
9. Buiséadacht Airgid

Bhí na Sócmhainni agus Dliteanais seo a leanas ag S. Ruairc ar 1 Ean, 1999.

Sócmhainni £,0 £,0
Stoc 31,500
Féichiúnaithe 9,000
Airgead 1,300
Rataí réamhíoctha (3 mhí)   300 42,100

Dliteanais
Caipiteal 42,100

Is iad seo a leanas na díolacháin a bhfuiltear ag súil leo don chéad 7 mhí seo chugainn:

Ean Feab Már Aib Beal Meith Iúl
£42,000 £54,000 £50,000 £46,000 £48,000 £50,000 £58,000

(i) Tá 40% diolachán ar airgead agus tá 60% ar cairde , a bhailítear mí amháin i ndiaidh an
díolacháin.

(ii) Is é 25% an Ollbhrabús mar chéatadán díolachán.

(iii) Ba mhian le Ruairc iarmhéid airgid de £4,000 ar a laghad a choinneáil ag deireadh gach
mi.

(iv) Is iolrach ar mhíle punt iad na hiasachtaí ar fad agus is é an ráta úis ná 12% in aghaidh
na bliana.

(v) Ba chóir gur leor iad ceannacháin gach mí do dhíolacháin na míosa le teacht a chlúdach.

(vi) Ióctar as ceannacháin faoi dheireadh na míosa.

(vii) Ceannaíodh inneall ar Feabhra 1 ar £8,000. (Dímheas 15% in aghaidh na bliana ar
chostas.)

(viii) Tá an áitreabh ar cios ag Ruairc ar £18,000 in aghaidh na bliana, a bhíonn le híoc gach
aon mhí.

(ix) Pa íoctha £6,200 in aghaidh na míosa.

(x) Ceannaíodh ríomhaire ar airgead síos£1,600 ar 1 Márta. (Dímheas 25% in aghaidh na
bliana ar chostas)

(xi) Rátaí íoctha sa 6 mhí ó 1 Aibreán - £800 (íoctha in Aibreán)

(xii) Ní mor ceathrú amháin den airgead a fuarthas ar iasacht ar 31/1/1999 a íoc ar ais ag
deireadh mí an Mheithimh chomh maith le hús chun dáta.

Iarrtar ort iad seo a leanas a ullmhú:

(a) Buiséad Airgid don sé mhí ó Eanáir go Meitheamh.

(b) Brabús agus Caillteanas Buiséadaithe (Pro-Forma Ráiteas Ioncaim ) don sé mhí dar chríoch
30/6/1999.
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