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6. Cuntais Chuideachta Seirbhísí                                       

Bhí na nithe seo a leanas san áireamh i sócmhainní agus dliteanais an Ionad Sláinte Seanglíne Tta ar 1/1/2002:

 Foirgnimh agus talamh ar a gcostas €520,000; Trealamh ar a chostas €90,000; Troscán ar a chostas €25,000; Stoc 
bianna sláinte le díol €1,500; Ola théite €660; Glantachán ar conradh réamhíoctha €300; Creidiúnaithe i leith 
sholáthairtí don ionad sláinte €1,450. Táillí cliant réamhíoctha €5,500, Infheistíochtaí €80,000; Caipiteal Údaraithe 
€450,000; Caipiteal Eisithe €320,000.  

Tá dímheas carntha 3 bliana ar 1/1/2002 ag na sócmhainní seasta go léir.

Cuntas Fáltas agus Íocaíochtaí Ionad Sláinte Seanglíne Tta
 don bhliain dar chríoch  31/12/2002

Fáltais € Íocaíochtaí €
Iarmhéid chuntas reatha 7,560 Tuarastail agus pánna 88,240
Táillí cliant 262,600 Árachas 6,300
Ús 2,160 Solas agus teas 2,900
Fáltais siopa 67,000 Ceannacháin – siopa 41,300
Iarmhéid 9,500 Ceannacháin – soláthairtí 38,600

Níochán éadaí 4,100
Síneadh nua 1/1/2002 80,000
Glantachán 2,700
Teileafón agus postas 1,880
Trealamh 16,000
Aisíocaíocht ar iasacht €60,000

_______ 1/6/2002 mar aon le hús 17 mí    66,800
€348,820 €348,820

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

1. Stoc deiridh ar 31/12/2002; Siopa €1,800; Ola théite €360; Leictreachas dlite 31/12/02 €290.

2. Déantar an glantachán ar conradh iníoctha mí chun tosaigh agus íocaíocht €400 san áireamh ann d’Eanáir
2003.

3. San áireamh i dtáillí na gcliant tá táillí cliant €4,000 do 2003.

4. Tá riaráistí táillí cliant €650 ar 31/12/2002.

5. San áireamh sna tuarastail agus sna pánna tá €16,000 sa bhliain a íoctar leis an bhfáilteoir atá i mbun an tsiopa
freisin.  Meastar go mbaineann 60% den tuarastal seo mar aon le €220 den solas agus den teas, €600 den
árachas agus €360 den teileafón leis an siopa.

6. Chinn Ionad Sláinte Seanglíne Tta ar a gcuid foirgneamh agus tailte a athluacháil ar €700,000 ar 31/12/2002.

7. Tá soláthar le déanamh don dímheas mar a leanas:
Foirgnimh – 2% dá gcostas do bhliain iomlán
Trealamh – 20% dá gcostas in aghaidh na bliana
Troscán – 20% dá gcostas in aghaidh na bliana.

8. Creidiúnaithe i leith soláthairtí don ionad sláinte ar 31/12/2002 €1,600.

Iarrtar ort:

(a) Cúlchistí na cuideachta a ríomh ar 1/1/2002.                 (20)

(b) An Brabúis/ Caillteannais ón Siopa Sláinte a ríomh don bhliain dar chríoch 31/12/2002.               (12)

(c) Cuntas Brabúis agus Caillteanais a ullmhú don bhliain dar chríoch 31/12/2002.              (36)

(d) Clár Comhardaithe a ullmhú ar 31/12/2002.              (32)
                 (100 marc)
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