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6. Gnólacht Seirbhíse  
 

Bhí siad seo a leanas san áireamh i measc shócmhainní agus dhliteanais Ghiomnáisiam agus Ionad Sláinte 
na Ré Nua Tta ar 01/01/2011: 
Foirgnimh agus Talamh €520,000; Trealamh €75,000; Feithiclí ar a gcostas €60,000; Stoc sa siopa €3,600; 
Stoc ola téimh €1,800; Creidiúnaithe do sholáthairtí don Ghiomnáisiam agus don Ionad Sláinte €1,500; 
Infheistíochtaí 5% €40,000; Glantachán ar conradh réamhíoctha €300; Éarlaisí cliant a íocadh roimh ré €5,000.   
Is é €400,000 Caipiteal Údaraithe an ghnólachta agus €350,000 an Caipiteal Eisithe.  

 
Tá 3 bliana dímheasa carntha ag na sócmhainní seasta go léir ar 01/01/2011. 
 
Is mar seo a leanas atá an Cuntas Fáltas agus Íocaíochtaí don bhliain dar chríoch 31/12/2011: 

 
Cuntas Fáltas agus Íocaíochtaí Ghiomnáisiam agus Ionad Sláinte na Ré Nua Tta don 

bhliain dar chríoch 31/12/2011 
 € € 

Iarmhéid sa bhanc 01/01/2011 6,500 Níochán 3,000 
Táillí cliant 320,000 Teileafón  1,400 
Ioncam ó infheistíochtaí 1,100 Pá & Tuarastail 84,300 
Fáltais siopa 42,000 Aisíoc ar iasacht €30,000 ar 01/04/2011 
Iarmhéid 31/12/2011 108,600 le hús 15 mhí 36,000 

  Trealamh 20,000 
  Síneadh nua leis na foirgnimh 220,000 
  Feithicil nua 40,000 
  Glantachán ar conradh 3,400 
  Solas agus teas 3,300 
  Árachas 6,200 
  Ceannacháin – siopa 26,000 
 _______ Ceannacháin – soláthairtí    34,600 
 478,200  478,200 

  
Tá an t-eolas agus na treoracha seo a leanas le cur san áireamh: 

(i) Stoc deiridh ar 31/12/2011: Siopa €1,600, Ola téimh €400. 
(ii) Déantar an glantachán ar conradh iníoctha roimh ré go míosúil agus cuimsíonn sé íocaíocht €700 

le haghaidh Eanáir 2012. 
(iii) Cuimsíonn táillí cliant táillí de €5,500 do 2012.  Riaráistí táillí cliant ar 31/12/2011 €600. 
(iv) Cuimsíonn Pá agus Tuarastail €20,000 sa bhliain a íocadh leis an rúnaí, a reáchtálann an siopa 

freisin.  Meastar 40% den tuarastal sin agus €300 den solas agus teas, €900 den árachas agus €400 
den teileafón a bheith le cur i leith an tsiopa.  

(v) Creidiúnaithe do sholáthairtí don Ghiomnáisiam agus don Ionad Sláinte ar 31/12/2011 €2,000. 
(vi) Leictreachas dlite ar 31/12/2011 €340. 
(vii) Dímheas le déanamh mar seo a leanas: 
  Foirgnimh 2% dá gcostas don bhliain iomlán. 
  Trealamh 10% dá chostas don bhliain iomlán. 
  Feithiclí 20% dá gcostas in aghaidh na bliana ó dháta na gceannachán go dáta na ndíolachán.    
  An fheithicil ina seilbh ar 01/01/2011, ceannaíodh í ar 01/01/2008 agus trádáladh isteach í 

 ar 01/07/2011 in aghaidh feithicil nua.  An liúntas trádála isteach ná €8,000 in aghaidh feithicil 
 nua a luacháladh ar €48,000. 

(viii) Ar 31/12/2011 shocraigh Giomnáisiam agus Ionad Sláinte na Ré Nua Tta na fhoirgnimh a 
athluacháil ar €850,000. 

 
Iarrtar ort: 

(a) Cúlchistí na cuideachta (iarmhéid brabúis agus caillteanais) ar 01/01/2011 a ríomh. (18) 
(b) An brabús/caillteanas sa siopa don bhliain dar chríoch 31/12/2011 a ríomh. (10) 
(c) Cuntas Brabúis agus Caillteanais Ghiomnáisiam agus Ionad Sláinte na Ré Nua Tta don bhliain  
 dar chríoch 31/12/2011 a ullmhú. (36) 
(d) Clár Comhardaithe mar a bhí ar 31/12/2011 a ullmhú. (30) 
(e) Is mian leis an gcuideachta trealamh nua a cheannach don shíneadh nua (foirgnimh) anois.  
 Cuir comhairle ar an gcuideachta maidir le conas an costas ionchais €150,000 a mhaoiniú. (6) 
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