Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név: Irmák Közhasznú Nonprofit Kft
székhely: 2730 Albertirsa Köztársaság u. 115.
bejegyző határozat száma: Cg.13-09-112689
nyilvántartási szám: képviselő neve: Szebenszki János ügyvezető
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az Irmák Közhasznú Nonprofit Kft 2000. július 17. napján kötött ellátási szerződést a Pest Megyei Önkormányzat
képviselő-testületével, mely szerződés alapján az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított
ellátási feladatok közül átadta a Szoc. tv. 57. § (2) a) pontja szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátást. Az Irmák
Nonprofit Kft. 2000. óta végzi folyamatosan tevékenységét a szociális szférában. Négy pest és egy bács-kiskun megyei
településen tevékenykedünk. Albertirsán 82 értelmileg akadályozott fő részére biztosítunk bentlakásos ellátást, valamint in 8
illetve 12 fős támogatott lakhatás házat, 25 fős nappali ellátót valamint ezekhez kapcsolódóan támogató szolgálatot
működtetünk a térségben. Csobánkán szintén értelmi fogyatékos gondozottainknak tartunk fenn egy 125 fős bentlakásos
intézményt 2 db, 8 fős támogatott lakhatás házat, nappali ellátót és támogató szolgálatot. Szentendrén 2014. évben
indítottuk el a támogatott lakhatási szolgáltatásunkat, amely 8 fő részére biztosít ellátást. Piliscsabán 80 idős embernek
otthont adó intézményünk valamint ehhez kapcsolódó támogató szolgálatunk működik. Bács-Kiskun megyében pedig 2015.
szeptemberében hoztuk létre a 6. TL házunkat, amely 12 fő elhelyezésére szolgál.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

8720’08 Mentális és szenvedélybetegek bentlakásos ellátása
8730’08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8710’08 Bentlakásos nem kórházi ápolás
8790’08 Egyéb bentlakásos ellátás
8810’08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1993. évi III. tv 56-57.§

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 8. pont
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

idősek, értelmi fogyatékosok,
343 fő bentlakásos ellátásban, 46 fő nappali ellátásban
Általános érvényű szakmai koncepciónk: a teljes körű,
személyes ellátáson túlmenően klienseinket magas szintű,
egyénre szabott ápolással-gondozással, illetve mentálhigiénés
gondozással, fejlesztéssel segítsük a célul kitűzött normalizáció
– integráció – autonómia elérésében. Ellátottaink tekintetében
fenti célkitűzések széles körben megvalósultak.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Közhasznú tevékenység eredménye

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

1.107 e Ft

alapfeladat ellátása

Előző év

Tárgyév

-

-

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

FB tagok

1.800 e Ft

1.800 e Ft

Ügyvezetés

4.982 e Ft

20.280 e Ft

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

6.782 e Ft

22.080 e Ft

Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

904.038 e Ft

958.098 e Ft

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján átutalt összeg

-

-

D. közszolgáltatási bevétel

-

-

252.696 e Ft

271.969 e Ft

-

-

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

651.342 e Ft

686.129 e Ft

H. Összes ráfordítás (kiadás)

894.801 e Ft

956.992 e Ft

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

561.286 e Ft

606.817 e Ft

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

880.868e Ft

924.656e Ft

9.237 e Ft

1.107e Ft

-

-

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

ebből:

E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek
megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25]

Igen

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő]

Igen

Nem

