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6. Gnólacht Seirbhíse 

 
Cuimsíodh iad seo a leanas i sócmhainní agus dliteanais Ionad Sláinte na Darach Tta. ar 1/1/2006: 
Foirgnimh €500,000; Trealamh €70,000; Troscán ar a chostas €20,000; Stoc de bhia sláinte ar díol €1,300; Ola téimh 
€640; Creidiúnaithe ar sholáthairtí don Ionad Sláinte €1,250; Infheistíochtaí 5% €70,000; Glantachán ar chonradh 
réamhíoctha €250; Táillí cliant íoctha roimh ré €4,300; Caipiteal Údaraithe €430,000 agus Caipiteal Eisithe €300,000. 
Tá dímheas carntha 2 bhliain ar na sócmhainní seasta go léir ar 1/1/2006. 
 
Is mar seo a leanas atá an Cuntas Fáltas agus Íocaíochtaí don bhliain dar críoch 31/12/2006: 

 
Cuntas Fáltas agus Íocaíochtaí Ionad Sláinte na Darach Tta. don bhliain dar críoch 31/12/2006 

                     €            € 
Iarmhéid sa Bhanc 1/1/2006 7,250 Níochán 800 
Táillí Cliant 252,600 Pá & Tuarastail 86,220 
Ioncam ó Infheistíochtaí 3,000 Aisíoc ar iasacht  €50,000  
Admhálacha Siopa 65,000  ar 1/5/2006 le hús 18 mí. 57,200 
  Trealamh 14,000 
  Fortheach nua 70,000 
  Glantachán 2,600 
  Solas agus teas 2,800 
  Árachas 6,200 
  Teileafón 1,660 
  Ceannacháin – siopa 42,100 
  Ceannacháin – soláthairtí 36,800 
   ______ Iarmhéid sa Bhanc 31/12/2006                 7,470 
 327,850  327,850 

 
  

 Tá an t-eolas agus na treoracha seo a leanas le cur san áireamh: 
 
1. Stoc deiridh ar 31/12/2006: Siopa €1,600, Ola téimh €250. 
2. Déantar an glantachán faoi chonradh iníoctha roimh ré agus cuimsíonn sé íocaíocht de €300 le  
 haghaidh Eanáir 2007. 
3. Cuimsíonn táillí cliant táillí de €3,000 do 2007. Riaráistí táillí cliant ar 31/12/2006: €450. 
4. Ní chuireann an figiúr deiridh don bhanc san áireamh seic obtha €100 a fuarthas ó chliant agus 
 a lóisteáladh go déanach i mí na Nollag. 
5. Cuimsíonn Pá agus Tuarastail €12,000 sa bhliain a íocadh leis an bhfáilteoir, a reachtálann an  
 siopa freisin.  Meastar 70% den tuarastal sin, €200 den solas agus teas, €500 den árachas agus €340  
 den teileafón, a bheith ionchurtha i leith an tsiopa. 
6. Ar 31/12/2006 shocraigh Ionad Sláinte na Darach Tta ar na Foirgnimh a athluacháil ar €680,000. 
7. Leictreachas dlite ar 31/12/2006: €270. 
8. Tá creidiúnaithe do sholáthairtí d’Ionad Sláinte na Darach Tta ar 31/12/2006 €1,400. 
9. Dímheas le déanamh mar seo a leanas: 
  Foirgnimh 2% dá gcostas don bhliain iomlán. 
  Trealamh 15% dá chostas sa bhliain. 
  Troscán 25% dá chostas sa bhliain. 

 
 

 
Iarrtar ort: 

 
(a) Cúlchistí na cuideachta ar 1/1/2006 a ríomh.       (20) 
  
(b) Brabús/Caillteanas an tsiopa a ríomh don bhliain dar críoch 31/12/2006.   (12) 
 
(c) Cuntas Brabúis agus Caillteanais a ullmhú don bhliain dar críoch 31/12/2006.   (36) 
 
(d)  Clár Comhardaithe a ullmhú ar 31/12/2006.  (32) 

 
    (100 marc) 
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