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ROINN 2 (200 marc) 
Freagair DHÁ cheist ar bith 

 
5. Léirmhíniú Cuntas 

Baineadh na figiúirí seo a leanas as cuntais deiridh Sionainn cpt, cuideachta i dtionscal na foirgníochta, 
don bhliain dar chríoch 31/12/2013.  Tá caipiteal údaraithe de €700,000 ag an gcuideachta atá comhdhéanta 
de 500,000 gnáthscair ar €1 an ceann agus 200,000 scair thosaíochta 5% ar €1 an ceann.  Tá 350,000 
gnáthscair agus 100,000 de na scaireanna tosaíochta eisithe ag an ngnólacht cheana féin. 
 

Cuntas Trádála, Brabúis agus Caillteanais 
don bhliain dar chríoch 31/12/2013  

  
 € 
Díolacháin 950,000 
Costais earraí díolta (755,000) 
Speansais oibriúcháin don bhliain   (130,000) 
Ús don bhliain  (18,000) 
Glanbhrabús don bhliain 47,000 
Díbhinní íoctha (40,000) 
Iarmhéid Brabúis agus Caillteanais 
01/01/2013 

35,000 

Iarmhéid Brabúis agus Caillteanais 
31/12/2013 

42,000 

 

Clár Comhardaithe mar a bhí ar 31/12/2013 
Sócmhainní Seasta € € € 

Sócmhainní Doláimhsithe  100,000 
Sócmhainní Inláimhsithe  480,000 
Infheistíochtaí (luach margaidh €200,000) 210,000 

 790,000 
Sócmhainní Reatha (Stoc ar deireadh  €62,000 
 & Féichiúnaithe €43,000 san áireamh)  

 
112,000 

 
  

Lúide Creidiúnaithe: suimeanna dlite laistigh de 1 bhliain amháin    
Creidiúnaithe Trádála 65,000   
Rótharraingt Bhainc  45,000 (110,000)     2,000 

   792,000 
Maoinithe ag    

Bintiúir 6% (2018/2019)   300,000 
Caipiteal agus Cúlchistí     

Gnáthscaireanna @ €1 an ceann  350,000  
Scaireanna Tosaíochta 5% @ €1 an ceann       100,000  
Iarmhéid Brabúis agus Caillteanais     42,000 492,000 

   792,000 
Luach margaidh de ghnáthscair amháin €1.30 

 

Iarrtar ort iad seo a leanas a ríomh do 2013: (déan an t-áireamh go dtí dhá ionad dheachúlacha de 
réir mar is cuí). 
(a) (i) Díolacháin ar airgead síos más 2 mhí an tréimhse chreidmheasa a thugtar d’fhéichiúnaithe. 

(ii) Toradh ar an gcaipiteal in úsáid.  
(iii) Tuilleamh in aghaidh na gnáthscaire in 2013. 
(iv) An toradh díbhinne 
(v) Cá fhad a thógfadh sé ar ghnáthscair amháin a luach margaidh in 2013 a aisghabháil, 

bunaithe ar an ráta íocaíochta amach atá ann faoi láthair? (50) 
 

(b) Cuir comhairle ar an mbainisteoir bainc más ceart iasacht de €350,000, ar a mbeadh ráta úis 9% 
á ghearradh, a thabhairt do Sionainn cpt le haghaidh fairsingithe sa todhchaí.  Bain úsáid as 
cóimheasa ábhartha agus sonraí eolais eile mar thaca le do fhreagra.    (40) 

(c) Mínigh an difríocht idir na téarmaí ‘Leachtacht’ agus’ Sócmhainneacht’ nuair a bhaintear úsáid 
astu in Anailís Chóimheasa.  Déan tagairt do cóimheasa ábhartha i do míniú (10) 

(100 marc) 

Cóimheasa agus eolas don bhliain dar 
chríoch 31/12/2012 
Tuilleamh in aghaidh na gnáthscaire 15c 
Díbhinn in aghaidh na gnáthscaire 12c 
Cumhdach uis 4 huaire 
Mear-chóimheas 0.90:1 
Luach margaidh gnáthscaire amháin €1.35 
Toradh ar chaipiteal in usáid 10.1% 
Giaráil 48% 
Cumhdach díbhinne  1.25 uair 
Toradh díbhinne  8.9% 
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