
 
4. Ráiteas Táblach 
 

Taispeánann an clár comhardaithe seo a leanas staid airgeadais Tóibín Tta ar 1/1/2001: 
 
  Clár Comhardaithe mar atá ar 1/1/2001 
  Dímheas 
  Costas go dáta Glan 

Sócmhainní Seasta € € € 
 Cáilmheas (costas €24,000)   16,000 
 Talamh agus foirgnimh 440,000 44,000 396,000 
 Trealamh 10,000 4,000 6,000 
 Veaineanna seachadta  70,000    28,000     42,000 

  520,000 76,000 460,000 
Sócmhainní Reatha 
 Stoc 91,400 
 Árachas réamhíoctha 1,200 
 Féichiúnaithe   61,000 153,600 
Lúide Creidiúnaithe: suim dlite  
                 taobh istigh de 1 bhlain 

  Creidiúnaithe 69,300 
  Banc 11,600 
  Pá dlite   2,700   83,600 
 Sócmhainní Reatha Glan   70,000 
    530,000 
 Maoinithe ag 
 Caipteal agus Cúlchistí 
 Údaraithe  - 550,000 gnáthscair @ €1 an ceann 
 Eisithe       - 400,000 gnáthscair @ €1 an ceann  400,000 
 Scairphréimh   35,000 
 Iarmhéid brabúis agus Caillteanais    95,000  530,000 
   
Tharla na bearta seo a leanas le linn 2001: 
 
Ean: Chinn Tóibín Tta an talamh agus na foirgnimh a athluacháil ar 1/1/2001 ar €650,000 agus talamh dar luach €120,000 
 faoi láthair san áireamh ann. 
 
Feabh: Ghlac creidiúnaí, a raibh Tóibín Tta i bhfiacha €1,800 leis, le trealamh, a raibh luach €1,000 air de réir na leabhar, 
 mar lánghlanadh an fhéich. Ba é €2,000  céadchostas an trealaimh.   
 
Már: Fuarthas ráiteas bainc ar 31 Márta a thaispeáin dochar díreach €2,400 i  leith árachas tine don bhliain dar chríoch 
 31/3/2002. 
 
Aib: Fuarthas íocaíocht €900 ó fhéichiúnaí a raibh a fhiach díscríofa cheana féin agus ar mhian leis trádáil a dhéanamh arís 
 le Tóibín Tta. Is ionann sin agus 30% den fhiach tosaigh agus gheall an féichiúnaí go n-íocfaí an chuid eile den fhiach 
 i mí Eanáir 2002. 
 
Beal: Cheannaigh Tóibín Tta. gnólacht béal dorais, ar 1/5/2001, ina raibh foirgnimh €150,000, veaineanna seachadta 
 €75,000  agus creidiúnaithe €45,000. Rinneadh an praghas ceannaigh a scaoileadh trí 150,000 scair a dheonadh don 
 díoltóir i Tóibín Tta, ar phréimh 25c an scair.  
 
Meith: Íocadh díbhinn eatramhach ar 5c an scair ar na scaireanna eisithe. 
 
Iúil: Rinneadh veain seachadta a chosain €16,000 a thrádáil isteach i gcoinne veain nua a chosain €22,000. Tugadh liúntas 
 €7,500 i leith an tseanveain. Ba é €8,200 an dímheas chun dáta ar an seanveain. 
 
Noll: 2% de luach na leabhar a bheidh mar mhuirear dímheasa don bhliain ar na foirgnimh. Déanfar an muirear dímheasa a 
 ríomh ó dháta na luachála agus ó dháta an cheannaigh.  Ba é €16,000 an muirear dímheasa don bhliain ar veaineanna 
 seachadta. 
 
 
Iarrtar ort: 
 
Taifead a dhéanamh i ráiteas táblach ar an éifeacht a bhí ag gach beart thuas ar an sócmhainn agus ar an dliteanas cuí agus déan na 
sócmhainní agus na dliteanais iomlána ar 31/12/2001 a ríomh. 
                 (60 marc) 
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