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6. Seirbhísí Gnó.

San áireamh i measc sócmhainní agus dliteanais Feirm Sláinte “An Croí Óigeanta” Tta., ar
1/1/2000, bhí siad seo a leanas:

Foirgnimh agus talamh ar a gcostas £440,000; Fearas ar a chostas £110,000; Troscán ar a chostas
£22,000; Stoc bia folláin £1,200; Ola théite £880; Glantachán ar conradh réamhíoctha £900;
Creidiúnaithe do sholáthairtí £1,300; Caipiteal Údaraithe £500,000; Caipiteal Eisithe £380,000;
Infheistíochtaí £60,000; Réamhthaiscí Custaiméirí £7,000.
Tá 3 bliana dímheasa carntha ag na sócmhainní seasta go léir ar 1/1/2000.

Cuntas Fáltas agus Íocaíochtaí ag Feirm Sláinte “An Croí Óigeanta” Tta. don bhliain dar
chríoch 31/12/2000

Fáltais £00 Íocaíochtaí £00
Iarmhéid chuntas reatha 3,480 Pá agus tuarastail 94,150
Táillí chustaiméirí 194,100 Árachas 5,600
Bronntanais 15,000 Solas agus teas 3,400
Díbhinní 2,250 Ceannacháin – siopa 38,200
Fáltais siopa 72,000 Ceannacháin – soláthairtí 40,200
Iarmhéid 21,760 Níochán 5,400

Síneadh nua 60,000
Glantachán 3,300
Teileafón agus postas 1,940
Trealamh 10,000
Aisíocaíocht ar iasacht £40,000 

ar 1/5/2000 le hús sé mhí déag     46,400
£308,590 £308,590

Tugtar an t-eolas agus na treoracha breise seo a leanas duit:

1. Stoc deiridh ar 31/12/2000: Siopa £1,620; Ola Théite £400; Leictreachas dlite 31/12/2000
£320.

2. Déantar an glantachán ar conradh iníoctha go míosúil chun tosaigh, agus tá íocaíocht £300
san áireamh ann do mhí Eanáir 2001. 

3. Tá táillí ar £3,000 i leith 2001 san áireamh i dtáillí na gcliantaí agus bhí riaráistí £550 ann
i leith táillí cliantaí ar 31/12/2000.

4. Tá £12,000 sa bhliain a íoctar leis an bhfáilteoir a dhéanann cúram den siopa freisin,  san
áireamh faoi phá agus tuarastal. Meastar go bhfuil 40% den phá seo le cur i leith an tsiopa. 

5. Chinn Feirm Sláinte “An Croí Óigeanta” athluacháil ar £550,000 a dhéanamh ar thalamh
agus ar fhoirgnimh ar 31/12/2000.

6. Déantar soláthar in aghaidh dímheasa mar seo a leanas:
1. Foirgnimh – 2% den chostas don bhliain iomlán
1. Trealamh – 20% den chostas in aghaidh na bliana
1. Troscán – 20% den chostas in aghaidh na bliana.

7. Bhí £1,250 ag dul do chreidiúnaithe do sholáthairtí ar 31/12/2000.

Iarrtar ort:

(a) Cúlchistí na cuideachta ar 31/12/2000 a ríomh. (20)

(b) An Brabús/Caillteanais ón siopa bia folláin don bhliain dar chríoch 31/12/2000 a ríomh. (12)

(c) Cuntas Brabúis agus Caillteanais don bhliain dar chríoch 31/12/2000 a ullmhú. (36)

(d) Clár Comhardhaite mar a bheadh ar 31/12/2000 a ullmhú. (32)
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