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3. Ráiteas Táblach  
 

Léirítear staid airgeadais Vata Teo., grósaeir, ar 01/01/2014 sa chlár comhardaithe seo a leanas: 
 

Clár Comhardaithe mar a bhí ar 01/01/2014 
 

Costas 
Dímheas go 

dáta 
Glan  Iomlán 

Sócmhainní Seasta € € € € 
Cáilmheas (costas €55,000)    45,000 
Talamh & foirgnimh 690,000 55,100 634,900  
Trealamh 30,000 2,500 27,500  
Veaineanna seachadta    86,000 32,000   54,000  
 806,000  89,600 716,400 716,400 
    761,400 
Sócmhainní Reatha      
Stoc  73,600   
Árachas réamhíoctha   1,000   
Féichiúnaithe   52,900  127,500  
Lúide Creidiúnaithe: suimeanna dlite laistigh de 1 bhliain      
Creidiúnaithe   82,300   
Banc  11,900   
Speansais dlite     3,700 97,900 29,600 
    791,000 
Maoinithe ag      
Caipiteal agus Cúlchistí       
Údaraithe - 750,000 gnáthscair @ €1 an ceann     
Eisithe - 480,000 gnáthscair @ €1 an ceann  480,000   
Scairbhiseach   75,000   
Iarmhéid brabúis agus caillteanais   236,000   791,000 
    791,000 

Rinneadh na bearta seo a leanas le linn 2014: 
 

Ean Cheannaigh Vata Teo. gnólacht béal dorais ar 01/01/2014 a chuimsigh foirgnimh €240,000, veaineanna 
seachadta €42,000 agus creidiúnaithe €54,000. Glanadh an praghas ceannaigh trí 220,000 scair in Vata 
Teo. a thabhairt don díoltóir ar bhiseach 20c an scair. 

  

Fea Ghlac creidiúnaí a raibh €2,500 dlite dó ag Vata Teo. le cuisneoir/reoiteoir, a raibh luach €2,200 air de 
réir na leabhar, mar  shocrú iomlán ar an bhfiach. Chosain an cuisneoir/reoiteoir seo €4,000. 

 

Aib Shocraigh Vata Teo. an talamh agus na foirgnimh a athluacháil ar 01/04/2014 ag €990,000. Sciar na 
talún sa luach nua ná €170,000. 

 

Bea Fuarthas ráiteas bainc ag deireadh na Bealtaine a léirigh dochar díreach de €3,600 chun árachas dóiteáin 
a íoc don bhliain dar críoch 31/03/2015, agus aistriú creidmheasa €8,600 chun 10 mí de chíos infhála 
roimh ré a chlúdach ó 1 Bealtaine.  

  

Iúil Rinneadh veain seachadta, a chosain €15,000 agus a raibh luach €3,000 uirthi de réir na leabhar, a 
thrádáil isteach in aghaidh veain nua a chosain €24,000 ar 01/07/2014. Rinneadh lamháltas €4,500 i 
leith na seanveain.  

 

Samh Fuarthas íocaíocht €1,260 ó T Mac Donncha, féichiúnaí, ar díscríobhadh a fhiach cheana agus a 
dteastaíonn uaidh anois trádáil le Vata Teo. arís. Is ionann sin agus 90% den bhunfhiach agus ghabh an 
féichiúnaí air féin an chuid eile den fhiach a íoc i mí Eanáir 2015. An lá céanna díoladh earraí ar luach 
€720 ar cairde le Mac Donncha. Seo ardú marcála de 20%. 

 

Noll Tá dímheas le déanamh ar na foirgnimh don bhliain de réir ráta 2% dá luach ar 01/04/2014. 
 Déan veaineanna seachadta a dhímheas de réir ráta 20% dá gcostas sa bhliain ón dáta ceannaigh go dtí 

an dáta díola. 
 

Iarrtar ort: 
An tionchar a bhí ag gach ceann de na bearta thuas ar an tsócmhainn ábhartha agus ar an dliteanas ábhartha 
a thaifeadadh i ráiteas táblach, agus na sócmhainní agus na dliteanais iomlána ar 31/12/2014 a aimsiú. 
  (60 marc)
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