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7. Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid  
  
 Is iad seo a leanas na Cláir Chomhardaithe ag Danton cpt, mar a bhí ar 31/12/2010 agus 31/12/2011: 
 

Cláir Chomhardaithe mar a bhí ar 31/12/2011  31/12/2010 
Sócmhainní Seasta € € € € 

 Talamh & foirgnimh 850,000  780,000 
 Lúide dímheas carntha  (120,000) 730,000 (110,000) 670,000 
 Innealra 349,000  230,000 
 Lúide dímheas carntha (225,000) 124,000 (165,000)   65,000 
   854,000  735,000 
Sócmhainní Airgeadais 

 Infheistíochtaí luaite   60,000  60,000 
 
Sócmhainní Reatha 

Stoic 111,000 135,000 
Féichiúnaithe 380,000 180,000 
Urrúis rialtais 60,000  
Banc 75,000 22,000 
Ioncam infheistíochta dlite     3,000     2,000 

 629,000 339,000 
Lúide Creidiúnaithe: suimeanna dlite laistigh de bhliain amháin 

Creidiúnaithe trádála 107,000 93,000 
Cáin chorparáide 110,000 45,000 
Ús dlite   10,000   15,000 

  227,000    402,000 153,000 186,000 
   1,316,000  981,000 
Maoinithe ag   
Creidiúnaithe: suimeanna dlite tar éis níos mó ná bliain amháin 

 Bintiúir 10%  
(€50,000 a fuasclaíodh ar 31/12/2011) 200,000  250,000 

 
Caipiteal agus Cúlchistí  

Gnáthscaireanna @ €1 an ceann 800,000 600,000 
Scairphréimh 120,000  100,000 
Cuntas brabúis agus caillteanais 196,000 1,116,000 31,000 731,000 

    1,316,000  981,000 
 

Tá an t-eolas seo a leanas ar fáil freisin don bhliain 2011: 

(i) Rinneadh diúscairt, ar bhrabús €13,000, ar fhoirgnimh a chosain €90,000. 
(ii) Ní dhearnadh diúscairt ar innealra le linn na bliana. 
(iii) Tugann na hinfheistíochtaí luaithe toradh seasta 5% in aghaidh na bliana. 
(iv) An díbhinn iomlán don bhliain ná 5c an scair. 
(v) Bhí €12,000 ar fhoirgnimh san áireamh sa dímheas a gearradh don bhliain agus an brabús oibriúcháin 

á ríomh.  
(vi) Íocadh ina hiomláine an cháin chorparáide a bhí dlite ar 31/12/2010. 

 
Iarrtar ort: 
 
(a) (i) Cuntas Brabúis agus Caillteanais Giorraithe a ullmhú chun an brabús oibriúcháin don bhliain  
  dar chríoch 31/12/2011 a fháil. 

(ii) Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid a ullmhú do Danton cpt don bhliain dar chríoch 31/12/2011,  
agus Ráitis Imréitigh san áireamh.     (88) 

(b) (i) A mhíniú cén fáth nach ionann i gcónaí brabús a shaothrú agus méadú comhfhreagrach a 
 theacht ar an airgead ar láimh.  Úsáid figiúirí as an gceist seo chun tacú le do fhreagra.   
(ii) Breac-chuntas a thabhairt ar dhá dhualgas a bhíonn ar Stiúrthóirí cpt. (12) 
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