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ROINN 1 (120 Marc) 

Freagair Ceist 1 NÓ DHÁ cheist ar bith eile 

 
1. Cuntais Chríochnaitheacha Cuideachta 
 

Tá Caipiteal Údaraithe de €990,000 ag Ó Ciardha Teo agus é roinnte i 690,000 Gnáthscaireanna ar €1 an ceann agus 
300,000 Scaireanna tosaíochta 7% ar €1 an ceann. Baineadh an comhardú trialach as leabhair Uí Chiardha ar 31/12/2003. 

  € € 
  Talamh agus foirgnimh ar a gcostas 780,000 
  Dímheas carntha – Talamh agus foirgnimh  39,000 
  Paitinní (ioncam infheistíochta 2 mhí faighte san áireamh) 58,200 
  Infheistíochtaí 6% 1/5/2003 180,000 
  Veaineanna seachadta ar a gcostas 172,000  
  Dímheas carntha – veaineanna seachadta  78,000 
  Stoic 1/1/2003 76,600 
  Ceannacháin agus Díolacháin 620,000 990,000 
  Táillí stiúrthóirí 80,000 
  Tuarastail agus speansais ghinearálta 176,000 
  Ús bintiúr íoctha 4,500 
  Iarmhéid brabúis agus caillteanais 1/1/2003  67,600 
  Féichiúnaithe agus creidiúnaithe 73,900 81,000 
  Soláthar in aghaidh drochfhiach  3,600 
  Díbhinní eatramhacha don 6 mhí thosaigh  40,000 
  Bintiúir 9% (€80,000 de bhintiúir 9% a eisíodh  
                       ar a luach ar 31/3/2003)  230,000 
  CBL   16,500 
  Banc   5,500 
  Caipiteal eisithe 
     550,000 Gnáthscaireanna ar €1 an ceann   550,000 
            200,000 Scaireanna tosaíochta 7% ar €1 an ceann ________  200,000 
   2,261,200    2,261,200  
Ní mór an t-eolas agus na treoracha seo a leanas a chur san áireamh: 
 
(i) Stoc ar 31/12/2003 ar a chostas ba ea €85,000 - tá seanstoc san áireamh anseo a chosain €8,000 ach a bhfuil luach 

inréadaithe glan aige ar 60% den chostas. 
(ii) Tá paitinní, agus ioncam infheistíochta 2 mhí san áireamh, le díscríobh thar thréimhse 5 bliana ag tosú i 2003 
(iii) Soláthar a dhéanamh in aghaidh dímheasa ar veaineanna seachadta ar an ráta bliantúil 20% dá gcostas ón dáta 

ceannaigh go dtí an dáta díola. 
 NÓTA: Ar 31/9/2003 trádáladh veain seachadta a chosain €60,000 ar 1/6/2001 in aghaidh veain nua a chosain 

€84,000. Lamháladh €22,000 i leith an tseanveain. Trí earráid, pléadh leis an seic ar ghlanmhéid an idirbhirt seo 
mar cheannachán stoc trádála. Ba é seo an t-aon iontráil a rinneadh sna leabhair i leith an idirbhirt seo. 

(iv) Déantar soláthar in aghaidh dímheasa ar fhoirgnimh ar ráta 2% dá gcostas in aghaidh na bliana (€130,000 a bhí ar 
an talamh ar a costas). Rinneadh athluacháil ar an Talamh agus ar na foirgnimh ar €880,000 ag deireadh na bliana 
2003.  

(v) Tógadh an figiúr don bhanc sa chomhardú trialach as cuntas bainc an ghnólachta. Taispeánann cuntas bainc dar 
dáta 31/12/2003, áfach, go bhfuil iarmhéid sochair €4,040 sa chuntas. Léiríonn comparáid idir an cuntas bainc 
agus an ráiteas bainc áfach na neamhréitigh seo leanas:  

1. Bhí ioncam infheistíochta €2,700 íoctha go díreach le cuntas bainc an ghnólachta. 
2. Bhí seic ar €780, a eisíodh chuig soláthraí, iontráilte sna leabhair (leabhar airgid agus mórleabhar) mar €870. 
3. Bhí aistriú creidmheasa €750 íoctha go díreach le cuntas bainc an ghnólachta thar ceann fhiachóra 

bhancbhriste. Is ionann é seo agus an chéad agus an íocaíocht dheireanach de 30c sa €1. 
4 Ní raibh seic ar €6,000 a eisíodh chuig stiúrthóir ar táillí seachadta fós chun íoctha. 

(vi) Molann na stiúrthóirí: 
1. Go n-íocfaí an díbhinn Tosaíochta dlite. 
2. Go soláthrófaí díbhinn deiridh ar Ghnáthscaireanna a dhéanfadh díbhinn iomlán suas go 9c ar gach scair. 
3. Go ndéanfaí soláthar d’ioncam Infheistíochta agus d’ús Bintiúir dlite. 
4. Go ndéanfaí an Soláthar in aghaidh drochfhiach a choigeartú go dtí 4% de na fiachóirí. 

 
Iarrtar ort iad seo a ullmhú: 
(a)  Cuntas Trádála Brabúis agus Caillteanais don bhliain dar chríoch 31/12/2003.  (75) 
(b)  Clár Comhardaithe mar a bheadh ar 31/12/2003.   (45) 
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