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3. Athluacháil Sócmhainní Seasta 

 
 Ar 1 Eanáir 2007 bhí foirgnimh ruílse i seilbh Uí Leocháin Tta a chosain €360,000 agus talamh in aice 

láimhe a chosain €240,000.  Déanann an chuideachta dímheas ar a chuid foirgneamh de réir ráta 2% 
sa bhliain de réir méid chothroim.  Is é polasaí na cuideachta dímheas iomlán bliana a chur i bhfeidhm 
sa bhliain ina nglactar seilbh ar mhaoin agus gan aon dímheas a bheith ann i mbliain a diúscartha.  
Ceannaíodh an mhaoin seo ar 01/01/2003 agus gearradh dímheas in aghaidh brabúis i ngach ceann de 
na ceithre bliana sin (ní dhéantar aon dímheas ar thalamh). 

 
 Baineadh na sonraí a leanas as leabhair an ghnólachta: 
 
 Ean 1  2007 Rinneadh an talamh agus na foirgnimh a athluacháil ar €700,000.  Bhain €270,000 
  den athluacháil seo leis an talamh.  
 Ean 1  2008 Díoladh ar €320,000 talamh in aice láimhe a chosain €240,000 ach a rinneadh 

a athluacháil ina dhiaidh sin ar 01/01/2007. 
 Ean 1  2009 Ceannaíodh foirgnimh ar €500,000.  Le linn na bliana 2009, íocadh €100,000 le conraitheoir 

foirgníochta as síneadh a chur leis na foirgnimh seo a ceannaíodh tamall gearr roimhe sin.  
D’oibrigh fostaithe na cuideachta féin ar an síneadh freisin agus d’íoc Ó Leocháin Tta pá 
€50,000 san iomlán leo as an obair sin.  

 Ean 1  2010  Rinneadh athluacháil ar na foirgnimh a bhí i seilbh na cuideachta ar €1,188,000 (méadú 10% 
i dtaca le gach foirgneamh). 

 Ean 1  2011 Díoladh ar €400,000 na foirgnimh a bhí i seilbh na cuideachta ar 01/01/2007.  Rinneadh 
an chuid eile de na foirgnimh a athluacháil ar €950,000. 

  
 Iarrtar ort: 
 

(a) Na cuntais mhórleabhair ábhartha a ullmhú i dtaca leis na bearta thuas do na blianta dar chríoch 
31 Nollaig 2007 go 31 Nollaig 2011. 

 (Níl Cuntas Bainc agus Cuntas Brabúis agus Caillteanais ag teastáil.) 
  (52) 
 
(b) (i) An sliocht ábhartha as an gClár Comhardaithe a thaispeáint mar a bhí ar 31/12/2011. 

 (ii) Cad iad na tosca a chuirtear san áireamh chun teacht ar an muirear dímheasa bliantúil?   
 

  (8) 
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