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4.   Cuntais Fhoilsithe     

 
Tá scairchaipiteal Údaraithe de €700,000 ag Lemont Cpt agus é roinnte ina 500,000 gnáthscair ar €1 an 
ceann agus 200,000 scair thosaíochta 8% ar €1 an ceann. Baineadh an comhardú trialach seo a leanas 
as a cuid leabhar ar 31/12/2007. 
  
 € € 
Foirgnimh ar chostas 650,000 
Foirgnimh – Dímheas Carntha ar 1/1/2007  41,000 
Feithiclí ar chostas 200,000 
Feithiclí – Dímheas Carntha ar 1/1/2007  38,000 
Infheistíochtaí Luaite ar chostas (luach ar mhargadh €220,000) 200,000 
Infheistíochtaí Neamhluaite ar chostas (luach stiúrthóirí €70,500) 60,000 
Féichiúnaithe agus Creidiúnaithe 277,000 197,000 
Stoc 1/1/2007 65,000 
Paitinn 1/1/2007 50,000 
Costais dáileacháin 260,000 
Speansais riaracháin 160,000 
Ceannacháin agus Díolacháin 1,250,000 1,990,000 
Ioncam ó Chíos  50,000 
Brabús ar dhíol talún  70,000 
Díbhinní íoctha 43,000 
Banc 77,000 
CBL  70,000 
Bintiúir 8% 2012/2013  300,000 
Cuntas Brabúis agus Caillteanais ar 1/1/2007  50,000 
Ioncam infheistíochta faighte – Luaite  10,000 
    Neamhluaite  3,000 
Caipiteal eisithe 
 Gnáthscaireanna  350,000 
 8% Scaireanna Tosaíochta  100,000 
Soláthar in aghaidh drochfhiach  20,000 
Ús bintiúir íoctha 10,000 
Lascaine ________      13,000 
 3,302,000 3,302,000 
Is eolas ábhartha é seo a leanas: 
(i) Is é €222,000 luach an Stoic ar 31/12/2007. 
(ii) Le linn na bliana, díoladh ar €160,000 talamh in aice le háitreabh na cuideachta a chosain €90,000.   
 Ag deireadh na bliana rinne an chuideachta a cuid Foirgneamh a athluacháil ar €800,000. Is mian leis
 an gCuideachta an luach sin a chorprú i gcuntais na bliana seo. 
(iii) Déan soláthar d’ús bintiúir atá dlite, táillí iniúchóra €8,000, táillí stiúrthóirí €50,000 agus cáin 
 chorparáideach €85,000. 
(iv) San áireamh i speansais riaracháin tá fáltas €8,000 ar ríchíosanna paitinne. 
(v)  Tá soláthar le déanamh in aghaidh dímheasa ar Fhoirgnimh de réir ráta 2% den chostas agus é 

le cionroinnt de réir 20% ar chostais dáileacháin agus 80% ar speansais riaracháin. Níor ceannaíodh ná 
níor díoladh foirgneamh ar  bith le linn na bliana. Tá dímheas le déanamh ar fheithiclí de réir 20% 
den chostas. 

(vi) Fuarthas an phaitinn ar 1/1/2003 ar €90,000. Tá amúchadh á dhéanamh uirthi thar 9 mbliana 
 i dtráthchodanna cothroma. Tá an t-amúchadh le bheith san áireamh sa Chostas Díolachán. 
 
Iarrtar ort iad seo a leanas a dhéanamh: 
 
(a) An cuntas foilsithe Brabúis & Caillteanais don bhliain dar chríoch 31/12/2007 a ullmhú de réir  
 Achtanna na gCuideachtaí agus na gcaighdeán cuí cuntasaíochta, agus na nótaí seo a leanas a thaispeáint: 
 
 1. Nóta polasaí cuntasaíochta do shócmhainní seasta inláimhsithe agus do stoc. 
 2. Brabús Oibriúcháin 
 3. Sócmhainní seasta airgeadais 
 4. Díbhinní 
 5. Sócmhainní seasta inláimhsithe. (50) 
 
(b) (i) Luaigh conas a dhéanfadh cuideachta déileáil le Dliteanas Teagmhasach a d’fhéadfadh tarlú ach 

nach dócha go dtarlóidh sé.  
(ii) Cad iad na rialacháin nach mór do Chuntasóirí a chomhlíonadh nuair a bhíonn ráitis airgeadais  
  á n-ullmhú acu lena bhfoilsiú? (10) 

   (60 marc) 
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