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ROINN 2 (200 Marc) 
Freagair DHÁ cheist ar bith 

 
 

5. Léirmhíniú ar Chuntais 
 

Baineadh na figiúirí seo a leanas as cuntais chríochnaitheacha Barrbainne Tta., déantóir i dtionscal na 
déiríochta, don bhliain dar críoch 31/12/2005.  Tá Caipiteal Údaraithe €500,000 ag an gcuideachta, atá 
roinnte ina 400,000 €1 Gnáthscair agus 100,000 Scair Thosaíochta 6%. 

 
Cuntas Trádála, agus Brabúis agus Caillteanais   
don bhliain dar críoch 31/12/2005   
                                                                                  € 
Díolacháin      890,000  
Costais ar dhíolacháin     (695,000)   
Speansais iomlána oibriúcháin don bhliain     (120,000)  
Ús don bhliain                                           (20,000)               
Glanbhrabús don bhliain        55,000  
Díbhinní molta                                     (48,000)               
Brabús coinnithe don bhliain          7,000 
Iarmhéid Brabúis agus Caillteanais 1/1/2005        40,000 cr.  
Iarmhéid Brabúis agus Caillteanais 31/12/2005    47,000  47,000 
   
    
Clár Comhardaithe mar a bhí ar 31/12/2005 
  € € 
Sócmhainní Doláimhsithe 150,000 
Sócmhainní Seasta 320,000 
Infheistíochtaí (luach ar an margadh €90,000) 105,000  575,000 

  
 Sócmhainní Reatha (Stoc €45,000  

 agus Féichiúnaithe €48,000 san áireamh)  98,000 
 Creidiúnaithe trádála  (28,000) 

  Díbhinní molta         (48,000)      22,000 
   597,000 
  
 Bintiúir 10% (2010/2011)    200,000 
 Caipiteal eisithe 
  300,000 Gnáthscair @ €1 an ceann 300,000 
    50,000 6% Scair thosaíochta @ €1 an ceann 50,000 
 Iarmhéid Brabúis agus Caillteanais  47,000  397,000 
   597,000 
 Luach gnáthscair amháin ar an margadh: €2. 
  
 Iarrtar ort iad seo a leanas a fhreagairt: 
 
 (a) Ríomh iad seo a leanas don bhliain 2005: 
   1.  An Cumhdach úis. 
   2.  Tuilleamh an scair. 
   3.  Díolacháin ar airgead síos más í an mheánthréimhse cairde a thugtar d’fhéichiúnaithe ná  
    2 mhí. 
   4.  Cén fad a thógfadh sé ar ghnáthscair amháin a praghas ar an margadh in 2005 a aisghabháil, 

  bunaithe ar an ráta íoctha amach díbhinne faoi láthair. 
   5. Toradh díbhinne ar ghnáthscaireanna do 2004.  (45)  
 
 (b) Cuir in iúl cé acu a bheadh na sealbhóirí Bintiúir sásta le polasaí agus le staid reatha na cuideachta  
  thuas nó nach mbeadh. Bain úsáid as eolas ábhartha atá ar fáil mar thaca le do fhreagra. (40) 
 
 (c) Cad iad na gníomhartha a mholfá don chuideachta a dhéanamh?    (15) 
              (100 marc) 

 Cóimheasa agus figiúirí don bhliain dar críoch
 31/12/2004 
 
 Cumhdach úis 5 huaire 
 Mearchóimheas 1.2:1 
 Tuilleamh an ghnáthscair 19c  
 Toradh ar chaipiteal in úsáid 14.2% 
 Luach gnáthscaire ar an margadh €2.10 
 Giaráil 35% 
 Cóimheas P/T 10 mbliana
 Díbhinn an ghnáthscair 18c 
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