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Toelichting

Het gehanteerde afschrijvingsregime is grotendeels conform het systeem dat sinds een aantal jaren bij het museum gebruikt wordt:
 De afschrijving op gebouwen wordt als volgt berekend. Er wordt afgeschreven op de gebouwen die eigendom zijn van het museum, te
weten de Nienhuysvleugel en het atelier. Het Tolhuis heeft het museum in erfpacht van de gemeente Laren. De WOZ-waarde van het
gehele complex (inclusief het Tolhuis) bedraag € 687.000. Hiervan wordt 53,4%, dus € 366.858, toegerekend aan de Nienhuysvleugel en het
atelier. Hierop wordt afgeschreven tot een bedrag van 50% van de toegerekende WOZ-waarde, dus tot € 183.429. De grondslag voor de
afschrijvingen is het verschil tussen de herbouwwaarde van het onroerend goed in eigendom, € 425.300 en 50% van de toegerekende
WOZ-waarde. Dit bedrag van € 425.300 - € 183.429 = € 241.871 wordt verminderd met de reeds geboekte cumulatieve afschrijving conform
de balans van het voorafgaande jaar (€ 61.962,07) en gedeeld door de resterende afschrijvingsjaren (in 2017 resteerden 20 jaren). De
afschrijving op gebouwen is voor 2017 dus gelijk aan (€ 241.871 - € 61.962,07)/20 = 8.995,45.
 De afschrijving op meubilair en museumopstellingen wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de waarden op de openingsbalans
(1 januari) en de eindbalans (31 december) 10% van dit bedrag is de jaarlijkse afschrijving.
 De afschrijving op machines en apparatuur wordt in beginsel berekend door het gemiddelde te nemen van de waarden op de
openingsbalans (1 januari) en de eindbalans (31 december). 12,5 % van dit bedrag is de jaarlijkse afschrijving. In 2016 doet zich de
omstandigheid voor dat met dit bedrag de cumulatieve afschrijving groter zou worden dan de balanswaarde. Daarom is in 2017 de
afschrijving op machines en apparatuur gelijk genomen aan het verschil tussen de balanswaarde en de cumulatieve afschrijving per ultimo
2016. Machines en apparatuur zijn daarmee in 2017 volledig afgeschreven. Vanaf 2018 worden de jaarlijkse afschrijvingskosten berekend
als 12,5% van het verschil tussen de balanswaarde op de eindbalans en de cumulatieve afschrijving op de openingsbalans.
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