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Toelichting
Per 1 januari 2016 heeft een herschikking van de reserves plaatsgevonden. De reserves zijn door het bestuur per begin 2016 als volgt aangepast.
• Het verlies van 2015 wordt ten laste gebracht van het eigen vermogen.
• De reserves ten behoeve van groot onderhoud en investeringen worden gesteld op 3 maal de verwachte gemiddelde jaarlijkse uitgaven
• De reserves voor speciale projecten en tentoonstellingen worden gelijkgetrokken, dus beide € 9.000, zijnde de helft van 3 x € 6.000 euro
voor investeringen
• De algemene reserve is de laatste jaren niet aangesproken. Deze is verlaagd van € 5.300 naar € 5.000.
• De reserve voor uitbreiding collecties is de laatste jaren niet aangesproken. Deze is verlaagd van € 19,950,66 naar € 5.000.
• De reserve publiciteit en fondsenwerving is de laatste jaren niet aangesproken. Deze is verlaagd van € 3.402,06 naar € 3.000.
• Het saldo van deze aanpassingen is verrekend met het eigen vermogen exclusief reserves.
Het gehanteerde afschrijvingsregime is 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 word 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 (€ 52.966,58) en gedeeld door de resterende afschrijvingsjaren (in 2016 resteerden 21 jaren). De
afschrijving op gebouwen is voor 2016 dus gelijk aan (€ 241.871 - € 52.966,58)/21 = 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 2016 de
afschrijving op machines en apparatuur gelijk genomen aan het verschil tussen de balanswaarde en de cumulatieve afschrijving per ultimo
2015. Machines en apparatuur zijn daarmee in 2016 volledig afgeschreven.
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