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ROINN 1 (120 Marc) 
Freagair Ceist 1 NÓ DHÁ cheist ar bith eile 

 
1. Trádálaí Aonair – Cuntais Chríochnaitheacha 
 
Baineadh an comhardú trialach seo a leanas as leabhair C. Uí Cheallaigh ar 31/12/2005. 
 
  € € 
Foirgnimh (costas €900,000)                                                   855,000 
Veaineanna Seachadta (costas €130,000)                                             60,500 
Infheistíochtaí 6% 1/6/2005                                                   160,000 
Paitinní (ioncaim infheistíochta 3 mhí san áireamh)            60,600 
Morgáiste Seasta 5% (méadú €100,000 a fuarthas  
        ar 1/4/2005 san áireamh)                                         300,000 
Féichiúnaithe agus Creidiúnaithe                                                           76,500           85,500 
Ceannacháin agus Díolacháin                                                          650,000         980,000 
Stoc 1/1/2005                                                                      65,700 
Coimisiún                                                                           20,000 
Tuarastail agus speansais ghinearálta (Fionraí san áireamh)        192,500 
Soláthar do Dhrochfhiacha                                                                                3,900 
Lascaine (glan)                                                                                                3,600 
Cíos                                                                                                             12,000 
Ús morgáiste íoctha do na 3 mhí thosaigh                           3,000 
Árachas                                                                                7,800 
C.B.L.                                                                                                            4,300 
Á.S.P.C.                                                                                                           2,500 
Banc                                                                                                             60,800 
Tarraingtí                                                                                36,000 
Caipiteal                                                                                                        735,000 
                                                                                                                        ________     ________ 
                                                                                                           2,187,600  2,187,600 
  
 
Tá an t-eolas agus na treoracha seo a leanas le cur san áireamh: 
 
(i) Bhí stoc ar 31/12/2005 ar a chostas €72,500. Níor iontráladh sna leabhair ‘earraí faoi bhealach’ ar 31/12/2005.  
 Bhí an sonrasc do na hearraí sin tagtha.  Thaispeáin sé an praghas miondíola inmholta €7,000, i.e. costas móide 25%. 
(ii) Déan soláthar do dhímheas ar veaineanna de réir ráta bhliantúil 15% den chostas ón dáta ceannaigh go dtí an dáta 
 díola. 
 NÓTA: Ar 30/4/2005 trádáladh veain seachadta a raibh costas €35,000 uirthi ar 31/10/2002 in aghaidh veain nua a 
 chosain €41,000. Rinneadh lamháltas €15,000 ar an tseanveain. Iontráladh seic ar ghlanmhéid an bhirt sin sa  chuntas 
 bainc ach caitheadh go mícheart leis mar cheannachán stoc trádála. Ní dhearnadh aon iontráil eile sna leabhair maidir 
 leis an mbeart sin. 
(iii) Tarlaíonn an figiúr d’fhionraí toisc gur breacadh figiúr mícheart don ús morgáiste i gcuntas an úis mhorgáiste agus 
 toisc gur sa chuntas creidiúnaithe amháin a iontráladh lascaine €700 a fuarthas. Iontráladh an t-ús ceart sa chuntas 
 bainc. 
(iv) Tá paitinní, ar a áirítear ioncam úis infheistíochta 3 mhí, le díscríobh thar thréimhse 5 bliana, ag tosú i 2005. 
(v) Tá soláthar le déanamh d’ús morgáiste dlite. 
(vi) Ceannaíodh trádstóras nua le linn na bliana ar €200,000 móide CBL 12.5%. Iontráladh an méid a íocadh leis an 
 díoltóir sa chuntas foirgneamh. Ní dhearnadh iontráil ar bith sa chuntas CBL. 
(vii) Déan soláthar do dhímheas ar fhoirgnimh de réir 2% den chostas per annum. Socraíodh na foirgnimh a athluacháil  
 ag €1,200,000 ar 31/12/2005. 
(viii) Tá an soláthar do dhrochfhiacha le bheith coigeartaithe do 3% d’fhéichiúnaithe. 
  
Iarrtar ort iad seo a leanas a ullmhú: 
 
(a)  Cuntas Trádála, agus Cuntas Brabúis agus Caillteanais don bhliain dar críoch 31/12/2005.  (75) 
(b)  Clár Comhardaithe mar a bhí ar 31/12/2005.   (45) 
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