Beszámoló
A HA-MI-ÖSSZEFOGUNK EURÓPAI SZÖVETKEZET
2012. évi tevékenységéről.
Az elmúlt évi munkánk is szervesen illeszkedett szövetkezetünk 2009-es megalakuláskor megfogalmazott
céljainkhoz.
- Folytattuk a helyi pénzek népszerűsítését az országban. Szövetkezetünk büszke arra, hogy hozzájárulhatott a
2012. március 20-án Veszprémben bemutatott Balatoni Korona és a 2012. július 22-én Hajdúnánáson
bemutatott Bocskai Korona létrejöttéhez. Az elmúlt év során is számos előadáson - az ország különböző
településein (Biatorbágy, Budapest, Cegléd stb.) - népszerűsítettük a helyi pénzeket. Az év második felében
megkezdtük Sopronban is a különböző Kékfrank bemutatókat (Fay András Szakközépiskola, Kitaibel Pál
Természettudományos Asztaltársaság).
- Itthon stabilizáltuk és kis mértékben növeltük elfogadóhelyeink számát (jelenleg kb. 780 elfogadóhely),
- Előkészítettük a „Kedvezményt adó Kékfrank elfogadóhelyek Sopronban” című kiadványunk megjelenését. A
2012. szeptemberében megkezdett munka eredménye a 2013. március 22-én 20.000 példányban megjelent
magyar – német nyelvű füzetünk, ami közel 200 partnerünk hirdetése mellet szemléletesen ismerteti kékfrank
programunk célját és a kékfrank használatát. Külön köszönjük a Soproni Kereskedelemi és Iparkamara és a
Sopron és vidéke Ipartestület ajánlását!
- 2012. augusztusától kezdődően intenzív munkakapcsolatban állunk a Balatoni Koronát és a Bocskai Koronát
kibocsátó szervezetekkel: előkészítettük a Helyi Pénzek Szövetsége megalakulását. A hivatalosan 2013. február
20-a óta létező szövetség ünnepélyes bemutatkozására 2013. március 22-án Sopronban a NymE
Közgazdaságtudományi Karán került sor. A Helyi Pénzek Szövetsége törekvéseit nyilvános aláírásával
támogatta a Nyugat-magyarországi Egyetem nevében Prof. Faragó Sándor rektor úr, a Soproni Kereskedelmi és
Iparkamara nevében Horváth Vilmos elnök úr, a Sopron és vidéke Ipartestület nevében Károlyi Gyula elnök úr,
a Soproni Evangélikus Egyházmegye nevében Gabnai Sándor esperes úr, a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület
(Kapuvár, Csorna, Beled térsége) nevében Hutflesz Mihály alelnök úr, valamint Baja város önkormányzata
nevében Dr. Vácity Tibor képviselő úr.
A Ha-Mi-Összefogunk Európai Szövetkezet 2012. évi gazdálkodása:
Bevételek: 1.200,- eFt
- hírdetés szervezés : 560,- eFt
- elkülönített számla kamata ( a forgalomban lévő kékfrank kamata ) : 540,- eFt
- kékfrank kezelési költség : 96,- eFt
Költségek :
- Értékcsökkenési leírás : 2.790,- (A szövetkezet számviteli politikájának megfelel, viszont tartalmilag nem
fedi a valóságot, hiszen a kékfrank előállításának költségét – 13.950,- eFt-ot – írja le öt év alatt. Ezzel
szemben a forgalomban egyelőre még nem lévő kékfrank utalványaink nem veszítenek értékükből, nem
használódnak el öt év alatt.)
- Valós, tényleges költségek: 2.827,- eFt
1./ személyi jellegű költségek: 0,00 eFt – senki sem vesz fel fizetést a szövetkezetnél.
2./ anyag jellegű költségek:
- ügyviteli, jogi szolgáltatás költségei (könyvelés, könyvvizsgálat, jogi szolgálat, egyéb: 1.546,- eFt
- hirdetés költségei: 475,- eFt
- jutalék költségek : 289,- eFt (Az új elfogadóhelyek beszervezésével kapcsolatos jutalék kltsg.)
Valós, tényleges eredmény: -1.627,- eFt.
Az 1,627,- eFt-os veszteség a mind a mai napig alacsony forgalomban lévő kékfrank utalvány mértékével
magyarázható. A mind a mai napig alacsony forgalom döntően és meghatározó mértékben Sopron város vezetése
érthetetlen hozzáállásának köszönhető. Míg a Balaton felvidéki települések önkormányzatai (Veszprém, Várpalota,
Balatonfüred, Balatonalmádi, Tihany, Nemesvámos és Litér) és Hajdúnánás önkormányzata támogatják a
szülőföldjük gazdaságát élénkíteni hivatott helyi pénzüket – addig ez Sopron esetében nem mondható el. Sopron
város vezetése sajnos nem támogatja a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara és a Sopron és vidéke Ipartestület és a
Nyugat-magyarországi Egyetem megítélése szerint fontos kékfrank programunkat. Míg az említett

települések önkormányzatai ösztönzik, segítik a helyi pénzek mind nagyobb térnyerését, addig a soproni
önkormányzathoz tartozó cégek bekapcsolása a programba jelenleg még nem lehetséges. Az említett települések
önkormányzatai már a jutalmakat és Hajdúnánáson már a kafetériát is helyi pénzben fizetik.
Szövetkezetünk igazgatósága 2013. április 29-i ülésén döntött: 2013. június 30-i hatállyal intézkedési tervet dolgoz
ki annak érdekében, hogy a forgalomban lévő kékfrank mennyiségét növelje, továbbá, katalizálja olyan új gazdasági
tevékenységek beindítását, amik elősegítik tagjaink gazdasági pozícióinak stabilizálását és megerősödését. Az
intézkedési terv célja – összhangban az alapszabállyal –, hogy biztosítsa a szövetkezeti tagok és a szövetkezet
gazdasági működésének stabilitását, eredményességét.
Tagok és részjegyek változása 2012-ben:
Új magánszemély tagok: 2 fő = 3 db részjegy = 300,- Euro
Új tag vállalkozások:
2 = 20 db részjegy = 2.000,- Euro
Összes változás
: + 4 tag + 23 db részjegy = + 2.300,- Euro
Szövetkezetünknek 2012. 12.31-én 213 tagja és 550 jegyzett részjegye, azaz 55.000,- EUR törzstőkéje volt.
(Elfogadóhelyek: http://www.kekfrank.hu/elfogadok.php linken.)
- Honlapunk (www.kekfrank.hu) folyamatosan bővül, szem előtt tartva a teljes nyilvánosságot. Minden, a
szövetkezet életével kapcsolatos történés továbbra is felkerül a honlapra, különös tekintettel az új tagokra, az
igazgatósági jegyzőkönyvekre és nem utolsó sorban a szövetkezettel kapcsolatos híradásokra.
- A könyvelést továbbra is a Centrum Audit Kft. végzi 25.000,- Ft +ÁFA havi díj ellenében. Mérlegkészítés: egy
havi díj ellenében.
- Könyvvizsgálónk a Stallum Kft. A 2011. évi auditálást 300.000,- Ft + Áfa ellenében végezte.
- Az igazgatóság felügyeli a szövetkezet adminisztrációs ügymenetét.
- A szükséges operatív adminisztrációt a Perkovátz Kft. és a PDATA System Kft. ellátta.
Köszönet illet mindazokat, akik segítik, támogatják munkánkat:
- Komoly segítséget kapunk a REGIONET programtól (Scardabona Consulting), a Kisalföld
Vállalkozásfejlesztési Alapítványtól. Folyamatosan számíthatunk a Nyugat-magyarországi Egyetem
Közgazdaságtudományi Karára, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamarára, a Sopron és vidéke Ipartestületre, a
Pannónia Biztosítóra és a Rajka- és vidéke Takarékszövetkezetre.
- A Sopron TV-t is meg kell említenünk, amely rendre korrektül beszámol a velünk kapcsolatos eseményekről.
- Tagjaink közül külön ki kell emelnem Jókutiné Stefán Mára tagtársunkat, aki folyamatosan bonyolítja az
adminisztrációt, intézi, szervezi a napi operatív ügyeket.
Külön köszönjük a Felügyelő Bizottság egész évi munkáját!
Sopron, 2013. április 30.
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