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4. Cuntais Fhoilsithe 
  
 Tá Caipiteal Údaraithe €800,000 ag Ross Tta. atá roinnte ina 600,000 Gnáthscair ar €1 an ceann agus 200,000 

Scair Thosaíochta 10% ar €1 an ceann.  Baineadh an Comhardú Trialach seo a leanas as na leabhair ar 
31/12/2005. 

 
  € € 

Infheistíochtaí 9% 1/1/2005                                                    200,000 
Paitinn                                                                                     64,000 
Talamh agus foirgnimh (athluacháilte ar 1/7/2005)                  860,000 
Veaineanna seachadta ar a gcostas 140,000 
Veaineanna seachadta – dímheas carntha ar 1/1/2005   64,000 
Cúlchiste Athluachála                                                                              265,000 
Féichiúnaithe agus Creidiúnaithe 200,000  95,000 
Ceannacháin agus Díolacháin 700,000  1,221,000 

 Stoc 1/1/2005 70,000 
Táillí Stiúrthóirí                                                          89,000 
Tuarastail agus Speansais Ghinearálta                                175,000 
Lascaine                                                                                                             6,260 
Fógraíocht                                                                       23,000 
Ioncam Infheistíochta                                           9,000 
Brabús ar Thalamh a dhíol                                                                              80,000 
Cíos 30,000 
Díbhinní eatramhacha                                 29,000 
Iarmhéid Brabúis agus Caillteanais 1/1/2005                                   78,000 
Bintiúir 6% ar a n-áirítear €100,000  
  a eisíodh ar 1/8/2005                                            280,000 
Banc                                                                                                                       18,440 

 CBL             3,300 
Caipiteal Eisithe   
  300,000 Gnáthscair ar €1 an ceann   300,000 
  160,000 Scair Thosaíochta 10% ________     160,000 
  2,580,000  2,580,000 

  
Baineann an t-eolas seo a leanas le hábhar freisin: 
 
(i) Cuireadh luach €72,000 ar stoc ar 31/12/2005 ar bhonn ‘tús isteach, deireadh amach’. 
(ii) Ceannaíodh an phaitinn ar 1/1/2003 ar €80,000. Tá sí á hamúchadh thar 10 mbliana i dtráthchodanna cothroma. 
 Tá an t-amúchadh le bheith san áireamh i gcostas na ndíolachán. 
(iii) Ar 1/7/2005 fuair sealbhóirí Gnáthscaireanna díbhinn eatramhach €21,000 agus fuair sealbhóirí na scaireanna 
 Tosaíochta €8,000. Molann na stiúrthóirí go n-íocfaí an díbhinn Tosaíochta atá dlite agus díbhinn deiridh ar 
 Ghnáthscaireanna chun go mbeadh 15c an scair ar an nGnáthdhíbhinn iomlán. 
(iv) Ar 1/7/2005 díoladh talamh, a chosain €100,000, ar €180,000. Ar an dáta sin athluacháladh an chuid eile den 
 talamh agus na foirgnimh ag €860,000. San áireamh san athluacháil sin tá talamh a bhfuil luach €160,000 anois 
 air ach a chosain €50,000 nuair a ceannaíodh i dtosach é. Bhí costas €530,000 ar na foirgnimh athluacháilte. 
(v) Tá dímheas le déanamh mar seo a leanas: 
  Veaineanna seachadta de réir 20% dá gcustas. 
  Foirgnimh de réir ráta 2% dá gcostas per annum go dtí an dáta athluachála agus de réir 2% per annum den  
  fhigiúr athluacháilte ina dhiaidh sin. 
(vi) Déan soláthar d’ús bintiúir dlite, d’ioncam infheistíochta dlite, do tháillí iniúchóirí €8,400 agus do cháin  €40,000. 
  
Iarrtar ort: 

 
 (a) An cuntas foilsithe brabúis agus caillteanais a ullmhú don bhliain dar críoch 31/12/2005, de réir Acht na 
  gCuideachtaí agus na gcaighdeán tuairiscithe cuí, agus léirigh na nótaí seo a leanas: 

1. Sócmhainní inláimhsithe seasta. 
2. Stoc. 
3. Díbhinní. 
4. Brabús oibriúcháin. 
5. Brabús ar mhaoin a dhíol.                                          (48) 
 

 (b) Cad is iniúchadh ann?  Déan cur síos ar thuarascáil ‘choinníollach’ a dhéanfadh iniúchóir.          (12) 
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