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6. Cuntais Chlub 

 
Bhí na nithe seo a leanas san áireamh i sócmhainní agus dliteanais Chlub Leadóige an Ghleanna 
ar 1/1/2010: 
 
Clubtheach agus cúirteanna €250,000, trealamh (ar a chostas) €75,000, stoc beáir €15,000, 
féichiúnaithe beáir €1,280, creidiúnaithe beáir €8,400, ballraíocht saoil €24,000,  
cúlchiste tobhaigh €20,000, pá réamhíoctha €400, síntiúis dlite €500. 
 
Tá an cuntas seo a leanas ar ghníomhaíochtaí an chlub i gcaitheamh na bliana dar chríoch 31/12/2010 
curtha ar fáil ag Cisteoir an chlub. 
 

Cuntas Fáltais agus Íocaíochtaí Chlub Leadóige an Ghleanna don bhliain dar chríoch 31/12/2010 

 Fáltais € Íocaíochtaí € 
Cuntas reatha bainc 1,140 Ceannacháin bheáir 38,500 
Ús ó infheistíochtaí 4%  1,500 Speansais ilghnéitheacha 24,000 
Fáltais bheáir 74,000 Aisíocaíocht ar iasacht €30,000  
Fáltais lónadóireachta 12,700  ar 30/9/2010 mar aon le hús 15 mhí 33,960 
Síntiúis  84,000 Trealamh 8,000 
Urraíocht bhliantúil 7,500 Costais lónadóireachta 15,800 
Díol trealaimh (costas €4,000) 2,500 Duaisbhannaí 4,400 

  Ceachtanna oiliúna 3,500 
  Speansais taistil 10,000 
 ______ Iarmhéid sa bhanc 31/12/2010   45,180 
 183,340  183,340 

 
  
 Ní mór an t-eolas agus na treoracha seo a leanas a chur san áireamh: 

 
(i) Stoc beáir €13,300 ar 31/12/2010. 
(ii) Trealamh faoi úinéireacht ar 31/12/2010 le dímheas ar ráta 25% dá chostas. 
(iii) Clubtheach agus cúirteanna le dímheas ar 2% dá gcostas. 
(iv) Ba iad €300 agus €8,600 na féichiúnaithe agus na creidiúnaithe beáir faoi seach ar 31/12/2010. 
(v) Ar na síntiúis tá: 

Dhá bhallraíocht saoil, a thugann líon iomlán na mballraíochtaí saoil go dtí a deich 
Síntiúis €300 do 2011 
Tobhach  €100 an duine ar 200 ball do 2010  
Tobhach  €100 ar 8 ball do 2009. 

(vi) Ús infheistíochta dlite ar 31/12/2010 ná €500. 
(vii) Tá an bhallraíocht saoil le díscríobh thar thréimhse cúig bliana ag tosú in 2010. 

 
 
Iarrtar ort: 
 
(a) Ciste Carntha an Chlub (Caipiteal) a thaispeáint ar 1/1/2010 (30) 
 
(b) An Cuntas Ioncaim agus Caiteachais don bhliain dar chríoch 31/12/2010 a thaispeáint. (35) 
 
(c) Clár Comhardaithe an Chlub ar 31/12/2010 a thaispeáint. (20) 

 
(d) (i) Luaigh agus mínigh dhá theorainn a bhaineann le Cuntas Fáltais agus Íocaíochtaí.  

 
(ii) Tá an club ag smaoineamh ar thuilsoilse a chur isteach ar chostas €70,000.  

Cén chomhairle a chuirfeá ar Chisteoir an chlub? (15) 
 

   (100 marc) 
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