
6. Cuntais Fhoilsithe 
 
 Seo a leanas an comhardú trialach ag Mac Thomáis Plc. mar a bhí ar 31/12/2001 
 Dr                       Sr 

 € € 
Infheistíochtaí shócmhainní seasta 300,000 
Paitinn ar 1/1/2001 168,000 
Foirgneamh – costas ar 1/1/2001 700,000 
Foirgneamh – dímheas carntha ar 1/1/2001  48,000 
Stoic ar 1/1/2001 650,000 
Féichiúnaithe agus Creidiúnaithe 139,000 241,000 
Bintiúir 8% 2005/2006  400,000 
Ceannacháin agus Díolacháin 6,150,000 7,988,000 
Costais dáileacháin 610,000  
Speansais riaracháin 742,000 
Ioncam cíosa  52,000 
Soláthar in aghaidh drochfhiach 23,000 
Ús bintiúr íoctha 12,000 
Díbhinní eatramhacha 24,000 
Brabús ar thalamh a dhíol  80,000 
Banc 179,000 
CBL  82,000 
Scairchaipiteal údaraithe agus eisithe: 
 Gnáthscair @ €1 an ceann  400,000 
 Scair thosaíochta 7% ar @ €1 an ceann  300,000 
Iarmhéid Brabúis agus Caillteanais ar 1/1/2001 ________     60,000 
 9,674,000 9,674,000 
 

Tugtar an t-eolas breise seo a leanas freisin: 
 
(i) Ba é €690,000 an stoc ar 31/12/2001. 
(ii) Déantar soláthar in aghaidh dímheasa mar  leanas: 

 Foirgneamh 2% ar líne dhíreach. (Níor ceannaíodh ná níor díoladh aon fhoirgneamh i gcaitheamh na bliana). I 
gcaitheamh na bliana díoladh ar €135,000 talamh a bhí teorantach le foirgneamh na cuideachta a raibh 
céadchostas €55,000 air. Ag deireadh na bliana rinne an chuideachta athluacháil ar a foirgneamh ar €750,000. Is 
mian leis an gcuideachta an luach seo a thógáil san áireamh i gcuntais na bliana seo. 

(iii) Déantar soláthar do: 
 Luach saothair stiúrthóirí €80,000 
 Luach saothar iniúchóirí €9,000 
 Cáin chorparáide €170,000 
 Ús dlite ar bhintiúir ar 31/12/2001 
(iv) Fuarthas an phaitinn ar 1/1/1998 ar €240,000. Tá sí á hamúchadh thar 10 mbliana i dtráthchodanna cothroma. Ba 

chóir an t-amúchadh a chur san áireamh i gcostas na ndíolachán. 
(v) Ar 1 Iúil 2001 íocadh díbhinní eatramhacha €10,500 agus €13,500 leis na gnáth-scairshealbhóirí agus leis na 

scairshealbhóirí tosaíochta faoi seach. Molann na stiúrthóirí go n-íocfaí an díbhinn thosaíochta atá dlite agus 
díbhinn deiridh ar ghnáthscaireanna ar 6c an scair. 

(vi) Tá na hinfheistíochtaí shócmhainní seasta i gcuideachtaí liostáilte. Ba é €480,000 luach na n-infheistíochtaí ar an 
margadh ar 31/12/2001. Níor díoladh ná níor ceannaíodh infheistíochtaí i gcaitheamh na bliana. 

(vii) Tá na bintiúir faoi urrús ag muirear seasta thar shócmhainní seasta soláimhsithe na cuideachta. 
(viii) Ar 12/12/2001 fuair an chuideachta litir ó iarfhostaí a briseadh as a phost ar 1/10/2001. Tá an fostaí ag éileamh  

cúitimh i leith dífhostaithe mídhleathaigh. Measann comhairleoirí dlí na cuideachta gur beag seans go mbeidh  
dliteanas ar an gcuideachta faoi théarmaí an chonradh fostaíochta agus measann siad gurbh é €25,000 uasmhéid  
an dliteanais. 

 
Iarrtar ort: 
(a) An cuntas foilsithe brabúis agus caillteanais a ullmhú don bhliain dar chríoch 31/12/2001 mar aon le clár 

comhardaithe mar a bheadh ar an dáta sin de réir Acht na gCuideachtaí agus na gcaighdeán cuntasaíochta is 
déanaí, agus na nótaí seo a leanas á dtaispeáint agat.   
1. Nóta ag léiriú an pholasaí cuntasaíochta i leith sócmhainní seasta soláimhsithe agus stoic. 
2. Brabús oibriúcháin. 
3. Dliteanais theagmhasacha. 
4. Díbhinní. 
5. Sócmhainní seasta soláimhsithe.                                       (85) 

(b) Luaigh an difríocht atá idir Tuarascáil Cháilithe agus Tuarascáil Neamhcháilithe ag Iniúchóir.                  (15) 
    
                                              (100 marc) 
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