
 
 
7.   Cuntais Chlub 
 
 Bhí na nithe seo a leanas san áireamh i measc sócmhainní agus dliteanais Chlub Leadóige na Mór-Réalt ar 1/1/2001:    
 

Clubtheach agus Cúirteanna €520,000, Stoc Beáir €2,100, Trealamh (ar a chostas) €11,200, Ballraíocht Saoil €24,000, 
Féichiúnaithe Beáir €90, Creidiúnaithe Beáir €1,250, Síntiúis réamhíoctha €600, Infheistíochtaí Rialtais 8% €25,000, Ús 
dlite ar infheistíocht €500, Cúlchiste Tobhaigh €20,000, Pá dlite €900. 
 
Chuir Cisteoir an Chlub an cuntas seo a leanas ar fáil i dtaobh imeachtaí an Chlub i rith na bliana dar chríoch 31/12/2001: 

 
  
Fáltais € Íocaíochtaí € 
 Cuntas Reatha Bainc 3,950 Ceannacháin Bheáir 71,500 
 Ioncam Infheistíochtaí 1,500 Speansais éagsúla   83,620 
 Táillí iontrála  16,000 Costais Lónadóireachta  2,480 
 Admhálacha Lónadóireachta 5,250 Trealamh  12,500 
 Urraíocht bhliantúil 36,000 Ceachtanna traenála  4,650 
 Síntiúis 96,600 Aisíoc iasachta €12,000 ar    
 Fáltais Bheáir 104,440 31/12/2001 mar aon le hús1¼ bliain  13,500 

    Aistriú chuig Cumann Foirgníochta 31/12/2001  45,000 
                                                         Iarmhéid     30,490 
   €263,740   €263,740 
 
 

Tugtar duit an t-eolas agus na treoracha breise seo a leanas: 
 

1. Ba é €2,300 an Stoc Beáir ar 31/12/2001. 
 

2. Tá trealamh a bhí i seilbh an chlub ar 31/12/2001 le dímheas ar ráta 20% dá chostas. 
 
3. Tá an clubtheach agus na cúirteanna le dímheas de réir 2% dá gcostas. 
 
4. Ba iad €140 agus €1,980 féichiúnaithe agus creidiúnaithe an bheáir faoi seach ar 31/12/2001. 
 
5. Ar na síntiúis, tá: 
   2 bhallraíocht saoil ar €4,000 an ceann. 
   Síntiúis do 2002 arbh ionann iad agus €1,500 san iomlán. 
   Tobhach €100 ar 200 ball do 2001   
   Tobhach €100 ar 12 ball do 2000. 
 
6. Bhí ballraíocht saoil le díscríobh thar tréimhse deich mbliana ag tosú i 2001. 

 
 

Iarrtar ort: 
 
(a) Ciste Carntha an Chlub (Caipiteal) a thaispeáint ar 1/1/2001. (30) 

 
(b) An Cuntas Ioncaim agus Caillteanais a thaispeáint don bhliain dar chríoch 31/12/2001. (35) 

 
(c) Clár Comhardaithe an Chlub a thaispeáint ar 31/12/2001. (20) 

 
(d) Léirigh na pointí a dhéanfá féin, mar chisteoir, agus moladh ag teacht ó na baill ag an  

 gCruinniú Ginearálta Bliantúil an síntiúis a laghdú 10%. (15) 
             (100 marc) 
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