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2.         Cuntais Fhoilsithe

 Tá caipiteal údaraithe €900,000 ag Coirce Tta., agus é roinnte de réir 700,000 Gnáthscair ar €1 an ceann agus
 200,000 Scair Thosaíochta 8% ar €1 an ceann. Baineadh an Comhardú Trialach seo a leanas as na leabhair ar
 31/12/2002.

€ €
Paitinn 56,000
Infheistíochtaí 9% 1/1/2002 120,000
Talamh agus Foirgneamh (athluacháilte ar 1/7/2002) 880,000
Cúlchiste Athluachála 260,000
Veaineanna seachadta ar a gcostas  145,000
Veaineanna seachadta – dímheas carntha ar 1/1/2002 68,000
Féichiúnaithe agus Creidiúnaithe 187,000 98,000
Ceannacháin agus Díolacháin 696,000 1,105,000
Stoic 1/1/2002 75,000
Táillí Stiúrthóirí 84,000
Tuarastail agus Speansais Ghinearálta 177,000
Lascaine 6,160
Fógraíocht 21,000
Ioncam Infheistíochta 8,100
Brabús ar thalamh a dhíol  85,000
Cíos 32,000
Díbhinní eatramhacha don 6 mhí thosaigh 27,000
Iarmhéid Brabúis agus Caillteanais 1/1/2002 73,700
Bintiúir 8% (2008/2009) bintiúir €120,000, 8%,
san áireamh a eisíodh ar 1/8/2002) 270,000
Banc 17,740
CBL 8,300
Caipiteal eisithe

     350,000 Gnáthscair ar €1 an ceann 350,000
     150,000 Scair Thosaíochta 8% ________    150,000

2,500,000 2,500,000
Baineann an t-eolas seo a leanas le hábhar freisin:

(i) Luacháladh stoc ar 31/12/2002 ar €77,000 ar bhonn thús isteach tús amach.
(ii) Fuarthas an phaitinn ar 1/1/1999 ar €80,000. Tá sí á hamúchadh thar 10 mbliana ina gálaí

cothroma. Ba chóir an t-amúchadh a chur san áireamh i gcostas na ndíolachán.
(iii) Ar 1/7/2002 fuair na gnáthscairshealbhóirí díbhinn eatramhach €21,000 agus fuair na scairshealbhóirí

tosaíochta €6,000. Molann na stiúrthóirí an díbhinn tosaíochta atá dlite a íoc mar aon le díbhinn deiridh
ar ghnáthscaireanna agus dá bhrí sin an ghnáthdhíbhinn iomlán á tabhairt suas chuig 16c an scair don
bhliain.

(iv) Ar 1/7/2002 díoladh ar €175,000 talamh a chosain €90,000 tráth. Ar an dáta sin, rinneadh athluacháil ar
€880,000 ar an talamh agus ar na foirgnimh a bhí fágtha. Tá talamh ar luach €180,000 san áireamh san
athluacháil seo a raibh costas €70,000 uirthi i dtús ama. Bhí costas €550,000 i dtús ama ar na foirgnimh
athluacháilte.

(v) Déantar soláthar dímheasa mar a leanas:
 Veaineanna seachadta ar ráta 20% dá gcostas

Foirgnimh ar ráta 2% sa bhliain den chostas go dtí dáta na hathluachála agus ina dhiaidh sin 
ar ráta 2% sa bhliain den fhigiúr athluacháilte.

(vi) Déan soláthar d’ús bintiúir dlite, ioncam infheistíochta dlite, táillí iniúchóirí €7,700 agus cáin 
€33,000.

Iarrtar ort iad seo a ullmhú:

(a) An cuntas foilsithe brabúis agus caillteanais don bhliain dar chríoch 31/12/2002 faoi réir Achtanna na
gCuideachtaí agus na gcaighdeán cuí cuntasaíochta agus na nótaí seo a leanas á dtaispeáint:

1. Nóta bheartas cuntasaíochta maidir le stoc agus dímheas
2. Díbhinní
3. Ús dlite
4. Brabús oibriúcháin
5. Brabús ar shealúchas a dhíol                                 (50)

(b) Ainmnigh na háisíneachta a rialaíonn, cur ar fáil, ábhar, agus leagan amach ráitis airgid chuideachtaí.
            (10)

                                    (60 marc)
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