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Freagair DHÁ cheist ar bith 

 
5. Léirmhíniú ar Chuntais  
 

Baineadh na figiúirí seo a leanas as Cuntais Chríochnaitheacha GJ cpt, déantóir san earnáil phróiseála 
bia, don bhliain dar críoch 31/12/2014. Tá caipiteal údaraithe de €900,000 ag an gcuideachta atá 
comhdhéanta de 800,000 gnáthscair ar €1 an ceann agus 100,000 scair thosaíochta 5% ar €1 an ceann. 
Tá 650,000 gnáthscair agus na scaireanna tosaíochta 5% go léir eisithe ag an ngnólacht cheana féin. 

 

Cuntas Trádála, Brabúis agus Caillteanais don bhliain 
dar críoch 31/12/2014 
 € 
Díolacháin 878,000 
Costas earraí a díoladh (720,000) 
Speansais oibriúcháin don bhliain (90,000) 
Ús (14,000) 
Glanbhrabús 54,000 
Díbhinní íoctha (44,000) 
Brabús coinnithe 10,000 
Iarmhéid brabúis agus caillteanais 01/01/2014 15,000 
Iarmhéid brabúis agus caillteanais 31/12/2014 25,000 

 
 

Clár Comhardaithe mar a bhí ar 31/12/2014 € € 
Sócmhainní Seasta   855,000 
Infheistíochtaí (luach margaidh ar 31/12/2014 – €100,000)  110,000 
  965,000 
Sócmhainní Reatha (stoc €51,500 agus    

féichiúnaithe €80,000 san áireamh) 131,500  
Lúide Creidiúnaithe: suimeanna dlite laistigh de 1 bhliain   
Creidiúnaithe Trádála  (121,500)   10,000 
  975,000 
Maoinithe ag   

Bintiúir 7% (Faoi urrús 2016)  200,000 
Caipiteal agus Cúlchistí    

Gnáthscaireanna @ €1 an ceann 650,000  
Scaireanna tosaíochta 5% @ €1 an ceann 100,000  
Iarmhéid brabúis agus caillteanais   25,000 775,000 

  975,000 
Luach margaidh gnáthscair amháin €0.95 ar 31/12/2014. 

 

(a) Iarrtar ort iad seo a leanas a ríomh do 2014: (déan an t-áireamh go dhá aonad dheachúlacha de réir 
mar is cuí). 

(i) An stoc tosaigh más é ráta láimhdeachais an stoic bunaithe ar an meánstoc ná 12.  
(ii) An tuilleamh in aghaidh na scaire. 
(iii) An toradh díbhinne. 
(iv) Cóimheas praghais le tuilleamh. 
(v) An cumhdach úis. (50) 

 
(b) Infheisteoir is ea Tomás Ó Murchú atá ag smaoineamh ar 150,000 de na scaireanna atá eisithe ag 

GJ cpt cheana féin a cheannach ar 90c an ceann. Tá sé i gceist aige €50,000 dá choigilteas féin a 
úsáid agus gheobhadh sé an chuid eile ar iasacht ag ráta seasta 9%. D’iarr Tomás comhairle ortsa, 
Barra Ó Riain, Comhairleoir Airgeadais. Scríobh tuairisc chuig Tomás le do chuid moltaí. Bíodh 
cóimheasa ábhartha agus eolas eile san áireamh i do thuairisc. (40) 

 
(c) Luaigh na teorainneacha atá le hanailís chóimheasa mar theiciníc anailís airgeadais. (10) 

(100 marc) 
  

Cóimheasa agus eolas don bhliain dar 
críoch 31/12/2013 
 
Tuilleamh in aghaidh na gnáthscaire 9.1c 
Díbhinn in aghaidh na gnáthscaire 8.0c 
Cumhdach úis 6 huaire 
Mearchóimheas 0.90 le 1 
Toradh ar chaipiteal in úsáid 8.2% 
Luach margaidh gnáthscaire €0.97 
Giaráil 28% 
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