Beszámoló
A HA-MI-ÖSSZEFOGUNK EURÓPAI SZÖVETKEZET
2016. évi tevékenységéről.
Szövetkezetünk tavaly is a 2009-es megalakuláskor megfogalmazott célját szem
előtt tartva fejtette ki tevékenységét: a határokon átnyúló helyi gazdaságunk
szereplőiért és ezen keresztül az itt élő helyi lakosság érdekében munkálkodott.
- Tavaly is folytattuk a helyi pénzek népszerűsítését az országban és térségünkben: többek közt folytatódott a Nyugat-magyarországi Egyetem Szent
Pál Katolikus Szakkollégiumában a szövetkezetünket, az együttműködés célját és eszközeit bemutatató előadás sorozat (4-4 előadás a két szemeszterben).
- A Helyi Pénzek Szövetsége aktív tagjaként folytattuk eddigi munkánkat.
Legfőbb feladatunk továbbra is rámutatni a helyi közösségek jelentőségére, a
különböző magyar lokalitások fontosságára, mint a hazai kultúra és gazdaság
építőköveire és ismertetni azokat.
- Büszkék vagyunk arra, hogy tevékenységünk révén 2016. szeptemberében,
gróf Széchenyi István 225. születésnapján átadásra került Sopron város közönségének a megújított Széchenyi-szobor: a szobor talpazatára felkerült a
legnagyobb magyar hazaszeretetről vallott hitvallása, ami egyben a 2009-es
megalakulásunk óta szövetkezetünk jelmondata is.
- Elfogadóhelyeink száma térségünkben a tavalyihoz hasonlóan kb. 780:
gyakorlatilag az előző év számaival megegyező.
Tagok és részjegyek változása 2016-ben:
Új magánszemély tagok:
Összes változás:

1 fő
1 tag

20 db részjegy
20 db részjegy

2.000,- Euro
2.000,- Euro

Szövetkezetünknek 2016. 12. 31-én 227 tagja és 782 jegyzett részjegye, azaz
78.200,- EUR törzstőkéje volt.
Elfogadóhelyek (http://www.kekfrank.hu/elfogadok.php)

- Honlapunk (www.kekfrank.hu) nyilvános, karbantartását, aktualizálását és
felügyeletét a Feki webstúdió végzi 18.400,- Ft +ÁFA havi díj ellenében.
- A könyvelést továbbra is a Centrum Audit Kft. végzi 20.000,- Ft +ÁFA havi
díj ellenében. Mérlegkészítés: egy havi díj ellenében.
- Könyvvizsgálónk, a Stallum Kft., a 2016. évi mérleg auditálását 250.000+
Áfa ellenében elvégezte.
- A szükséges operatív adminisztrációt továbbra is a Perkovátz Kft. és a P DATA System Kft. térítésmentesen látta el.
- Az igazgatóság és a felügyelő bizottság továbbra is térítésmentesen látta el
feladatát.
A Ha-Mi-Összefogunk Európai Szövetkezet 2016. évi gazdálkodása:
Bevételek:

164 eFt

Költségek:
Értékcsökkenési leírás: 329 eFt (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: 1.187 eFt
Mérleg szerinti eredmény:

- 1.352 eFt

Valós, tényleges eredmény:

- 1.023 eFt

Az Igazgatóság a kialakult veszteségre való tekintettel fontosnak és szükségesnek tartja tagjait tájékoztatni arról, hogy a Ha-Mi-Összefogunk Európai Szövetkezet egyre nehezebb helyzetbe kerül, saját tőkéje évről-évre apad. A szövetkezet fennmaradásának feltétele, hogy megfelelő üzleti tevékenységgel, elegendő
bevétellel tegye lehetővé a szükségszerűen felmerülő költségek fedezését. Az
eredeti üzleti koncepció szerint a Szövetkezet négy bevételi forrásra számított:
- a forgalomban lévő kékfrank Ft fedezeti számlája után kapott kamat,
- a visszaváltási jutalék,
- a profilba illő üzleti (termelő, szolgáltató) tevékenységből származó bevétel,
- valamint az esetleges pályázati források (támogatás).

Az utóbbi két forrás megszerzése többlet erőfeszítéseket igényelt volna, de eddig néhány ötlet megszületésén túl csak kevés valódi erőfeszítés történt a megvalósítás érdekében. E bevételek elmaradása miatt még fontosabbá vált a két
„automatikus” forráslehetőség kihasználása. Ez azonban a külső feltételek (általános kamatszint csökkenés) és a szövetkezeti tagok belső késztetésének hiánya
miatt csak szerény mértékben valósulhatott meg. Ehhez néhány tényadat:
2016-ban a kamat csupán 83 eFt, a visszaváltási jutalék csupán 73 eFt, egyéb
bevétel csupán 8 eFt, összesen 164 eFt-ra rúgott.
A 227 szövetkezeti tag csupán 24 millió Ft értékben váltott Ft-ot kékfrankra és
gyakorlatilag mindezt vissza is váltotta.
Ez egy tagra vetítve csupán 105.000,- Ft/év.
Meg kell jegyezni, hogy 2016-ban a 227 tag közül 180-an egyáltalán nem váltottak kékfrankot és csupán 2 szövetkezeti tag generált a 24 millióból 23 millió
forgalmat, a maradék 1 milliót pedig kb. 40 tagunk átváltása képezi (a 40 tagra
eső 1 millió Ft az éves szinten 25.000,- Ft/főt jelent.).
Ennek a sajnálatos ténynek tudható be, hogy a 78.200,- Euró jegyzett tőkénk,
tagjaink befizetései mára csupán kb. 10 millió Ft-ot érnek. A jelenlegi árfolyamon mért vagyonvesztés 60%. Ma minden tagunk befizetése a befizetéskori értékének csupán 40%-át éri.
A rentábilis működéshez a jelenlegi forgalom minimum tízszeres kb. 240 millió
Ft forgalom szükséges, azaz minden egyes tagnak évente minimum 986 eFt, havonta minimum 82 eFt kékfrank átváltása!
A kialakult gazdasági helyzet arra kényszeríti a Szövetkezet Igazgatóságát, hogy
reálisan tárja a tagság elé a várható kockázatokat és a további lépéseket. Arra a
megállapításra jutottunk, hogy ha tagjainknak továbbra sincs lehetősége
lényegesen több kékfrank átváltására, illetőleg az utalvány kiterjedtebb
használatára, akkor az igazgatóság kénytelen a közgyűlésnek javasolni a
szövetkezet megszüntetését.
Sopron, 2017. május 02.
A HA-MI-ÖSSZEFOGUNK EURÓPAI SZÖVETKEZET SCE
Igazgatósága nevében:
Perkovátz Tamás
elnök

