
3. Cuntais Fhoilsithe

Tá Caipiteal údaraithe £850,000 ag Ultach Plc., agus é roinnte ina 650,000 Gnáthscair ar £1 an
ceann agus 200,000 Scair Thosaíochta 6% ar £1 an ceann. Baineadh amach an Comhardú Trialach
seo a leanas as na leabhair ar 31/12/1999:

£00 £0)0
Talamh agus Foirgneamh (athluacháilte ar 1/7/1999) 800,000
Cúlchiste Athluachála 260,000
Veaineanna seachadta ar a gcostas 180,000
Veaineanna seachadta – Dímheas carnaithe ar 1/1/1999 70,000
Paitinn 20,000
Infheistíocht 8% 1/1/1999 120,000
Féichiunaithe agus Creidiúnaithe 47,000 68,000
Ceannacháin agus Díolacháin 605,000 895,000
Stoic 1/1/1999 41,000
Táillí Stiúrthóirí 60,000
Tuarastal agus Speansais Ghinearalta 122,000
Lascaine 3,250
Fógraíocht 16,000
Ioncaim Infheistíochta 7,200
Brabús ar Dhíolacháin Talún 80,000
Cíos 22,000
Díbhinní eatramhacha do na chéad 6 mhí 24,000
Iarmhéid Brabúis agus Caillteanais 1/1/1999 62,700
Bintiúir 8% (2008/2009) agus £60,000 bintiúir eisithe ar 1/8/1999 160,000
Banc 43,150
Cáin Bhreisluacha 7,700
Caipiteal Eisithe

300,000 Gnáthscair ar £1 an ceann 300,000
100,000 Scair thosaíochta 6% 100,000

2,057,000 2,057,000

Ta an t-eolas seo a leanas ábharthach chomh maith:

(i) Bhí an Stoc ar 31/12/1999 sainluacha ar bhunús tús isteach tús amach ar £44,000.
(ii) Fuarthas an Phaitinn ar 1/1/1997 ar £28,000. Amúchtar é thar 7 mbliana i

gcomhtráthchodanna. Ba chóir an t-amúchadh a chur san áireamh i gcostas díolachán.
(iii) Ar 1/7/1999 fuair na sealbhóirí Gnáthscaireanna dibhinn eatramhach £21,000 agus fuair na

sealbhóiri Scair Thosaíochta £3,000. Molann na Stiúrthóirí íocaíocht na díbhínne tosaíochta
dlite agus díbhinn deiridh ar Ghnáthscair de 3p in aghaidh na scaire.

(iv) Ar 1/7/1999 dioladh talamh ar £140,000, a raibh céadchostas £60,000 air. Ar an dáta seo,
rinneadh an chuid eile den talamh agus foirgnimh a athluacháil ar £800,000. Cuirtear san
áireamh san athluacháil seo talamh a luachailítear anois ar £150,000, ach a chosnaigh
£50,000 sa chéad ait. Chosnaigh na foirgnimh athluacháilte £500,000.

(v) Déan soláthar in aghaidh dímheasa mar leanas:
Veaineanna seachadta ar ráta 20% den chostas.
Foirgnimh ar ráta 2% de chostas go dtí dáta athluachála agus ag 2% den bhfigiúr
athluacháilte ina dhiaidh sin.

(vi) Soláthar a dhéanamh ar ús díbhinne dlite, ioncaim infheistíochta dlite, táillí Iniúchóra £5,500
agus Cáin £25,000.

Iarrtar ort :

(a) Cuntas Brabúis agus Cailllteanais foilsithe a ullmhú don bhliain dar chríoch 31/12/1999 de
réir Acht na gComhlachtaí agus le caighdeáin cuntasaíochta oiriúnacha chun na nótai seo a
leanas á léiriú:

1. Nóta polasaí cuntasaíochta le haghaidh stoc agus dímheas.

2. Díbhinní.

3. Ús dlite.

4. Brabús oibriúcháin.

5. Brabús ar dhíolachán maoine. (45)

(b) Céard is brí le ‘ Iniúchadh’?  Céard é aidhm an iniúchta? (15)
(60 marc)
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