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6. Gnólacht Seirbhíse 
 
Cuireadh iad seo a leanas san áireamh i sócmhainní agus i ndliteanais Ghiomnáisiam agus Ionad Sláinte 
Sáimhe Teo, ar 01/01/2013: 
Foirgnimh agus Talamh €620,000; Trealamh €70,000; Feithiclí ar a gcostas €90,000; Stoc sa siopa 
€3,400; Stoc d’ola théimh €1,900; Creidiúnaithe do sholáthairtí don Ghiomnáisiam agus Ionad Sláinte 
€1,600; Infheistíochtaí 5% €40,000; Glantachán ar conradh réamhíoctha €400; Éarlaisí cliant 
réamhíoctha €6,000, Caipiteal Údaraithe €600,000, Caipiteal Eisithe €450,000.  

Tá dímheas carntha 3 bliana ag na sócmhainní seasta go léir ar 01/01/2013. 
 
Is Cuntas Fáltas agus Íocaíochtaí é seo a leanas don bhliain dar chríoch 31/12/2013: 
 

Cuntas Fáltas agus Íocaíochtaí Ghiomnáisiam agus Ionad Sláinte Sáimhe Teo don bhliain dar 
chríoch 31/12/2013 

 €  € 
Iarmhéid sa bhanc 01/01/2013 6,000 Níochán éadaigh 2,500 
Táillí Cliant  330,500 Teileafón  1,600 
Ioncam ó infheistíochtaí  1,200 Pá & tuarastail 85,400 
Fáltais siopa  45,000 Aisíocaíocht iasacht €50,000 

ar 01/04/2013 mar aon le 
hús 15 mhí 56,000 

Iarmhéid 31/12/2013 135,000 
  
  Trealamh 15,000 
  Síneadh nua  230,000 
  Feithicil nua 50,000 
  Glantachán ar conradh  3,600 
  Solas agus teas 3,400 
  Árachas 6,800 
  Ceannacháin – siopa 28,000 
 ______ Ceannacháin – soláthairtí   35,400 
 517,700  517,700 

 
Tá an t-eolas agus na treoracha seo a leanas le cur san áireamh: 
(i) Stoc deiridh ar 31/12/2013: Siopa €1,400, Ola théimh €600. 
(ii) Déantar an glantachán, ar chonradh, atá iníoctha roimh ré go míosúil agus cuimsíonn sé íocaíocht 

de €500 d’Eanáir 2014. 
(iii) Cuimsíonn táillí cliant táillí de €6,500 do 2014.  Táillí cliant a bhí dlite ar 31/12/2013 ná €800. 
(iv) Cuimsíonn pá agus tuarastail suim €22,000 in aghaidh na bliana a íoctar leis an rúnaí, a 

reáchtálann an siopa freisin.  Meastar gur leis an siopa a bhaineann 40% den tuarastal sin, chomh 
maith le €400 don solas agus teas, €800 don árachas agus €500 don teileafón.  

(v) Bhí €2,500 dlite do chreidiúnaithe as soláthairtí don Ghiomnáisiam agus Ionad Sláinte ar 
31/12/2013. 

(vi) Bhí €360 dlite don leictreachas ar 31/12/2013.  
(vii) Tá soláthar le déanamh mar seo a leanas don dímheas: 

Foirgnimh 2% den chostas don bhliain iomlán. 
Trealamh 10% den chostas don bhliain iomlán. 
Feithiclí 20% den chostas in aghaidh na bliana ón dáta ceannaigh go dtí an dáta díola.  
Ar 01/07/2013, trádáladh isteach feithicil a chosain €40,000 ar 01/01/2010 in aghaidh 
feithicle nua a chosain €59,000.  Tugadh lamháltas trádála isteach de €9,000 ar an 
tseanfheithicil. 

(viii) Ar 31/12/2013 shocraigh Giomnáisiam agus Ionad Sáimhe Teo na foirgnimh a athluacháil ar 
€900,000. 

 
Ag teastáil: 
(a) Ríomh cúlchistí na cuideachta (iarmhéid brabúis agus caillteanais) ar 01/01/2013.  (18) 
(b) Ríomh an brabús/caillteanas ón siopa don bhliain dar chríoch 31/12/2013. (10) 
(c) Ullmhaigh Cuntas Brabúis agus Caillteanais don bhliain dar chríoch 31/12/2013. (36) 
(d) Ullmhaigh Clár Comhardaithe ar 31/12/2013. (30) 
(e) Tá úinéirí Ghiomnáisiam agus Ionad Sláinte Sáimhe Teo tar éis ardú de 15% i dtáillí cliant a 

mholadh, rud a chabhródh chun rótharraingt an bhainc a ghlanadh.  Cé na hargóintí a dhéanfá i 
gcoinne an mholta seo?   (6) 
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