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2013. november 18-i rendkívüli közgyűlés
Az országgyűlés 2013. szeptember 19-i hatállyal elfogadta az 1996. évi CXII. törvény módosítását, amely a forgatható
utalványok kibocsátására és használatára vonatkozóan is tartalmaz szabályozást. A törvényt a szövetkezetünket érintő
fontossága miatt feltettük a honlapunkra is, ahol az ún. kapcsolódó menüpont alatt elolvasható.
Ahhoz, hogy kékfrank forgatható utalványt továbbra is kibocsáthassuk és használhassuk, meg kell felelnünk a törvényben
támasztott követelményeknek:
-

A szövetkezetnek rendelkeznie kell az „Általános Üzleti Feltételek” dokumentummal. Ez elkészült és az előírásnak
megfelelően közzé is tettük a honlapunkon.
Az MNB által előírt bejelentési kötelezettségünknek eleget tettünk. Az előírt adatok megküldését tudomásul
vették és visszaigazolták.
A törvény továbbá előírja - legkésőbb 2013. december 19-i határidővel – a minimum 10 millió Ft-os saját tőke
biztosítását is. Ez a kitétel teszi indokolttá a mostani rendkívüli közgyűlés összehívását, hiszen ehhez október 31-i
fordulónappal olyan mérleggel kell rendelkeznünk, amely tartalmazza a 10 millió Ft saját tőkét, amit a
könyvvizsgáló hitelesített és a közgyűlés elfogadott.

Szövetkezetünk mérlegének eredményrovatába az elmúlt években rendre negatív szám került, és annak mértékével egyre
csökkent szövetkezetünk saját tőkéje is. A csökkenés mértéke a 2013. 01.01-10.31 közötti időszakban 3,581 e Ft. A saját
tőke csökkenését is okozó veszteség két okra vezethető vissza:
-

-

A korábbi közgyűléseken is már említett, a kékfrank utalványaink leírásából – a kötelező amortizációból – fakadó
költségeinkből. A számviteli törvény értelmében az utalványok tervezési, gyártási ráfordításait éves
mérlegeinkben, mint költséget kötelező feltüntetni és öt év alatt elszámolni.
A forgalomban lévő kékfrank utalvány mennyisége továbbra sem éri el az eredetileg tervezett 100 millió Ft-os
értéket – csupán 10 millió Ft-os nagyságrendű -, és ezért a forgalmából képződő bevétel az üzemelési költségek
fedezetére nem elegendő.

A szövetkezet Igazgatósága most a kékfrank védjegy, valamint a helyi pénzek gazdasági szerepéről készített tanulmány
felértékelésével és azoknak a mérlegben történő megjelenítésével biztosítja az előírt minimum 10 millió Ft-os saját tőkét.
Az Igazgatóság úgy ítéli meg, hogy a kékfrank szellemisége, amelyet képvisel, továbbá a kékfrank brand értéke, annak
széles körű ismertsége, a helyi pénzek sorában betöltött vezető szerepe, valamint a készített tanulmány azon értéke,
amely a helyi pénzek alkalmazásával elérhető gazdasági és társadalmi eredményeket tartalmazza, indokolja a mérlegben
értékként való megjelenítését.
Az Igazgatóság az ez év május 10-i közgyűlés döntését végrehajtva komoly programot dolgozott ki a forgalomban lévő
kékfrank növelése érdekében. A programot a közgyűlésen kívánja bemutatni és arról a médiát tájékoztatni.
Az Igazgatóság ezúttal is ismételten felhívja a tisztelt közgyűlés figyelmét a kékfrank utalvány használatának
fontosságára, és kéri tagjait: gyakrabban használják a kékfrankot! A kékfrankot nem elég csak elfogadni, hanem aktív
használóként kezdeményezni kell annak forgalomba kerülését, vagyis a forint kékfrankra váltását! Ez fogja biztosítani
közös szövetkezetünk eredményes működését!

HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Európai Szövetkezet
Igazgatósága

