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VERSLAG van de Kascommissie
Jan Smolenaars en Maarten ter Horst

!Energie Coöperatie Zuiderlicht U.A.

!Financieel verslag 2022

!Algemene ledenvergadering – 28 maart 2023
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De Kascommissie - taak

Taak: Vaststellen of informatie in het financieel verslag toereikend en correct is:

- controle van de balans, staat van baten en lasten en toelichting

- vaststellen dat relevante wettelijke en andere bepalingen zijn nageleefd

- rapporteren over de bevindingen aan de algemene ledenvergadering, inclusief:
het signaleren van risico’s op het gebied van de administratie en andere
gebieden en het adviseren daarover aan het bestuur

toereikend: niet te veel, niet te weinig en toegankelijk
correct: juist, volledig en actueel

negende boekjaar – januari t/m december 2022
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De Kascommissie - werkwijze

Controles zijn uitgevoerd met bankmutaties, de facturen hebben we niet bekeken, maar 
daar alle betalingen digitaal gebeuren en er geen contant geld is, hebben we genoeg aan 
de bankfacturen:

- Staat van Baten en Lasten gecontroleerd 

- Ledenadministratie en Leden leningen aangesloten

- Opbrengsten: sponsoring en subsidies aangesloten

- Balans: Activa en Passiva gecontroleerd
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Financieel verslag – bevindingen en aanbevelingen
Bevindingen:
Staat van Baten  en Lasten – geeft een goed beeld
Balans: Activa en Passiva – geeft een goed beeld – bezittingen o.a. vaste activa en verplichtingen 
o.a. leningen
- Toelichting  jaarwerk – uitgebreid en duidelijk 
- Aan de wettelijke termijn van 6 maanden is voldaan

Bijzonderheden in 2022:
- Boekjaar 2022 is conform opzet boekjaar 2020 – continuïteit principe, 
- VPB aangifte 2022 geaccepteerd door de belastingdienst
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Goedkeuring financieel verslag 2022

Verslag van de kascommissie

In gevolge de opdracht hebben ondergetekenden het financieel verslag over 2022 
onderzocht. Dit verslag geeft een juist en correct beeld.
De vragen, die we hadden t.a.v. de oplopende notariskosten, verzekeringen en 
AmsterdamWind zijn adequaat beantwoord en zal door de penningmeester in de 
ALV toegelicht worden.

Wij delen je mede dat wij de balans per 31 december 2022 , de staat van baten 
en lasten over 2022 en de toelichting AKKOORD hebben bevonden.
(Décharge bestuur voor jaarstukken en financieel verslag wordt door ALV verleend)

Jan Smolenaars en Maarten ter Horst


