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2. Gnólacht Seirbhíse

San áireamh i measc sócmhainní agus dliteanais S. Uí Riada, dochtúir, ar 1/1/1999 bhí siad seo a leanas;

Máinliacht £120,000; Trealamh £25,000; Carr £24,000; Creidiúnaithe do Sholáthar Leighis; £1,200; Stoc
Soláthar Leighis £2,200; Infheistiocht 6% £100,000; Dlite ó scéim na gcártaí leighis £7,600, Morgáiste
Seasta 7% £90,000, Caipiteal £165,600.

Is é seo a leanas an Cuntas Fáltas agus íocaíochtaí don bhliain dar chríoch 31/12/1999.

Cuntas Fáltas agus íocaíochtaí S.Uí Riada don bhliain dar chríoch 31/12/1999.

£00 £00
Ean. 1 Iarmhéid 2,400 Soláthar Leighis 8,000

Díolachán Trealamh (costas £12,000) 5,000 Solas agus Teas 3,300
Scéim Aráchas Leighis 22,700 Teileafón agus Postas 2,900
Scéim Aráchas Leighis 62,000 Pá an Fháilteora 8,800
Ioncaim Infheistíochta 4,800 Ús ar Mhorgáiste Seasta 5,775

Speansais Cairr 5,300
Árachas 2,400
Coimirce duais ag Spórt Aitiúil 800
Bannaí Infheistíochta 31/12/1999 35,000
Tarraingtí 20,800
Iarmhéid 3,825__________ Nollaig 31 _________

96,900 96,900__________ ___________________ _________

Ní mór an t-eolas agus na horduithe seo a leanas a chur san áireamh:

(i) Ba é an stoc soláthar leighis ar 31/12/1999 ná £2,350.
(ii) Ní chuireann an figiúr dúnadh bainc san áireamh Táillí bainc £70 agus seic obtha de £150 a

fuarthas ó othar príobháideach agus a thaisceadh i ndeireadh mí na Nollag.
(iii) Sa figiúr dúnadh do tharraingtí airgid cuirtear san aireamh pá £1,200 le haghaidh dhá

sheachtain, íoctha d’ionadaí dochtúra agus iarrtar ort pá seachtaine eile dlite a sholáthar.
(iv) Baineann 75% den solas, teas, teileafón agus postas leis an gcleachtas dochtúra agus tá an

fuílleach príobháideach.
(v) Sócmhainni Seasta a dhímheas ar 31/12/1999 mar leanas:

Trealamh — 20% den chostas
Carr — 20% den chostas
Máinliacht — 2% den chostas.

Nóta: Tugtar Sócmhainni Seasta ar chostas agus carnaíodh an dímheas orthu le dhá bhliain
ar 31/12/1998. Níl aon dímheas ar threalamh diúscairte i mbliain na diúscairte. 

(vi) Is iad na táillí ó chartaí leighis agus ó othair phríobháideacha faoi seach ná £8,400 agus £250
ar 31/12/1999.

Iarrtar ort iad seo a ullmhú:
(a) Cuntas Ioncaim agus Caiteachais/ Brabúis agus Caillteanais don bhliain dar chríoch

31/12/1999. (35)
(b) Clár Comhardaithe mar atá ar 31/12/1999. (25)

(60 marc)
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