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7. Ráiteas Táblach 
 

Taispeánann an Clár Comhardaithe seo a leanas staid airgeadais Uí Mhórdha Tta ar 1/1/2010:  
  

Clár Comhardaithe mar atá ar 1/1/2010 
 Dímheas 
 Costas go dáta Glan 

Sócmhainní Seasta € € € 
 Talamh & foirgnimh 550,000 11,000 539,000 
        Feithiclí 38,000 20,000 18,000 
 Trealamh   10,000     1,000       9,000 
  598,000 32,000 566,000 
Sócmhainní Reatha 
 Stoc 80,000 
 Féichiúnaithe (lúide soláthar 5%) 76,000 156,000 
Lúide creidiúnaithe: suimeanna dlite laistigh de 1 bhliain 
 Creidiúnaithe 65,000 
 Banc 24,000 
 Speansais dlite   2,500   91,500   
Sócmhainní Reatha Glan     64,500 
    630,500 
Maoinithe ag 
Caipiteal agus cúlchistí  
 Údaraithe   - 700,000 Gnáthscair @ €1 an ceann 
 Eisithe      -  440,000  Gnáthscair  @  €1 an ceann   440,000 
 Scairphréimh   20,000 
 Iarmhéid brabúis agus caillteanais    170,500  
     630,500 

Tharla na bearta seo a leanas le linn 2010: 
 

Ean. Chinn Ó Mórdha Tta talamh agus foirgnimh a athluacháil ar €700,000 (agus talamh dar luach 
€90,000 san áireamh) ar 1/1/2010. 

Feabh. Cheannaigh Ó Mórdha Tta gnólacht béal dorais ar 1/2/2010 a raibh foirgnimh ar luach €200,000 
aige, trealamh €30,000, féichiúnaithe €8,000 agus creidiúnaithe €40,000.  Glanadh an costas 
ceannacháin trí 180,000 scair in Ó Mórdha Tta a thabhairt don díoltóir ar bhiseach 20 cent an scair.    

Aib. Shocraigh an bhainistíocht gur chóir an soláthar do dhrochfhiacha a ardú go dtí 7% d’fhéichiúnaithe.  
Beal.  Rinneadh feithicil a chosain €25,000 a thrádáil isteach i gcoinne feithicle nua a chosain €35,000.  

Tugadh liúntas €20,000 i leith na seanfheithicle.  Ba é €5,500 an dímheas chun dáta ar an tseanfheithicil.    
Meith. Fuarthas ráiteas bainc ar 30 Meitheamh a léirigh aistriú creidmheasa €4,500 a fuarthas chun cíos 9 mí 

a chumhdach roimh ré ó 1 Meitheamh agus dochar díreach €1,500 chun fógraíocht a chumhdach don 
bhliain dar chríoch 31/3/2010. 

Iúil Fuarthas íocaíocht €720 ó S. Ó Murchú, féichiúnaí a raibh a fhiach díscríofa cheana féin agus ar mian 
leis trádáil arís le Ó Mórdha Tta.  Is ionann sin agus 80% den fhiach thosaigh agus gheall an féichiúnaí 
go n-íocfaí an chuid eile den fhiach faoi mhí Feabhra 2011. Ar an lá céanna, díoladh earraí de luach 
€440 ar cairde le Ó Murchú. 

Lún. Seoladh ar ais earraí de luach €600 a díoladh cheana féin.  Ba é praghas díola na n-earraí sin ná 
a gcostas móide 20%.  Eisíodh nóta creidmheasa a léirigh asbhaint 5% den phraghas díola mar 
tháille athstocála. 

M.F. Creidiúnaí a raibh €800 aige ar Ó Mórdha Tta, ghlac sé le trealamh, a raibh luach €700 air de réir 
na leabhar, mar lánghlanadh na bhfiach.  Chosain an trealamh €1,200. 

D.F.       Íocadh díbhinn 5 cent an scair ar gach scair eisithe. 
Samh.     Fuarthas €100,000 as an gcuid eile de na scaireanna a eisiúint.   
Noll.     An muirear dímheasa don bhliain ar na foirgnimh ná 3% de luach na leabhar.  Tá an muirear dímheasa 

le háireamh ó dháta na luachála agus ó dháta an cheannacháin.   B’ionann agus €25,000 an muirear 
dímheasa ar fheithiclí don bhliain ar fad.    

 

Iarrtar ort: 
Taifead a dhéanamh i ráiteas táblach ar an tionchar a bhí ag gach ceann de na bearta thuas ar chuntas na 
sócmhainní, na ndliteanas agus an chaipitil, agus na sócmhainní agus na dliteanais iomlána ar 31/12/2010 
a fháil amach.           
 (100 marc) 

 

michael
Typewritten Text
a11




