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5. Léirmhíniú ar Chuntais  
 

Baineadh na figiúirí seo a leanas as Cuntais Chríochnaitheacha Watson cpt, déantóir i dtionscal na 
foirgníochta, don bhliain dar chríoch 31/12/2008. Tá caipiteal údaraithe de €600,000 ag an gcuideachta 
atá comhdhéanta de 500,000 gnáthscair ar €1 an ceann agus 100,000 scair thosaíochta 6% ar €1 an ceann. 
Tá 450,000 gnáthscair eisithe cheana féin ag an gcuideachta agus gach ceann de na scaireanna tosaíochta 
6%. 
 
Cuntas Trádála, Brabúis agus Caillteanais  
don bhliain dar chríoch 31/12/2008 
   
 € 

 Díolacháin 980,000   
 Costas earraí díolta  (785,000)   
 Speansais oibriúcháin don bhliain  (125,000)   

Ús  (25,000) 
Glanbhrabús don bhliain  45,000 
Díbhinní íoctha (37,000) 
Brabús Coinnithe  8,000 
Iarmhéid Brabúis agus Caillteanais  
   1/1/2008 40,000 
Iarmhéid Brabúis agus Caillteanais  
   31/12/2008 48,000 
 
Clár Comhardaithe mar a bhí ar 31/12/2008 
                 € € 
Sócmhainní Seasta 670,000 
 Infheistíochtaí (Luach ar an margadh 31/12/2008 – €140,000) 190,000 
 860,000 

 Sócmhainní Reatha (Stoc €29,500 agus  
               Féichiúnaithe €100,000 san áireamh)  147,000 
 Lúide Creidiúnaithe: suimeanna dlite laistigh  
  de 1 bhliain amháin  
  Creidiúnaithe Trádála (159,000)  (12,000) 
    848,000 
 Maoinithe ag: 
  Bintiúir 10% (urraithe 2012) 250,000 

Caipiteal agus Cúlchistí 
  Gnáthscaireanna @ €1 an ceann   450,000 
  Scaireanna Tosaíochta 6% @ €1 an ceann   100,000 
  Iarmhéid Brabúis agus Caillteanais   48,000 598,000 
   848,000 

Luach Gnáthscair amháin ar an margadh €1.20 
  

Iarrtar ort iad seo a leanas a ríomh do 2008: 
 

(a) (i) Díolacháin ar airgead síos más í an tréimhse chreidmheasa a thugtar   
  d’fhéichiúnaithe ná 2 mhí 
 (ii) Toradh ar an gCaipiteal in úsáid  
 (iii) Tuilleamh an scair 
 (iv) An Toradh Díbhinne 
 (v) Cén t-achar ama a thógfadh sé ar Ghnáthscair amháin a luach ar an margadh a aisghabháil  
  bunaithe ar an ráta íoctha faoi láthair?   (45) 
  

 (b) Luaigh cé acu a bheadh na gnáth-scairshealbhóirí sásta le feidhmiú, le staid reatha agus le hionchais 
na cuideachta. Bain úsáid as cóimheasa ábhartha agus as eolas eile mar thacaíocht le do fhreagra. (40) 

 
(c) Tar éis measúnú a dhéanamh ar Watson cpt, cén rud a chomhairleofá don chuideachta a dhéanamh? 
           (15) 

  (100 marc) 

 

ROINN 2 (200 marc) 
Freagair DHÁ cheist ar bith 

 

Cóimheasa agus eolas don bhliain dar chríoch 
31/12/2007 
 
Tuilleamh an Ghnáthscair  19.05c 
Díbhinn an Ghnáthscair  12.7c 
Cumhdach úis  4 huaire 
Mear-chóimheas  0.98 le 1 
Toradh ar Chaipiteal in úsáid  10.6% 
Luach na Gnáthscaire ar an Margadh  €1.30 
Giaráil              34% 
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