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ROINN 2 (200 marc) 

Freagair DHÁ cheist ar bith 
 
 
5. Léirmhíniú ar Chuntais  
 

Baineadh na figiúirí seo a leanas as cuntais chríochnaitheacha Hebe cbt, déantóir i dTionscal na 
Déiríochta. Tá caipiteal údaraithe de €600,000 ag an gcuideachta atá comhdhéanta de 500,000 gnáthscair 
ar €1 an ceann agus 100,000 scair thosaíochta 10% ar €1 an ceann. Tá 400,000 gnáthscair eisithe cheana 
féin ag Hebe cbt agus 50,000 de na scaireanna tosaíochta 10%.   

 
Cuntas Trádála, Brabúis agus Caillteanais don  
bhliain dar chríoch 31/12/2009   
 € 
Díolachán  960,000 
Stoc thosaigh 60,000 
Stoc ar deireadh 65,000 
Costais earraí díolta  (725,000) 
Speansais oibriúcháin don bhliain  (140,000) 
Ús don bhliain (30,000) 
Glanbhrabús don bhliain  65,000 
Díbhinní íoctha (50,000) 
Brabús Coinnithe 15,000 
Iarmhéid Brabúis agus Caillteanais 01/01/2009 40,000  cr 
Iarmhéid Brabúis agus Caillteanais 31/12/2009 55,000 
  
Clár Comhardaithe mar a bhí ar 31/12/2009  
  € 
Sócmhainní Doláimhsithe  180,000 
Sócmhainní Inláimhsithe  520,000 
Infheistíochtaí (luach ar an margadh €95,000)  120,000 
  820,000 

 Sócmhainní Reatha (Stoc ar Deireadh €65,000  
 agus Féichiúnaithe €45,000) 110,000 

Creidiúnaithe Trádála 77,000 
Banc 48,000 (125,000) (15,000)  

    805,000 
  
 Bintiúir 8% (2014/2015) 300,000 
 Caipiteal Eisithe 
  Gnáthscaireanna @ €1 an ceann  400,000 
  Scaireanna Tosaíochta 10% @ €1 an ceann  50,000 
 Iarmhéid Brabúis agus Caillteanais  55,000 505,000 
   805,000 
  

 Iarrtar ort iad seo a leanas a ríomh do 2009: 
 

(a) (i) An Cumhdach Úis 
 (ii) Na Ceannacháin ar Airgead más é an mheántréimhse chreidmheasa a thugann chreidiúnaithe 

trádála ná 2 mhí 
 (iii) An Cumhdach Gnáthdhíbhinne 
 (iv) An Margadhphraghas más é an P/T ná 10 
 (v) An Toradh Díbhinne. (45) 

   

(b) Cuir in iúl cé acu a bheadh na Sealbhóirí Bintiúr sásta le feidhmiú, le staid reatha agus le hionchas  
 na cuideachta. Bain úsáid as cóimheasa ábhartha agus as eolas eile mar thacaíocht le do fhreagra. (40) 
  

(c)    Tugadh deis do chara leat gnáthscaireanna a cheannach i Hebe cbt ach sula ndéanann sé é sin 
  iarrann sé do thuairim uait. Cén chomhairle a chuirfeá air? Bain úsáid as cóimheasa,  
 céatadáin agus as eolas ar bith eile atá thuas mar thacaíocht le do thuairimí. (15) 
 

  (100 marc) 

Cóimheasa agus eolas don bhliain dar 
chríoch 31/12/2008  
 
Tuilleamh an Ghnáthscair  21c 
Díbhinn an Ghnáthscair  15c 
Cumhdach úis  4.7 uair 
Mear-chóimheas 1:1 
Luach aon Ghnáthscaire amháin ar  
an Margadh €1.80 
Toradh ar Chaipiteal in úsáid  13% 
Giaráil 37% 
Cumhdach díbhinne 1.4 uair 
Toradh díbhinne 8.3% 
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