
Lch 4 de 10 

 
 
 
 

3 Cuntas Club  
 

 San áireamh i sócmhainní agus i ndliteanais (fiachais) Chlub Gailf Ghleann an Bhaird ar 1/1/2007  
 bhí siad seo a leanas: 
 Clubtheach agus Cúrsa €750,000, Stoc beáir €7,000, Trealamh (ar a chostas) €26,000, Ballraíocht 
 Saoil €40,000, Féichiúnaithe beáir €535, Creidiúnaithe beáir €6,000, Ciste Cúltaca Tobhaigh €50,000, 
 Ús infheistíochta dlite €400, Pá dlite €2,500, Síntiúis faighte roimh ré €1,600. 
  
 Chuir cisteoir an chlub an cuntas seo a leanas ar fáil ar ghníomhaíochtaí an chlub le linn na bliana  
 dar críoch 31/12/2007. 
 
 Fáltais € Íocaíochtaí  € 
 Cuntas Reatha bainc  14,000 Ceannacháin bheáir  78,500 
 Ús Infheistíochta ó   Costais lónadóireachta  8,000 
     Infheistíochtaí Rialtais 5% 1,600 Speansais éagsúla  186,400 
 Táillí iontrála  15,000 Trealamh  45,000 
 Fáltais lónadóireachta  14,000 Ceachtanna gailf d’fhoirne an chlub 4,600 
 Urraíocht bhliantúil  25,000 Aisíoc iasachta €30,000 ar 31/5/2007 
 Síntiúis  250,000        mar aon le hús 1½ bliain 33,600  

Fáltais bheáir  110,460 Aistriú go Cumann Foirgníochta  
          ar 31/12/2007 60,000 
  ______ Iarmhéid    13,960 
  430,060  430,060 
 
 Tugtar an t-eolas agus na treoracha breise seo a leanas duit: 
 

1. Stoc beáir ar 31/12/2007, €8,500. 
2. Tá dímheas le déanamh ar an trealamh a bhí in úinéireacht an chlub ar 31/12/2007 

de réir ráta 20% den chostas. 
3. Tá dímheas 2% le déanamh ar an gclubtheach agus ar an gcúrsa. 
4. Féichiúnaithe agus Creidiúnaithe beáir ar 31/12/2007, €275 agus €3,220 faoi seach. 
5. Ar na síntiúis tá: 

(i) Ballraíocht Saoil amháin a thugann an Bhallraíocht Saoil iomlán suas go 21. 
(ii) Síntiúis do 2008 de €2,600. 
(iii) Tobhach €250 ar 200 ball do 2007. 
(iv) Tobhach €250 ar 10 ball do 2006.  

6. Tá Ballraíocht Saoil le díscríobh thar thréimhse 10 mbliana ag tosú in 2007. 
 
 

Iarrtar ort iad seo a leanas a dhéanamh: 
 

(a) Ciste Carntha (Caipiteal) an Chlub ar 1/1/2007 a thaispeáint. (25) 

(b) An Cuntas Ioncaim agus Caiteachais don bhliain dar chríoch 31/12/2007 a thaispeáint. (25) 

(c) (i) Mínigh le cabhair sampla cad is ciall le Cuntas Brabúis agus Caillteanais Sainchuspóra. 
    

(ii) Dá molfaí tobhach ceithre bliana breise chun fairsingiú €250,000 a mhaoiniú cad iad 
 na hargóintí a dhéanfá anois mar ghnáthbhall? (10) 
 

  (60 marc) 
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