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ROINN 2 (200 Marc) 

Freagair DHÁ cheist ar bith 
 

5. Léirmhíniú ar chuntais 
 

Baineadh na figiúirí seo leanas as cuntais chríochnaitheacha Coulter Tta., soláthraí seirbhísí i dtionscal na 
fóillíochta, le Caipiteal Údaraithe €900,000, cuimsithe de 650,000 Gnáthscair ar €1 an ceann agus 
250,000 10% Scair Thosaíochta ar €1 an ceann. 

 
Cuntas Trádála agus Cuntas Brabúis agus    
Caillteanais don bhliain dar chríoch 31/12/2003 
                                                                    € 
Díolacháin 1,100,000  
Costais earraí díolta   
   Stoc 1/1/2003                    63,000 
   Ceannacháin                    751,000 
   Stoc 31/12/2003              (74,000) (740,000) 
Speansais iomlána oibriúcháin don   
 bhliain (208,000) 
Ús don bhliain                                         (15,000)               
Glanbhrabús don bhliain 137,000  
Díbhinní molta                                  (66,000)               
Brabús coinnithe don bhliain 71,000  
   
    
Clár Comhardaithe mar a bhí ar 31/12/2003 
 
Sócmhainní doláimhsithe 140,000 
Sócmhainní seasta 760,000 900,000 

  
 Sócmhainní Reatha 170,000 

 
Dliteanais Reatha 
 Creidiúnaithe trádála  (35,000) 

  Díbhinní molta (66,000)   69,000 
  969,000 
  
 Bintiúir 9% 2008/2009   160,000 
 Scairchaipiteal eisithe 
  500,000 gnáthscair ar €1 an ceann 500,000 
  200,000 scair thosaíochta 10% ar €1 an ceann 200,000 
 Iarmhéid Brabúis agus Caillteanais  109,000 809,000 
  969,000 
  
Iarrtar ort iad seo a leanas a ríomh don bhliain 2003: 
 
(a) (i) Ceannacháin ar airgead más é 1.5 mhí an mheántréimhse creidmheasa a thugtar do chreidiúnaithe. 

(ii)  Tuilleamh per scair. 
  (iii) Cén fad a thógfadh sé ar ghnáthscair a luach margaidh i 2002 a ghnóthú bunaithe ar an ráta 

 íocaíochta díbhinne faoi láthair. 
 (iv) An toradh díbhinne do 2002. 
 (v) Luach margaidh aon ghnáthscaire amháin sa bhliain 2003 más é an Cóimheas Praghas Tuillimh 9.

                        (50) 
 
 

(b) Cuir i gcás gur mian leis an gcomhlacht breis airgeadais a chruinniú trí na scaireanna atá fágtha a eisiúint 
ar €2 an scair. An mbeifeá-sa mar scairshealbhóir toilteanach na scaireanna seo a cheannach? Rianaigh na 
cúiseanna a bheadh agat chun roinnt scaireanna a cheannach/gan iad a cheannach. Ba chóir go 
gcuimseodh do fhreagra an t-eolas ábhartha ar fad atá san áireamh sna figiúirí thuas mar aon le tagairtí 
d’eolas ar bith eile a mheasann tú a bheith riachtanach.              (50) 

 

Cóimheasanna agus figiúirí don bhliain dar 
chríoch 31/12/2002 
 
Tuillimh per gnáthscair   22c 
Díbhinn per gnáthscair   2.9c 
Mearchóimheas                 0.9 to 1 
Luach an mhargaidh ar ghnáthscair       €1.75 
Toradh ar chaipiteal in úsáid              14% 
Toradh ar chistí cothromais   19% 
Cumhdach úis                        9 uair 
Giaráil                   40% 

(100 marc) 
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