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7. Taifid Neamhiomlána  
 

Ar 1/1/2008, cheannaigh É. Mac an Úcaire gnólacht ar €400,000 agus bhí na sócmhainní inláimhsithe 
agus na dliteanais seo a leanas san áireamh ann: Áitreabh €292,000; Stoc €36,000;  
Féichiúnaithe €32,200; Rátaí 3 mhí réamhíoctha €450; Trealamh €20,000; Creidiúnaithe  
Trádála €35,700; Pá Dlite €1,200 agus Infheistíochtaí 5% €50,000. 
 
Níor choinnigh Mac an Úcaire sraith iomlán cuntas le linn 2008 ach measann sé gurbh ionann luach 
an ollbhrabúis agus 20% de na díolacháin agus bhí ar a chumas an t-eolas seo a leanas a chur ar fáil 
ar 31/12/2008. 
 

(i) Gach seachtain thóg Mac an Úcaire earraí dar luach €80 as stoc agus airgead €170 le haghaidh 
speansais teaghlaigh. 

 
(ii) Ar 1/8/2008 fuair Mac an Úcaire €120,000 ar iasacht agus, chomh maith le €30,000 d’airgead 

pearsanta Mhic an Úcaire, baineadh úsáid as chun áitreabh in aice láimhe a cheannach.  
Comhaontaíodh go ndéanfaí an tsuim a fuarthas ar iasacht a aisíoc ina 20 tráthchuid chothrom 
leathbhliana. Tá an chéad tráthchuid dlite ar 1/2/2009. Bhí ús le gearradh de réir ráta 6% 
sa bhliain agus le híoc go míosúil ag deireadh gach míosa. 

 
(iii) Le linn na bliana lóisteáil Mac an Úcaire deontas AE €6,000 agus Ús ó Infheistíocht €2,500 

i gcuntas bainc an ghnólachta. 
  
 Rinne Mac an Úcaire na híocaíochtaí seo a leanas ó chuntas bainc an ghnólachta le linn na 

bliana: 
 Solas agus Teas €7,500, Ús €2,000, Trealamh (a ceannaíodh ar 1/7/2008) €15,000, Veaineanna 

Seachadta (a ceannaíodh ar 1/9/2008) €30,000, Pá agus Speansais Ghinearálta €80,000, Rátaí 
do 12 mhí €7,000. Cuimsíonn an íocaíocht ar phá agus speansais ghinearálta bille artola €3,000 
le haghaidh úsáid phríobháideach Mhic an Úcaire. 

 
(iv) Measann Mac an Úcaire gur chóir 20% de na rátaí iníoctha don bhliain, 20% den solas agus den 

teas a úsáideadh, agus 25% den ús iníoctha a chur i leith úsáid phríobháideach. 
  

(v) Tá socrú déanta ag Mac an Úcaire Soláthar in aghaidh Drochfhiach, arb ionann é agus 3% 
d’fhéichiúnaithe, a dhéanamh agus dímheas a ghearradh ar 15% sa bhliain ar na veaineanna 
seachadta agus ar 10% sa bhliain ar threalamh a bhí á choinneáil ar 31/12/2008.  

 
(vi) San áireamh i sócmhainní agus i ndliteanais an ghnólachta ar 31/12/2008 bhí stoc €20,500 

(a chuimsíonn stoc ola téite €300), féichiúnaithe €34,000, creidiúnaithe trádála €35,400, 
rótharraingt bhainc €5,400 agus leictreachas dlite €460. 

 
 
Iarrtar ort iad seo a leanas a ullmhú, mar aon leis an oibriú amach: 
 
(a) Ráiteas/Clár Comhardaithe a léiríonn brabús nó caillteanas Mhic an Úcaire don bhliain 

dar chríoch 31/12/2008.   (50) 
 
(b) Cuntas Trádála, Brabúis agus Caillteanais, leis an oiread sonraí agus is féidir, don bhliain 

dar chríoch 31/12/2008.   (40) 
 
(c) Achoimre ar an gcomhairle a chuirfeá ar Mhac an Úcaire maidir leis an eolas atá tugtha thuas. (10) 
 
    (100 marc) 
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