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ROINN 1 (120 marc) 
Freagair Ceist 1 NÓ DHÁ cheist ar bith eile 

 
 

1. Cuntais Chríochnaitheacha Cuideachta agus Cuntas Déantúsaíochta san áireamh 
 

Tá Caipiteal Údaraithe de €800,000 ag Blenheim Tta, gnólacht déantúsaíochta, atá roinnte ina 500,000 Gnáthscair ar  
€1 an ceann agus 300,000 Scair Thosaíochta 6% ar €1 an ceann. 
Baineadh an Comhardú Trialach seo a leanas as a leabhair ar 31/12/2008: 

  € € 
 Foirgnimh Mhonarchan (costas €525,000) 480,000 
 Gléasra agus Innealra (costas €280,000) 150,000 
 Lascaine (Glan) 3,000 
 Iarmhéid Brabúis agus Caillteanais 1/1/2008 75,400 
 Stoic ar láimh 1/1/2008 
  Earraí Críochnaithe  84,500 
  Amhábhar  45,000 
  Obair idir lámha  21,250 
 Díolacháin 1,085,000 
 Paitinní 60,000 
 Carraeireacht amhábhar 6,300 
 Fruiliú trealamh speisialta 10,000 
 Ceannach amhábhar 480,250 
 Díbhinní íoctha 40,000 
 Díol dramhábhair 4,500 
 Féichiúnaithe agus Creidiúnaithe 64,500 55,600 
 Banc  10,300 
 Pá Díreach Monarchan 252,460 
 Speansais Díola 105,165 
 Bintiúir 9% (€60,000 eisithe ar 1/4/2008 san áireamh) 90,000 
 Scairchaipiteal Eisithe – Gnáthscaireanna 350,000 
     –  Scaireanna Tosaíochta 6% 200,000 
 Forchostais Ghinearálta Mhonarchan 60,200 
 CBL  8,400 
 Ús bintiúir íoctha don chéad 3 mhí 175 
 Speansais Riaracháin (Fionraí san áireamh)      22,400 ________ 
  1,882,200 1,882,200 
 

Tá an t-eolas agus na treoracha seo a leanas le cur san áireamh: 
(i) Stoic ar láimh ar 31/12/2008: Earraí críochnaithe €90,000 
   Amhábhair €49,000 
    Obair idir lámha €26,450 
 Cuimsíonn an figiúr d’earraí críochnaithe earraí a chosain €5,000 lena dtáirgeadh, ach a bhfuil luach díolacháin 

€3,000 anois orthu. 
(ii) Tá na paitinní á ndíscríobh thar 6 bliana a thosaigh sa bhliain 2006. 
(iii)   San áireamh san fhigiúr le haghaidh díolachán amhábhar tá €800 a fuarthas as seanmheaisín a dhíol ar  

 1/9/2008. Chosain an meaisín sin €9,000 ar 1/4/2005. Iontráladh an seic sa chuntas bainc. Ba é sin an t-aon 
 iontráil a rinneadh sna leabhair. 

(iv) Tarlaíonn figiúr an fhionraí toisc gur iontráladh lascaine €200 a lamháladh sa chuntas lascaine amháin agus gur 
breacadh figiúr mícheart sa chuntas úis le haghaidh an úis bhintiúir a íocadh. Iontráladh an t-ús ceart sa chuntas 
bainc. 

(v) Ba chóir drochfhiach €500 a dhíscríobh agus ba chóir soláthar in aghaidh drochfhiach a dhéanamh ag 5% 
 d’fhéichiúnaithe. 
(vi) Tugadh faoi deara gur cuireadh earraí, a chosain €6,500 ar an ngnólacht lena dtáirgeadh, chuig custaiméir 

ar bhonn díola agus aischuir.  Gearradh costas móide 20% go  hearráideach ar an gcustaiméir as na hearraí sin. 
(vii) Le linn 2008, chuir Blenheim Tta síneadh leis stóras.  Rinne fostaithe na cuideachta féin an obair sin.  Tá  
 costas an tsaothair, €17,000, san áireamh i bpá na monarchan.  Tógadh na hábhair thógála, a chosain €33,000,
 ó na stoic.  Ní dhearnadh iontráil ar bith sna leabhair maidir leis an síneadh seo. 
(viii) Déantar soláthar in aghaidh dímheasa ar Shócmhainní Seasta mar seo a leanas: 

 Foirgnimh Mhonarchan – 2% den chostas ar 31/12/2008  
 Gléasra agus Innealra – 20% den chostas sa bhliain ón dáta ar ceannaíodh iad go dtí an dáta ar díoladh iad. 
 Ag deireadh 2008 rinne an chuideachta na foirgnimh a athluacháil ag €600,000. 

 (ix) Tá na Stiúrthóirí ag moladh: 
1. Gur chóir soláthar a dhéanamh d’Ús Bintiúir dlite. 
2. Gur chóir soláthar a dhéanamh do Cháin Chorparáideach €8,000. 

 

Iarrtar ort iad seo a leanas a ullmhú: 
(a) Cuntas Déantúsaíochta, Trádála, Brabúis agus Caillteanais don bhliain dar chríoch 31/12/2008.              (75) 
(b) Clár Comhardaithe mar a bhí ar 31/12/2008.  (45) 
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