
 
 

 
ROINN 2 (200 Marc) 

Freagair DHÁ CHEIST ar bith 
 

 
5. Léirmhíniú Cuntas 

Baineadh na figiúirí seo a leanas as cuntais chríochnaitheacha Uí Thuama  Tta, déantúsóir i dtionscal na déiríochta, 
don bhliain dar chríoch 31/12/2001. 

 
Cuntas Trádála agus Cuntas Brabúis agus Caillteanais Cóimheasa agus figiúirí don   
don bhliain dar chríoch 31/12/2001  bhliain dar chríoch 31/12/2000 
  € 
Díolacháin 950,000 Tuillimh per gnáthscair 26c 
Costais earraí díolta  (570,000) Díbhinn per gnáthscair 2.6c 
Speansais iomlána oibriúcháin don bhliain (210,000) Mearchóimheas 0.8 to 1 
Ús don bhliain (12,000) Luach mhargaidh gnáthscaire €1.95 
Glanbhrabús don bhliain 158,000 Toradh ar chaipiteal in úsáid 17% 
Díbhinní molta (88,000) Toradh ar chistí cothromais 6.1% 
Brabús choinnithe don bhliain 70,000 Cumhdach úis 11 uair 
  Giaráil 36% 
    
 
Clár Comhardaithe mar a bhí ar 31/12/2001 
 
Sócmhainní doláimhsithe 120,000 
Sócmhainní Seasta 700,000 820,000 

  
 Sócmhainní Reatha (Féichiúnaithe €98,000, 
  stoic €42,000 san áireamh)  170,000 

Dliteanais Reatha 
Creidiúnaithe Trádála  (32,000) 

 Díbhinní molta (88,000)   50,000 
  870,000 
  
 Bintiúir 12% 2007/2008  100,000 
 Caipiteal eisithe 
  450,000 Gnáthscair @ €1 an ceann 450,000 
  200,000 scair thosaíochta 12% @ €1 an ceann 200,000 
 Iarmhéid Brabúis agus Caillteanais 120,000 770,000 
  870,000 
  
 Luach mhargaidh Gnáthscaire amháin   €2.04 
 
 
 Iarrtar ort iad seo a leanas a ríomh don bhliain 2001: 

 
(a) 1. Díolacháin ar airgead más é 2 mhí an mheántréimhse creidmheasa a thugtar d’fhéichiúnaithe. 

2. An tuilleamh per scair. 
 3. An Cóimheas Praghas Tuillimh. 
 4. Cén fad a thógfadh sé ar ghnáthscair a luach ar an margadh a ghnóthú ar ais arís de réir an ráta íoctha amach 

 díbhinní atá ann faoi láthair. 
 5. An cumhdach gnáthdhíbhinne.        (45) 

 
 (b) Tugadh an deis do chara duit gnáthscaireanna a cheannach in Ó Tuama Tta ach iarrann comhairle ortsa ar dtús.  
  Cén chomhairle a thabharfá? Bain úsáid as cóimheasanna, céadatáin, mar aon le sonraí eolais ar bith eile thuas mar 

 thaca le do chonclúidí          (55) 
   (100 marc) 
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