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statutaire directieleden en andere sleutelfunctionarissen in het management van GVB
Holding NV en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
De aard en de omvang van transacties van betekenis met verbonden partijen worden
toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan.
Gemeente Amsterdam
• Gemeente Amsterdam is enig aandeelhouder van GVB Holding NV en vormt als
zodanig de algemene vergadering. Gemeente Amsterdam verstrekt
investeringsbijdragen voor investeringen in de strategische materiële vaste activa
in GVB Veren BV. Gemeente Amsterdam verstrekt een langlopende kredietfaciliteit
voor de financiering van investeringen in de strategische materiële vaste activa in
GVB Activa BV.
• GVB Infra BV heeft met de afdeling Metro en Tram van Gemeente Amsterdam
overeenkomsten gesloten voor het uitvoeren van regulier onderhoud en het
uitvoeren van vervangingsonderhoud aan de railinfrastructuur. De
overeenkomsten vertegenwoordigen voor 2017 een waarde van € 61,4 miljoen
(2016: € 60,2 miljoen).
• Afdeling Verkeer en Openbare Ruimte van Gemeente Amsterdam is opdrachtgever
voor GVB Veren BV voor de exploitatie van de veerdiensten. De opbrengst voor de
exploitatie van GVB Veren BV bedraagt € 13,7 miljoen over 2017 (2016:
€ 13,3 miljoen).
Vervoerregio Amsterdam
Vervoerregio Amsterdam en GVB hebben een overeenkomst (OV-concessie) gesloten
voor het openbaar vervoer en de sociale veiligheid in het concessiegebied
Amsterdam. De opbrengsten uit deze overeenkomst zijn in 2017 € 49,1 miljoen (2016:
€ 59,1 miljoen). Vervoerregio Amsterdam oefent via Gemeente Amsterdam
doorslaggevende zeggenschap uit over GVB Exploitatie BV. Dit betekent dat daar waar
de statuten van GVB Holding NV bevoegdheden geven aan de aandeelhouder met
betrekking tot GVB Exploitatie BV, Gemeente Amsterdam deze bevoegdheden zal
uitoefenen na voorafgaand overleg met Vervoerregio Amsterdam en overeenkomstig
de aanwijzingen van Vervoerregio Amsterdam zal handelen. Vervoerregio Amsterdam
verstrekt (investerings)bijdragen voor de investeringen in de strategische materiële
vaste activa in GVB Activa BV.
MEA BV heeft in 2015 een achtergestelde lening verstrekt aan de Coöperatie Openbaar
Vervoerbedrijven U.A. van € 1,3 miljoen. GVB neemt zitting in het bestuur van deze
coöperatie.
Buiten de reguliere jaarlijkse beloningen hebben geen transacties met directie en
commissarissen plaatsgevonden.
De verbonden partijen worden in dit verslag bij naam genoemd, zonder terugkerende
vermelding dat het verbonden partijen betreft.

Grondslagen
Algemeen
De geconsolideerde 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 zijn uitgegeven 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, de winst-
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en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht 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
deze verantwoord als een schattingswijziging. 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.
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.
Financiële vaste activa
Latente belastingvorderingen
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale
verliezen, met dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen worden
opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn
waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd.
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De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde
van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende
tarieven, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.
Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde.
Deelnemingen
Deelnemingen waarin GVB invloed van betekenis kan uitoefenen op het zakelijke en
financiële beleid zijn gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode
(nettovermogenswaarde).
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor
deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar
zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de
waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.
Als de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief
is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Als en voor zover GVB Holding NV in deze situatie
geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige
voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen,
wordt hiervoor een voorziening getroffen.
Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de
deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door
de deelneming behaalde resultaat en van de eventuele verkoop van de deelneming.
Als sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen
de realiseerbare waarde (zie verder de paragraaf 'Bijzondere waardeverminderingen
van vaste activa'); afwaardering vindt plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening.
Overige vorderingen
Overige vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Overige vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs.
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, wordt de toegenomen boekwaarde
van dat desbetreffende actief niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou
zijn als geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.
Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de
omvang van de bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de
boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige
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kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief
zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument.
Het waardeverminderingsverlies dat daarvoor opgenomen was, moet worden
teruggenomen als de afname van de waardevermindering verband houdt met een
objectieve gebeurtenis na afboeking.
De terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te
waarderen op de geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname, als geen
sprake geweest zou zijn van een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen
verlies wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
Voorraden
De voorraden grond- en hulpstoffen ('verbruiksartikelen') en handelsgoederen
worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder toepassing van de FIFO-methode
(‘first in, first out’) of lagere opbrengstwaarde. De verkrijgingsprijs wordt bepaald als
de laatst bekende inkoopprijs, waarbij herwaardering van de voorraad plaatsvindt
naar de voortschrijdend gemiddelde verkrijgingsprijs. Deze herwaardering wordt ten
laste of ten gunste van het resultaat gebracht.
De voorraden vervangingsonderdelen worden gewaardeerd op vervaardigingsprijs of
lagere opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die samenhangen
met de verkrijging of vervaardiging. Onder de kosten van vervaardiging vallen directe
loonkosten, materiaalkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde kosten.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare
verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden
met de incourantheid van de voorraden.
Onderhanden projecten
De post onderhanden projecten in opdracht van derden bestaat uit het saldo van
gerealiseerde projectkosten, toegerekende winst, en indien van toepassing, verwerkte
verliezen en al ingediende termijnen. Onderhanden projecten worden in de balans
opgenomen onder de vlottende activa of kortlopende schulden al naar gelang de
stand. In de toelichting wordt deze stand gesplitst naar debet- en creditsaldi.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen en in mindering gebracht op de boekwaarde.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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
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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, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
Bij het contant maken wordt de marktrente van hoogwaardige
ondernemingsobligaties als disconteringsvoet gehanteerd. Daarbij wordt ook
rekening gehouden met de verwachte looptijd.
Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte
uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt
onder meer rekening gehouden met verwachte salarisontwikkelingen en
inschattingen voor de blijf- en sterftekans. Bij het contant maken wordt de marktrente
van hoogwaardige ondernemingsobligaties van 1,22% (2016: 1,25%) als
disconteringsvoet gehanteerd.
Overige voorzieningen
Voorziening onderhoud
Voor de extra uitgaven in verband met achterstallig onderhoud aan rijdend materieel
wordt een voorziening voor onderhoud opgenomen. Deze wordt verantwoord in GVB
Exploitatie BV. Bij de berekening van de voorziening wordt rekening gehouden met
de geschatte materiaal- en arbeidskosten die nodig zijn om het rijdend materieel
technisch in de staat te brengen die past bij de huidige levensduurfase.
Voorziening instandhoudingsverplichtingen
Voor de verwachte uitgaven in verband met het moeten voldoen aan
instandhoudingsverplichtingen voor rijdend materieel wordt een voorziening voor
instandhoudingsverplichtingen opgenomen. GVB Activa BV heeft deze contractuele
verplichtingen richting Vervoerregio Amsterdam en Gemeente Amsterdam. Bij de
berekening van de voorziening wordt rekening gehouden met de geschatte materiaalen arbeidskosten die nodig zijn om het rijdend materieel in de technische staat te
brengen die past bij de instandhoudingsverplichtingen.
Pensioenen
GVB Holding NV heeft een toegezegde pensioenregeling voor haar werknemers.
Medewerkers die hiervoor in aanmerking komen hebben op de pensioengerechtigde
leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon
berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij GVB.
De pensioenregeling is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
(ABP) en in de jaarrekening verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over
het verslagjaar verschuldigde premies worden als lasten verantwoord. GVB heeft
geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort
bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.
ABP probeert elk jaar het pensioen te verhogen met de gemiddelde stijging van de
lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Het bestuur van ABP beoordeelt per jaar
of het pensioen kan worden geïndexeerd. Dit is afhankelijk van de dekkingsgraad (het
vermogen van het pensioenfonds gedeeld door zijn financiële verplichtingen). De
dekkingsgraad van ABP is op 31 december 2017 104,4% (2016: 96,6%). De premies
worden verantwoord als personeelskosten zodra deze zijn verschuldigd.
Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa als dit leidt tot
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een terugstorting of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet
betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
Schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële
waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of
disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
Operationele leasing
De vennootschap heeft leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen
die aan de eigendom zijn verbonden, niet bij de vennootschap ligt. Deze
leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit
hoofde van operationele leasing worden op lineaire basis verwerkt in de winst-enverliesrekening over de looptijd van het contract, rekening houdend met ontvangen
vergoedingen van de lessor.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de
geleverde prestaties en de kosten en andere lasten in het jaar. De opbrengsten op
transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Opbrengstverantwoording
Verlenen van diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van
de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum
in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.
Projectopbrengsten en projectkosten
Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden
bepaald, worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als opbrengst
werken voor derden en kosten in de winst-en-verliesrekening naar rato van de
verrichte prestaties op balansdatum (de ‘Percentage of Completion’-methode, ofwel
de PoC-methode).
De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de
balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale
projectkosten. Als het resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat,
worden de opbrengsten als opbrengst werken voor derden verwerkt in de winst-enverliesrekening tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan
worden verhaald; de projectkosten worden dan verwerkt in de winst-enverliesrekening in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra het resultaat wel op
betrouwbare wijze kan worden bepaald, vindt opbrengstverantwoording plaats
volgens de PoC-methode naar rato van de verrichte prestaties op balansdatum.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en
projectkosten. Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten
en opbrengsten uit hoofde van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen als en
voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd en ze betrouwbaar
kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn de direct op het project betrekking
hebbende kosten, die aan projectactiviteiten worden toegerekend en kunnen worden
toegewezen aan het project, en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever
kunnen worden toegerekend. Als het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de
totale projectopbrengsten overschrijden, worden de verwachte verliezen onmiddellijk
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in het resultaat verwerkt. De voorziening voor het verlies maakt deel uit van de post
onderhanden projecten.
Netto-omzet
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van diensten en opbrengst werken
voor derden onder aftrek van kortingen en van over de omzet geheven belastingen en
na eliminatie van transacties binnen de Groep.
Reizigersopbrengsten
De post reizigersopbrengsten bestaat uit direct aan GVB toekomende opbrengsten uit
het gebruik van de OV-chipkaart (het reizen op saldo, wegwerpkaarten en GVBnetabonnementen) evenals indirect aan GVB toegerekende opbrengsten uit het
aandeel van de landelijke en regionale verkoop van interoperabele abonnementen
(OV-jaarkaarten, Randstad-Noord zone-abonnementen). De indirecte opbrengsten
worden bepaald op basis van diverse verdeelsystemen, gebaseerd op het via de OVchipkaart gemeten reisgedrag. De definitieve afrekening van de opbrengst vierde
kwartaal wordt verwacht in het eerste kwartaal van het jaar volgend op het verslagjaar.
De in de jaarrekening opgenomen opbrengst voor interoperabele abonnementen is
een zo betrouwbaar mogelijke inschatting gebaseerd op de laatst bekende informatie
en toegerekend aan de periode waarop het reisrecht van toepassing is.
Contractopbrengsten
De contractopbrengsten betreffen subsidies voortvloeiend uit:
• het OV-concessiecontract tussen GVB en Vervoerregio Amsterdam voor de
exploitatie van openbaar vervoer en de sociale veiligheid rond het openbaar
vervoer;
• het contract tussen GVB en de afdeling Metro en Tram van Gemeente Amsterdam
voor het beheer en onderhoud van de railinfrastructuur;
• het contract tussen GVB en de afdeling Verkeer en Openbare Ruimte van Gemeente
Amsterdam voor vervoer met de GVB veren en ponten.
Alle contractopbrengsten worden verwerkt in het resultaat in de periode waarin de
daaraan gerelateerde activiteiten zijn verricht.
Opbrengsten uit werken voor derden
De opbrengsten uit de beheer- en onderhoudsprojecten railinfrastructuur die GVB
voor derden verricht zijn afzonderlijk gerubriceerd in de netto-omzet, onder
opbrengsten uit werken voor derden. Het resultaat wordt bepaald naar rato van de
verrichte prestaties op balansdatum, voor zover het resultaat op betrouwbare wijze
kan worden ingeschat. Als dit niet mogelijk is, wordt het resultaat geheel verantwoord
in het boekjaar waarin het project wordt opgeleverd respectievelijk is voltooid.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies bestaan uit exploitatiesubsidies en investeringsbijdragen.
Exploitatiesubsidies worden verantwoord als opbrengst in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer zich een
gesubsidieerd exploitatietekort heeft voorgedaan. De subsidies worden verantwoord
als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.
Investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op de daarbij behorende
investeringen. Zowel op investeringen als op investeringsbijdragen wordt
afgeschreven. De afschrijvingen worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden
verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze zijn verschuldigd aan personeel.
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Pensioenen
GVB Holding NV heeft de pensioenregeling voor haar personeel ondergebracht bij
ABP en verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar
verschuldigde premies worden als lasten verantwoord.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf de maand volgend op het moment van
ingebruikname afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het
actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven, met uitzondering van vooruitbetaalde
erfpacht. De afschrijvingen op investeringsbijdragen worden in de winst-enverliesrekening als amortisatie investeringsbijdragen verantwoord.
Bij een schattingswijziging van de toekomstige gebruiksduur, worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop of als gevolg van
desinvesteringen van materiële vaste activa worden verantwoord onder de
afschrijvingen op materiële vaste activa.
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 wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de
winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele
verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling
van niet-aftrekbare kosten.
Resultaat uit deelnemingen
Als resultaat uit deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en
financiële beleid kan worden uitgeoefend, wordt het verschil tussen de waarde van
de deelneming in het vorige boekjaar en het huidige boekjaar als resultaat
aangemerkt.
Risicobeheersing
Renterisico
GVB loopt renterisico over het spaarsaldo onder de liquide middelen en
rentedragende vorderingen en schulden.
Kredietrisico
GVB heeft een significante concentratie van zijn opbrengstenstroom bij Gemeente
Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam, beide overheidsinstellingen. Gemeente
Amsterdam is bovendien de enige aandeelhouder van GVB Holding NV. Het
kredietrisico van GVB is hierdoor beperkt. De liquide middelen staan uit bij banken
met minimaal een A-rating.
Marktrisico, liquiditeitsrisico, kasstroomrisico en overige risico’s
GVB heeft contractuele afspraken met Gemeente Amsterdam en Vervoerregio
Amsterdam over de jaarlijkse subsidies voor de exploitatie van het openbaar vervoer
en het beheer & onderhoud van de railinfrastructuur over de periode tot en met 2024
en 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. GVB loopt geen
risico’s ten aanzien van buitenlandse valuta en maakt geen gebruik van derivaten en
soortgelijke financiële instrumenten.
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Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt in kasstromen uit operationele,
investerings- en financieringsactiviteiten. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit kasmiddelen en banktegoeden. Alle banktegoeden kunnen worden
beschouwd als liquide. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van rente en ontvangen
dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit
financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van
kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
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