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Freagair DHÁ cheist AR BITH

5. Leirmhíniú Cuntaisí

Baineadh na figiúir seo a leanas as cuntais chríochnaitheacha Brostú Tta, comhlucht idirlíonadh
don bhliain dar chríoch 31/12/2000.

Cuntas Tradála agus Brabúis agus Cóimheasa agus Figúirí don 
Caillteahais don bhliain dar chríoch 31/12/2000 bhliain dar chríoch 31/12/1999

£0   00
Díolacháin 885,000 cr Brabús comhlán % 25%
Costas díolachán (690,000) cr Cumhdach úis 6 uair
Speansais iomlána Mearchóimheas 1.3 to 1

oibríuchanacha don bhliain (130,000) cr Tuillimh per gnáthscair 15p
Ús don bhliain (15,000) cr Toradh ar chaipiteal in úsáid 11.8%
Brabús glan don bhliain 50,000 cr Luach margaidh ar ghnáthscair £2.15
Díbhinní Molta (46,000) cr
Brabús Coinnithe don bhliain 4,000 cr
Iarmhéid Brabúis agus 

Caillteanais 1/1/2000 37,000 cr
Iarmhéid Brabúis agus 

Caillteamais 31/12/2000 41,000 cr

Clár Comhardaithe mar a bheadh ar 31/12/2000 £000 £000

Sócmhainní doláimhsithe 145,000
Sócmhainní seasta 430,000 575,000

Sócmhainní Reatha (Stoc san aireamh £47,000) 95,000
Creidiúnaithe-Trádála (33,000)
Dibhinní Molta (46,000)   16,000

591,000
Bintíur 10% (2004/2005) 150,000
Capiteal Eisithe

350,000 Gnáthscair @ £1 an ceann 350,000
50,000 8% Scair thosaíochta @ £1 an ceann 50,000

Iarmhéid Brabúis agus Caillteanais   41,000 441,000
591,000

Luach margaidh aon ghnathscair amháin £2.

Iarrtar ort:

(a) Iad seo a ríomh don bhliain 2000:

1. Cumhdach úis

2. Tuillimh per scair

3. An stoc tosaigh más é 15 uair an ráta láimhdeachas stoic (bunaithe ar an meán stoic)

4. An tréimhse a ghlacann sé ar aon ghnáthscair amháin a luach margaidh a aimsiú (arís)
(agus í ag feidhmiú go leanúnach mar a chéile)

5. Toradh díbhinní na ngnáthscaireanna. (45)

(b) Plé a dhéanamh ar shástacht nó a mhalairt na sealbhóirí bintiúr le polasaí agus le staid reatha
na cuideachta thuas. Bain úsáid as eolas ábhartha mar thaca le do fhreagra. (45)

(c) Luaigh cúig chúis a d’ fhéadfadh a bheith leis an difríocht sa bhrabús comhlán idir 1999 agus
an bhliain seo. (10)
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