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4. Cuntais Chlub  
 

Bhí na nithe seo a leanas san áireamh i sócmhainní agus i ndliteanais Chlub Cispheile Tallones ar 1/1/2012: 
 
Clubtheach agus Airéine €680,000, Stoc beáir €2,200, Trealamh (ar a chostas) €23,000, Ballraíocht 
Saoil €25,000, Féichiúnaithe beáir €421, Creidiúnaithe beáir €1,600, Cúlchiste Tobhaigh €12,000, 
Pá dlite €2,800, Síntiúis réamhíoctha €1,400. 

 
Chuir cisteoir an chlub an cuntas seo a leanas ar fáil i dtaobh imeachtaí an Chlub i rith na bliana 
dar chríoch 31/12/2012. 

Cuntas Fáltas agus Íocaíochtaí don bhliain dar chríoch 31/12/2012 

 Fáltais € Íocaíochtaí € 
 Cuntas Reatha Bainc  11,300 Ceannacháin bheáir 28,700 
 Ús ó Infheistíochtaí Rialtais 4%             900 Costais lónadóireachta  9,900 
 Cíos na hairéine  15,000 Speansais éagsúla 103,600 
 Fáltais lónadóireachta  12,400 Trealamh 41,000 
 Urraíocht bhliantúil  73,000 Costais chóitseála  4,600 
 Síntiúis   65,000 Aisíocaíocht iasacht €40,000  
 Fáltais bheáir  42,410 ar 31/05/2012 mar aon le hús  
 Fáltais lató  52,500 16 mhí 44,800 
   Aistriú chuig Cumann  
  Foirgníochta ar 31/12/2012 28,000 
   Costais lató 7,600 
  ______ Iarmhéid     4,310 
  272,510  272,510 
 
 Tugtar duit an t-eolas agus na treoracha breise seo a leanas: 

1. Stoc an Bheáir ná €2,450 ar 31/12/2012. 
2. Tá trealamh a bhí i seilbh an chlub ar 31/12/2012 le dímheas ar ráta 20% dá chostas. 
3. Tá an Clubtheach agus an Airéine le dímheas de réir ráta 2%. 
4. Féichiúnaithe agus creidiúnaithe an bheáir €190 agus €1,330 faoi seach ar 31/12/2012. 
5. Ús infheistíochta dlite ar 31/12/2012 ná €300. 
6. Ar na síntiúis tá: 

(i) Cúig Bhallraíocht Saoil, a thugann líon iomlán na mBallraíochtaí Saoil go 30.  
(ii) Síntiúis €2,400 do 2013. 
(iii) Tobhach €80 an cheann ar 150 ball do 2012. 
(iv) Tobhach €80 an cheann ar 15 bhall do 2011.  

7. Bhí Ballraíocht Saoil le cur chun sochair mar ioncam thar tréimhse 5 bliana ag tosú i 2012. 
 
 

Iarrtar ort: 

(a) Ciste Carntha an Chlub (Caipiteal) a thaispeáint ar 1/1/2012. (25) 
(b) An Cuntas Ioncaim agus Caiteachais a thaispeáint don bhliain dar chríoch 31/12/2012. (25) 
(c) (i) Mínigh le cabhair sampla cad is ciall le Cuntas Brabúis agus Caillteanais Sainchuspóra. 

(ii) Tá sé beartaithe ag an gclub urlár uilefhóinteach a chur síos ar chostas €150,000.  
Mhol an Cisteoir go n-ardófaí an tobhach de €120 sa bhliain agus go gcuirfí cúig bliana 
eile leis.  Mar ghnáthbhall, cé na hargóintí a dhéanfá i gcoinne an mholta seo?   (10) 

   
  (60 marc) 
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