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ROINN 2 (200 marc) 
Freagair DHÁ cheist ar bith 

 
5. Léirmhíniú ar Chuntais 
 

Is iad seo a leanas na figiúirí iarbhíre don bhliain dar críoch 31/12/2006 agus na figiúirí réamh-mheasta don 
bhliain 31/12/2007 a bhaineann le Mila CPT., déantóir i dtionscal na cógaseolaíochta. Tá caipiteal údaraithe 
de €900,000 ag Mila CPT. atá comhdhéanta de 650,000 gnáthscair ar €1 an ceann agus 250,000 scair 
thosaíochta 6% ar €1 an ceann. Tá 325,000 gnáthscair agus na scaireanna tosaíochta go léir eisithe ag an 
ngnólacht cheana féin. 
 

Cuntas Trádála agus Cuntas Brabúis agus Caillteanais  
don bhliain dar críoch  31/12/2006   
 €       € 

 Díolacháin 820,000  
 Stoc Tosaigh 50,000  
 Stoc Deiridh 55,000  
 Costais earraí díolta 615,000  
 Ollbhrabús 205,000  
 Speansais oibriúcháin don bhliain 145,000  
 60,000  

Ús  27,000 
Díbhinní 31,000 
Brabús Coinnithe 2,000 
Iarmhéid Brabúis agus Caillteanais 1/1/2006 45,000 
Iarmhéid Brabúis agus Caillteanais 31/12/2006 47,000 
 

Clár Comhardaithe mar a bhí 31/12/2006 
  € 
Sócmhainní Seasta  680,000 
 Infheistíochtaí (luach ar an margadh 31/12/2006: €210,000) 188,000 
  868,000 

 Sócmhainní Reatha  187,000 
 Dliteanais Reatha 
  Creidiúnaithe Trádála (102,000) 
  Díbhinní Molta (31,000)   54,000 
    922,000 
 Maoinithe ag 
  Bintiúir 9% (Faoi urrús 2014) 300,000 

Caipiteal agus Cúlchistí 
  Gnáthscaireanna @ €1 an ceann 325,000 
  Scaireanna Tosaíochta 6% @ €1 an ceann 250,000 
  Iarmhéid Brabúis agus Caillteanais  47,000 622,000 
   922,000 

 Luach Gnáthscair amháin ar an margadh €1.20 
 

 Iarrtar ort iad seo a leanas a ríomh do 2006 
(a) (i) Na Ceannacháin Airgid más í an tréimhse chreidmheasa atá faighte ó Chreidiúnaithe 

 Trádála ná 2.4 mí. 
 (ii) An Cumhdach Úis. 
 (iii) An Toradh Díbhinní. 

(iv) An fad ama a thógfadh sé ar Ghnáthscair amháin a luach a aisghabháil ag an ráta  
 íoctha amach faoi láthair. 
(v) Luach réamh-mheasta Gnáthscair amháin ar an margadh in 2007.         (45) 

 
(b) Cuir in iúl cé acu a bheadh sealbhóirí Gnáthscaireanna sásta le feidhmíocht, staid gnóthaí 
 agus lena bhfuil i ndán don chuideachta, nó nach mbeadh. Bain úsáid as cóimheasa  
 ábhartha agus as eolas ábhartha eile mar thaca le do fhreagra.        (35) 
 

 (c) Cuir comhairle ar an mbainisteoir bainc maidir le cé acu ba cheart iasacht de €150,000,  
  ar a mbeadh ráta úis 10% á ghearradh, a thabhairt do Mila CPT. le haghaidh fairsingiú  
  sa todhchaí, nó nár cheart.  Bain úsáid as cóimheasa ábhartha agus as eolas ábhartha eile  
  mar thaca le do fhreagra.  (20) 

 
  (100 marc) 

Cóimheasa agus Figiúirí Réamh-mheasta don 
bhliain dar críoch 31/12/2007 
 
Tuilleamh an Ghnáthscair  8c 
Díbhinn an Ghnáthscair   6.1c 
Cumhdach úis              4 huaire 
Mearchóimheas    1.1:1 
Cóimheas Praghais le Tuillimh  14 to 1 
Toradh ar Chaipiteal in úsáid  8.5% 
Giaráil                    58% 
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