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6.  Cuntais Fhoilsithe  
 

Tá Caipiteal Údaraithe de €950,000 ag Stoidiaca Tta atá comhdhéanta de 650,000 Gnáthscair ar  
€1 an ceann agus 300,000 Scair Thosaíochta 8% ar €1 an ceann. Baineadh an Comhardú Trialach 
seo a leanas as a chuid leabhar ar 31/12/2008. 

  € € 
 Feithiclí ar chostas 280,000 
 Feithiclí – Dímheas carntha. ar 1/1/2008 112,000 
 Ioncam ó infheistíochtaí 5,600 
 Foirgnimh ar chostas 860,000 
 Foirgnimh – Dímheas carntha ar 1/1/2008 52,800 
 Féichiúnaithe agus Creidiúnaithe 243,000 191,000 
 Infheistíochtaí 7% 320,000 
 Stoc ar 1/1/2008 81,000 
 Paitinní ar 1/1/2008 28,000 
 Speansais riaracháin 212,000 
 Costais dáileacháin 198,000 
 Ceannacháin agus Díolacháin 1,340,000 2,005,000 
 Ioncam ó chíos 48,000 
 Bintiúir 6% 2013/2014 300,000 
 Brabús ar thalamh a dhíol 72,000 
 Banc 62,900 
 CBL 66,000 
 Díbhinní íoctha 72,000 
 Brabús agus Caillteanas ar 1/1/2008 84,000 
 Caipiteal Eisithe 
 Gnáthscaireanna 600,000 
 Scaireanna Tosaíochta 150,000 
 Soláthar in aghaidh drochfhiach 14,500 
 Ús bintiúir íoctha 15,000 
 Ríchíosanna Paitinne ________      11,000 
 3,711,900 3,711,900 

 
Is eolas ábhartha é seo a leanas: 
 

(i) Stoc ar 31/12/2008 – €89,000  
(ii) Fuarthas an Phaitinn ar 1/1/2004 ar €84,000. Tá amúchadh á dhéanamh uirthi thar 6 bliana 

ina thráthchodanna cothroma. Tá an t-amúchadh le cur san áireamh i gcostas na ndíolachán. 
(iii) Déan soláthar d’ús bintiúir dlite, d’ús ar infheistíochtaí dlite, do tháillí iniúchóirí €7,400, 

do tháillí stiúrthóirí €40,000 agus do cháin chorparáideach €62,000. 
(iv) Tá soláthar le déanamh do dhímheas ar fhoirgnimh, de réir ráta 2% dronlíneach agus tá sé le 

cionroinnt sa chóimheas 40% do chostais dáileacháin agus 60% do 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. 

(v) Le linn na bliana díoladh ar €132,000 talamh in aice le háitreabh na cuideachta a chosain 
€60,000. Ag deireadh na bliana d’athluacháil an chuideachta a cuid foirgneamh ar €950,000. 
Teastaíonn ón gcuideachta an luach seo a chomhshnaidhmeadh le cuntais na bliana seo. 

(vi) San áireamh sna speansais riaracháin tá fáltas de €17,000 le haghaidh lascaine. 
 

Iarrtar ort: 
(a) An cuntas brabúis agus caillteanais foilsithe a ullmhú don bhliain 31/12/2008 agus clár 

comhardaithe mar a bhí ar an dáta sin a ullmhú de réir Achtanna na gCuideachtaí agus de réir 
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.    Ús iníoctha  
4.    Sócmhainní seasta inláimhsithe.  (85) 

 
(b) (i)    Luaigh trí mhír eolais nach mór a bheith san áireamh i dTuarascáil Stiúrthóirí. 
 (ii)   Mínigh an téarma “mír eisceachtúil” agus tabhair sampla. 

 (15) 
 (100 marc) 
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