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4. Cuntais Feirme  
 

Ar shócmhainní agus ar dhliteanais Mhichíl agus Áine Uí Bhroin, a bhfuil gnó feirmeoireachta measctha 
ar siúl acu, ar 01/01/2011 tá: Talamh agus Foirgnimh ar chostas €405,000; Feithiclí agus Innealra 
ar chostas €85,000; Leictreachas dlite €360; Luach Eallaigh €70,000; Luach Caorach €15,000; Seic bainne 
dlite €1,500 agus Stoc Breosla €740. 

Is achoimre é seo a leanas a baineadh as a gcuid íocaíochtaí seic agus as a leabhair lóisteála don bhliain 
dar chríoch 31/12/2011: 

 
 Lóisteálacha  € Íocaíochtaí Seic   € 

 Iarmhéid 01/01/2011 28,100 Leasacháin 2,400 
 Bainne 27,000 Speansais ghinearálta feirme  12,100 
 Caoirigh 22,000 Pá déirí  2,500 
 Eallach 15,000 Caoirigh 19,000 
 Uain  12,600 Eallach 13,000 
 Laonna  6,000 Solas, teas agus breosla 2,400 
 Íocaíocht Aonair – Caoirigh 2,300 Innealra 6,000 
 Íocaíocht Aonair – Eallach 3,200 Deisiúcháin 5,400 
 Olann 1,200 Táillí tréidliachta agus cógais  2,620 
 Préimh Foraoiseachta  1,700 Iasacht bhainc móide ús 18 mí de réir  
 Ús sé mhí ó Bhanna        4% sa bhliain ar 30/4/2011  19,080 
  Infheistíochta 3%       1,200 Iarmhéid 31/12/2011     35,800 

  €120,300   €120,300 
 

Tá an t-eolas agus na treoracha seo a leanas le cur san áireamh:  
 

  Eallach Caoirigh 
(i) Luach Beostoic ar 31/12/2011 ná €78,000 €22,000 
 
(ii) Táirgí feirme a d’úsáid an teaghlach le linn na bliana – Bainne €850; Uaineoil €480. 
 
(iii) Tá speansais ghinearálta feirme, leasachán agus táillí tréidliachta agus cógais le cionroinnt 

sa chóimheas 60% do ‘Eallach agus Bainne’ agus 40% do ‘Caoirigh’. 
 
(iv) Tá speansais agus costais eile le cionroinnt sa chóimheas 75% don fheirm go ginearálta agus 25% don 

teaghlach. 
 
(v) Tá soláthar le déanamh do dhímheas orthu seo a leanas:  

 Feithiclí agus Innealra de réir 10% den chostas sa bhliain. 
 Talamh agus Foirgnimh de réir 2% sa bhliain.  (Chosain an talamh €200,000.) 

 
(vi) Cuimsíonn táillí tréidliachta agus cógais seic d’árachas sláinte an teaghlaigh ar €1,090. 
 
(vii) Ar 31/12/2011 bhí seic Bainne €1,400 dlite, bhí €430 dlite do Chreidiúnaithe ar leasachán agus 

b’fhiú €500 an Stoc Breosla. 
 

Iarrtar ort: 
 

(a) Ráiteas Caipitil a ullmhú don fheirm ar 01/01/2011. (20) 
(b) Cuntas Anailíse Fiontair a ullmhú do ‘Eallach agus Bainne’ agus ‘Caoirigh’ don bhliain 

dar chríoch 31/12/2011. (20) 
(c) Cuntas ginearálta Brabúis agus Caillteanais a ullmhú don bhliain dar chríoch 31/12/2011. (12) 
(d) Cuntas Tarraingtí Mhuintir Uí Bhroin a ullmhú. (5) 
(e) Ullmhaíonn feirmeoirí cuntais chun an glanbhrabús a fháil amach.  Cad iad na cúiseanna eile 

a n-ullmhaíonn siad cuntais? (3) 
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