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6. Taifid Neamhiomlán
Ar 1/1/1999 cheannaigh R.Mac Roibeaird gnólacht ar £210,000 . Séard a bhí ann ná na Sócmhainni
agus Dliteanais inláimhsithe seo a leanas: áitreabh £180,000, Stoc £16,400, Féichiúnaithe £14,000,
árachas 3 mhi réamhíochta ar áitreabh £900, Creidiúnaithe Trádála £20,400 agus Pa dlite £2,400.

Le linn 1999 níor choinnigh Mac Roibeaird sraith iomlán cuntas ach bhi sé ábalta an t-eolas seo a
leanas a sholáthar ar 31/12/1999.

Iocaíocht Airgid: Taisceadh £104,000, Speansais Ghinearálta £32,300, Ceannacháin £86,200.

Iocaíocht Bainc: Veaineanna seachadta £33,300, Creidiúnaithe £42,200, Solas agus Teas
£6,400, ús £2,475,  Préimh árachais bhliaintiúil ar áitreabh £4,800, Cúnant
ar Eagraíocht Charthanach £2,000, Troscán £16,000.

Taisceadh Bainc: Feichiúnaithe £35,000, Airgead £104,000, Díbhinní £4,500.

Thóg Mac Roibeaird ó stoc earraí ar luach £90 agus £100 airgead tirim in aghaidh na seachtaine
chun úsáid an teaghlaigh i rith na bliana. Fuair Mac Roibeaird £90,000 ar iasacht ar 1/9/1999.
Baineadh feidhm as cuid de chun áitreabh sínte leis a cheannach ar chostas £75,000. Socraíodh go
n-íocfadh Mac Roibeaird ús ar an lá deireanach de gach mí ar ráta 11% in aghaidh na bliana. Bhí
an tsuim caipitil le n-íoc ar ais mar chnapshum sa bhliain 2009 agus chun soláthar a dhéanamh ar
siúd d’aistródh an banc £600 ar an lá deireanach de gach mí ó chuntas banc Mhic Roibeaird go
ciste infheistíochta. Rinne Mac Roibeaird meastachán gur chóir go mbeadh 25% den troscán, solas
agus teas a úsáideadh chomh maith le 20% den ús iníoctha don bhliain incurtha do roinn
phríobhaideach an áitribh.

San áireamh i measc sócmhaimhí agus dliteanais Mhic Roibeaird ar 31/12/1999 bhí siad seo
leanas: Stoc £18,300, Féichiúnaithe £22,500, Creidíunaithe Trádála £34,800, Airgead £600,
Leictreacais dlite £560, agus Ús £66 go dáta sa chiste.

Iarrtar ort a thaispeáint, le hoibriúcháin: 

(a) Cuntas Trádála, Cuntas Brabúis agus Caillteanais don bhliain dar chríoch 31/12/1999. (60)

(b) Clár Comhardaithe mar a bheadh ar 31/12/1999. (40)
(100 marc)
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