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2. Dímheas ar Shócmhainní Seasta  
 

Ullmhaíonn Euro Teo., déantóir éadaí spóirt, a gcuntais deiridh go dtí 31 Nollaig gach bliain. 
Is é polasaí na cuideachta é a cuid innealra a dhímheas de réir méid chothroim thar thréimhse 
10 mbliana. Meastar an dramhluach ag 5% de phraghas tosaigh an mheaisín. Cuirtear dímheas 
i bhfeidhm ón dáta ceannaigh go dtí an dáta díola. 
(Áirítear na suimeanna go dtí an euro is gaire.) 
 
Ar 01/01/2013, bhí na meaisíní seo a leanas ag Euro Teo.: 
 

Uimh. 1 a ceannaíodh ar 01/07/2010 ar €50,000 
Uimh. 2 a ceannaíodh ar 01/09/2011 ar €65,000 
Uimh. 3 a ceannaíodh ar 01/01/2012 ar €75,000 

 
Ar 01/03/2013, milleadh Meaisín Uimh. 1 mar thoradh ar mhífheidhm a scrios braiteoir an mhótair 
go hiomlán. D’íoc an chuideachta árachais €25,000 mar chúiteamh ar an damáiste seo agus 
fuarthas €500 ó mhangaire dramh-mhiotail ar dhíolachán an mheaisín. Ar an dáta céanna, 
ceannaíodh meaisín nua, Uimh. 4, ar chostas €60,000 le cur in ionad Mheaisín Uimh. 1.  
 
Rinneadh mionathrú ar mhótar mheaisín Uimh. 3 ar 01/01/2014 ar chostas €4,000 chun a 
tháirgiúlacht a mhéadú. Is é an dímheas i leith an mhionathraithe seo ná €475 sa bhliain,    
 
Ar 01/04/2014, trádáladh isteach Meaisín Uimh. 2 ar €27,500 in aghaidh Meaisín Nua, Uimh. 5, a 
chosain € 55,000. Íocadh iarmhéid an phraghais cheannaigh láithreach. Chosain seachadadh an 
mheaisín €2,000 agus chosain sé €400 é a shuiteáil.  
 
 
Iarrtar ort na cuntais seo a leanas, mar aon leis an oibriú amach, a thaispeáint do gach 
ceann den dá bhliain 2013 agus 2014: 
 
(a) Cuntas an Innealra.  (6) 
(b) An Cuntas Soláthair in aghaidh Dímheasa. (32) 
(c) An Cuntas Diúscartha Innealra. (14) 
(d) (i) Mínigh cén fáth a ngearrann cuideachta dímheas nuair a bhíonn an brabús á 

 ríomh. 
(ii) Liostaigh na tosca ba chóir a chur san áireamh nuair a bhíonn an polasaí  
 dímheasa maidir le sócmhainn ar leith á shocrú. (8) 

(60 marc) 
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