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7. Taifid Neamhiomlána 
 
 Ar 1/1/2012, cheannaigh E. Ó Ceallaigh gnólacht ar €205,000 agus bhí na sócmhainní inláimhsithe agus 

na dliteanais seo a leanas san áireamh ann:  Áitreabh €174,000; Stoc €14,300; Féichiúnaithe €14,000; 
3 mhí d’árachas foirgnimh réamhíoctha €430; Creidiúnaithe Trádála €17,200 agus Pá dlite €1,200. 

 
 Níor choinnigh an tUas. Ó Ceallaigh sraith iomlán cuntas le linn 2012 ach bhí ar a chumas an t-eolas seo 

a leanas a chur ar fáil ar 31/12/2012. 
 

Íocaíochtaí Airgid: Lóisteálacha €94,000, Speansais Ghinearálta €22,500, Ceannacháin €51,000. 
 
Íocaíochtaí Bainc: Trealamh €30,000, Creidiúnaithe €34,200, Solas agus Teas €4,600, Ús €2,400, 

Préimh bhliantúil Árachais an Fhoirgnimh €3,000, Buanordú do Chumann 
Carthanachta €2,500, Feithicil €32,000, Cíos bliana amháin €22,800. 

 
Lóisteálacha Bainc: Féichiúnaithe €32,000, Airgead Tirim €94,000, Díbhinní €3,600. 
 
Thóg Ó Ceallaigh earraí dar luach €80 gach seachtain agus airgead €60 gach seachtain le haghaidh 
speansais teaghlaigh le linn na bliana.  
 
Fuair Ó Ceallaigh €72,000 ar iasacht ar 1/7/2012, ar úsáideadh cuid de chun trádstóras in aice láimhe 
a cheannach ar €60,000.  Comhaontaíodh go ndéanfaí an tsuim a fuarthas ar iasacht a aisíoc ina 
12 thráthchuid chothroma thar thréimhse sé bliana, ag tosú ar an 1 Eanáir 2013. Bhí ús le gearradh de réir 
ráta 10% sa bhliain agus le híoc go míosúil.  
 
Bhain an figiúr do Chíos le foirgneamh in aice láimhe a ghlac Ó Ceallaigh ar cíos ar 1/8/2012.  Bhí sé 
iníoctha roimh ré agus mheas Ó Ceallaigh gur baineadh úsáid as leath den fhoirgneamh mar theach 
príobháideach agus gur chóir 25% den Solas agus den Teas a úsáideadh a chur i leith an chuid 
phríobháideach den fhoirgneamh.    
 
San áireamh i sócmhainní agus i ndliteanais an ghnólachta ar 31/12/2012 bhí: Stoc €15,500 
(stoc de bhreosla téimh €500 san áireamh), Féichiúnaithe €16,600, Creidiúnaithe Trádála €14,300, 
Airgead Tirim €550, Leictreachas dlite €640. 
   
 

 Iarrtar ort iad seo a thaispeáint, mar aon leis an oibriú amach:  
 

(a) Cuntas Trádála agus Cuntas Brabúis agus Caillteanais don bhliain dar chríoch 31/12/2012.    (52) 
(b) Clár Comhardaithe mar a bhí ar 31/12/2012.   (40) 
(c) Cad é an t-eolas breise a bheadh ar fáil don Uas. Ó Ceallaigh dá n-ullmhófaí a chuntais 

de réir ‘chóras na hiontrála dúbailte’? (8) 

    (100 marc) 
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