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4. Ráiteas Táblach 

 
 Tá staid airgeadais Harris Tta ar 1/1/2006 léirithe sa Chlár Comhardaithe seo a leanas: 
        

Clár Comhardaithe mar a bhí ar 1/1/2006 
 Costas   Dímheas go dáta Glan 
 Sócmhainní Seasta € € € 
 Talamh & Foirgnimh 414,000 12,420 401,580 
 Feithiclí   68,400 29,700   38,700 
 482,400 42,120 440,280 
 Sócmhainní Reatha 
 Stoc 53,820 
 Féichiúnaithe 55,530 
 Fógraíocht réamhíoctha 1,350 110,700 
 
 Lúide Creidiúnaithe: Suimeanna dlite laistigh de bhliain 
 Creidiúnaithe 58,680 
 Rótharraingt Bainc 9,090 
 Pá dlite 2,160 (69,930) 
 Glansócmhainní Reatha     40,770 
    481,050 
 
 Maoinithe ag 
 Caipiteal agus Cúlchistí 
 Údaraithe – 765,000 Gnáthscair @ €1 an ceann   
 Eisithe  – 387,000 Gnáthscair @ €1 an ceann 387,000 
 Scairphréimh 36,000 
 Iarmhéid Brabúis agus Caillteanais   58,050 
 481,050 
 
 
 Tharla na bearta seo a leanas le linn 2006: 
 
Ean.  Ar 1/1/2006 shocraigh Harris Tta Talamh agus Foirgnimh a athluacháil ag €520,000 (Talamh €80,000) 
Feabh.  Ar 1/2/2006 cheannaigh Harris Tta gnólacht in aice láimhe a raibh san áireamh ann Foirgnimh €300,000, 

 Feithiclí €50,000, Stoc €20,000 agus Creidiúnaithe €30,000. Íocadh an costas ceannaigh trí 290,000  
  Scair in Harris Tta a thabhairt don díoltóir ar phréimh de 20c an scair. 
Már.  Cuireadh ar ais earraí a dhíol Harris Tta roimhe sin ar €15,000. Ba é praghas díolta na n-earraí sin ná  
  costas móide 20%. I ngeall ar an moill a bhain leis na hearraí a chur ar ais eisíodh nóta creidmheasa a 
  léirigh asbhaint de 10% de phraghas an tsonraisc mar tháille athstocála. 
Aib.  Trádáladh feithicil a raibh costas €15,000 uirthi in aghaidh feithicil nua a chosain €34,000. Tugadh 
  lamháltas de  €10,000 ar an tseanfheithicil. Ba é an dímheas go dáta ar an tseanfheithicil ná €4,500. 
Beal.  Fuarthas ráiteas bainc ar 31 Bealtaine a léirigh dochar díreach de €3,000 chun fógraíocht a chumhdach  
  don  bhliain dar críoch 31/5/2007, agus aistriú creidmheasa de €2,500 a fuarthas chun cíos 10 mí  
  a chumhdach roimh ré ó 1 Bealtaine. 
Lún.  Fuarthas íocaíocht de €700 ó fhéichiúnaí ar díscríobhadh a fhiach roimhe sin agus a dteastaíonn 
  uaidh anois trádáil arís le Harris Tta. Is ionann é sin agus 70% den bhunfhiach agus gheall an fiachóir  
  go n-íocfadh sé fuílleach an fhéich i mí Feabhra 2007. 
Noll.  Tá dímheas le déanamh ar na Foirgnimh don bhliain de réir ráta 2% den luach de réir na leabhar.  
  Tá an táille dímheasa le ríomh ó dháta na luachála agus ón dáta ceannaigh. Ba é an muirear iomlán  
  dímheasa ar fheithiclí  don bhliain ná €20,000. 
 
Iarrtar ort: 
 
Taifead a dhéanamh i ráiteas táblach ar an tionchar a bhí ag gach ceann de na bearta thuas ar an tsócmhainn agus ar 
an dliteanas (fiachas) ábhartha, agus na sócmhainní agus na dliteanais iomlána ar 31/12/2006 a fháil amach.     (60 marc) 
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