') zoals vereist in
de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan
aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel.
De impact van de onzekerheden als gevolg van COVID-19 op onze controle
Zoals vermeld in het onderdeel 'Continuïteit' in de toelichting van de jaarrekening,
wordt de vennootschap door COVID-19 geraakt hetgeen leidt tot bepaalde
onzekerheden voor de toekomstige financiële positie en prestaties van de
vennootschap. Onzekerheden in verband met de mogelijke effecten van COVID-19 zijn
relevant voor het begrip van onze controle van de jaarrekening. In alle controles
worden de redelijkheid van de door de vennootschap gemaakte schattingen, de
daarmee verband houdende toelichtingen en de geschiktheid van het hanteren van
de continuïteitsveronderstelling in de jaarrekening geëvalueerd en kritisch bevraagd.
De geschiktheid van het hanteren van de continuïteitsveronderstelling hangt af van
de beoordeling van de toekomstige economische omgeving en de toekomstige
vooruitzichten en prestaties van de vennootschap. De COVID-19-pandemie stelt de
mensheid en de economie wereldwijd voor een ongekende uitdaging. De gevolgen
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hiervan zijn op de datum van deze controleverklaring onderhevig aan een belangrijke
mate van onzekerheid.
Wij hebben de situatie en de onzekerheden zoals beschreven in de eerdergenoemde
toelichting geëvalueerd en beschouwen de toelichting als toereikend. Echter, een
controle kan niet de onbekende factoren, of alle mogelijke toekomstige implicaties
voor een entiteit voorspellen en dit is in het bijzonder het geval met COVID-19.
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;
• 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 controle van de jaarrekening 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.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de
jaarrekening
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. In dit kader is de directie
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als 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 onderneming in
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
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 onderneming
haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De directie is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de vennootschap.
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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.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.
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 de
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.
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 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
controle-informatie 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 het 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 in onze controleverklaring de aandacht 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 de vennootschap 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.
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Wij communiceren met de met governance belaste personen 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.
Zwolle, 17 april 2020
KPMG Accountants N.V.
J.J. van den Berg RA
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