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ROINN 1 (120 marc) 

Freagair Ceist 1 NÓ DHÁ cheist ar bith eile 
 

 

1. Cuntais Chríochnaitheacha Cuideachta 
 
Tá Caipiteal Údaraithe de €1,600,000 ag West Tta, atá roinnte ina 1,100,000 Gnáthscair ar €1 an ceann agus 500,000 Scair 
Thosaíochta 4% ar €1 an ceann.  
 
Baineadh an Comhardú Trialach seo a leanas as a leabhair ar 31/12/2011: 
  € € 
 Foirgnimh ar a gcostas 800,000 
 Veaineanna seachadta (costas €260,000) 180,000 
 Lascaine (Glan) 10,400 
 Iarmhéid Brabúis agus Caillteanais 01/01/2011 25,100 
 Stoic ar láimh 01/01/2011 71,200 
 Ús bintiúir do na chéad cheithre mhí 5,600 
 Infheistíochtaí 4% 01/01/2011 300,000 
 Paitinní (ioncam infheistíochta 3 mhí san áireamh) 20,400 
 Ceannacháin agus Díolacháin  1,140,000 1,444,700 
 Díbhinní íoctha 23,300 
 Soláthar in aghaidh Drochfhiach  3,000 
 Féichiúnaithe agus Creidiúnaithe 98,400 82,200 
 Banc  33,000 
 Tuarastail agus speansais ghinearálta (Fionraí san áireamh) 194,300 
 Bintiúir 9%  180,000 
 Scairchaipiteal eisithe – Gnáthscaireanna 700,000 
  – Scaireanna Tosaíochta 4% 400,000 
 Táillí stiúrthóirí 40,200 
 Fógraíocht  4,800 
 Cúlchiste Caipitil ________      50,000 
  2,903,300 2,903,300 
 
Tá an t-eolas agus na treoracha seo a leanas le cur san áireamh: 
 
(i) Bhí luach €81,200 ar an stoc ar a chostas ar 31/12/2011 – cuimsíonn an figiúr seo stoc damáistithe a chosain €5,400  
 ach a bhfuil luach glan inréadaithe de €2,300 anois air. 
(ii)  Tá paitinní, a chuimsíonn ioncam infheistithe 3 mhí, le díscríobh thar thréimhse 4 bliana ag tosú in 2011. 
(iii) Tarlaíonn an figiúr don fhionraí toisc gur breacadh figiúr mícheart d’ús bintiúir (cé go ndearnadh an iontráil cheart 

sa chuntas bainc) agus lascaine €450 a lamháladh agus nár breacadh ach sa chuntas lascaine amháin.   
(iv) Le linn na bliana, scrios dóiteán stoc a chosain €5,000.  Bhí an Chuideachta Árachais sásta €4,000 a íoc mar chúiteamh.  

Caithfear leis an gcaillteanas mar mhír ar leith sa chuntas brabúis agus caillteanais.  
(v) Soláthar le déanamh in aghaidh dímheasa ar veaineanna seachadta ar ráta bliantúil 10% dá gcostas ó dháta a gceannaigh 

go dtí dáta a ndíola.  NÓTA: Ar 31/3/2011, trádáladh isteach veain seachadta a chosain €28,000 ar 30/6/2005, 
in aghaidh veain nua a chosain  €54,000.  Lamháladh €6,000 i leith an tseanveain.  Maidir leis an seic ar glanmhéid 
an bhirt seo, déileáladh go hearráideach leis mar cheannachán stoc trádála.  Ba é sin an t-aon iontráil a rinneadh 
sna leabhair maidir leis an mbeart seo.   

(vi) Baineadh an figiúr bainc sa Chomhardú Trialach as cuntas bainc an ghnólachta.  Tá ráiteas bainc, dar data 31/12/2011, 
tagtha agus rótharraingt de €31,280 á léiriú aige.  Tháinig na neamhréitigh seo a leanas chun solais nuair a cuireadh 
an cuntas bainc agus an ráiteas bainc i gcomparáid lena chéile:   

1. Iontráladh seic ar  €640, a eisíodh le soláthraí, sna leabhair (leabhar airgid agus mórleabhar) mar  €460. 
2.  Íocadh aistriú creidmheasa €900 go díreach isteach i gcuntas bainc an ghnólachta thar ceann féichiúnaí 

a dearbhaíodh ina fhéimheach le déanaí.  B’ionann sin agus an chéad íocaíocht agus an íocaíocht deiridh 
ar 30c in aghaidh an €1. 

3. Níor tugadh isteach le haghaidh íocaíochta fós seic ar €1,000 a eisíodh le stiúrthóir mar tháillí.  
(vii) Tá an íocaíocht fógraíochta ceaptha le haghaidh feachtas 18 mí a thosaigh ar 01/10/2011. 
(viii) Tá na Stiúrthóirí ag moladh: 

1. Gur chóir soláthar a dhéanamh d’Ioncam Infheistíochta agus d’Ús dlite ar Bhintiúir araon. 
2. Gur chóir an soláthar in aghaidh drochfhiach a choigeartú go dtí 4% de na féichiúnaithe. 
3. Gur chóir dímheas a dhéanamh ar fhoirgnimh ar 2% dá gcostas. 

 
Iarrtar ort iad seo a leanas a ullmhú: 
 
(a) Cuntas Trádála, Brabúis agus Caillteanais don bhliain dar chríoch 31/12/2011. (75) 
(b) Clár Comhardaithe mar a bhí ag 31/12/2011.  (45) 

 (120 marc) 
  

michael
Typewritten Text
a12




