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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 Sully cpt, cuideachta a bhíonn ag obair 
i dtionscal na foirgníochta, don bhliain dar chríoch 31/12/2010.  Tá caipiteal údaraithe de €700,000 ag an 
gcuideachta atá comhdhéanta de 600,000 gnáthscair ar €1 an ceann agus 100,000 scair thosaíochta 5% ar €1 
an ceann. Tá 550,000 gnáthscair eisithe ag an gcuideachta cheana féin agus gach ceann de na scaireanna 
tosaíochta 5% . 

 
Cuntas Trádála, Brabúis agus Caillteanais  
don bhliain dar chríoch 31/12/2010 
 € 

 Díolacháin 1,170,000   
 Costais earraí díolta (875,000)   
 Speansais oibriúcháin don bhliain (230,000)   

Ús (19,200) 
Glanbhrabús don bhliain 45,800 
Díbhinní íoctha (30,000) 
Brabús Coinnithe 15,800 
Iarmhéid Brabúis agus Caillteanais 1/1/2010 27,000 
Iarmhéid Brabúis agus Caillteanais 31/12/2010 42,800 
 
Clár Comhardaithe mar a bhí ar 31/12/2010 
 € € 
Sócmhainní Seasta 
    Doláimhsithe 150,000 
    Inláimhsithe 642,000 792,000 
 Infheistíochtaí (luach ar an margadh 31/12/2010 – €90,000) 150,800 
 942,800 

 Sócmhainní Reatha (Stoc €80,400 agus  
                                 Féichiúnaithe €45,000 san áireamh) 148,000 
 Lúide Creidiúnaithe: suimeanna dlite laistigh de 1 bhliain  
  Creidiúnaithe Trádála (158,000) (10,000) 
    932,800 
 Maoinithe ag 
  Bintiúir 8% (faoi urrús 2014) 240,000 

Caipiteal agus Cúlchistí 
  Gnáthscaireanna @ €1 an ceann 550,000 
  Scaireanna Tosaíochta 5% @ €1 an ceann 100,000 
  Iarmhéid Brabúis agus Caillteanais  42,800 692,800 
   932,800 
 

 Luach gnáthscaire amháin ar an margadh i ndeireadh 2010 ná €0.90 
 

Iarrtar ort: 
 

(a) Iad seo a leanas a ríomh do 2010: 
 (i)  An Stoc Tosaigh más é 10 an ráta láimhdeachas stoic bunaithe ar an meánstoc. 

(ii) An cóimheas Giarála  
(iii) Tuillimh an Ghnáthscair 
(iv) An Toradh Díbhinne  
(v) An tréimhse a ghlacfadh sé ar aon ghnáthscair amháin a luach margaidh don bhliain 2010 
 a bhaint amach arís, bunaithe ar ráta íocaíochta amach na díbhinne faoi láthair? (50) 

 

(b)  Comhairle a chur ar an mbainisteoir bainc maidir le cé acu ba cheart iasacht de €400,000, 
ar a mbeadh ráta úis 8% á ghearradh, a thabhairt do Sully plc le haghaidh fairsingiú sa todhchaí, 
nó nár cheart.  Bain úsáid as cóimheasa ábhartha, céatadán agus sonraí eolais ar bith eile thuas 
mar thaca le do fhreagra. (40) 

 
(c) Mínigh na teorainneacha a bhaineann le hanailís chóimheasa. (10) 

  (100 marc) 

Cóimheasa agus eolas don bhliain 
dar chríoch 31/12/2009 
 
Tuilleamh an Ghnáthscair 10.5c 
Díbhinn an Ghnáthscair 5.6c 
Cumhdach Úis 5 uair 
Mear-chóimheas 0.70 le 1 
Toradh ar Chaipiteal in Úsáid 8.1% 
Luach gnáthscaire amháin  
ar an Margadh €0.95 
Giaráil 32% 
Cumhdach Díbhinne 1.9 uair 
An Toradh Díbhinne  5.9%
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