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6. Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid  
  

Seo a leanas na Cláir Chomhardaithe do Ó Cuaig cpt, mar a bhí ar 31/12/2013 agus 31/12/2014. 
 

Cláir Chomhardaithe mar a bhí ar 31/12/2014 31/12/2013 
Sócmhainní Seasta  € € € € 
Costas 640,000 470,000  
Lúide dímheas carntha  (200,000) 440,000 (80,000) 390,000 
Sócmhainní Airgeadais      
Infheistíochtaí ar a gcostas   100,000  200,000 
Sócmhainní Seasta     
Stoc 350,000  295,000  
Féichiúnaithe  170,000  110,000  
Lúide soláthar in aghaidh drochfhiach (8,500) (5,500) 
Urrúis Rialtais  56,000 ---------- 
Airgead Tirim   34,000    60,000  
 601,500  459,500  
Lúide Creidiúnaithe: suimeanna dlite laistigh de 1 bhliain    
Creidiúnaithe trádála  202,000  235,000  
Banc 18,000  31,000  
Cáin   55,000    47,000  
 275,000 326,500 313,000 146,500 
 866,500  736,500
Maoinithe ag     
Creidiúnaithe: suimeanna dlite tar éis níos mó ná aon 
bhliain amháin     

Bintiúir 10%  180,000  130,000
Caipiteal agus Cúlchistí     
Gnáthscaireanna @ €1 an ceann 310,000  250,000  
Scairbhiseach  15,000  ---------  
Cuntas brabúis agus caillteanais  361,500 686,500 356,500 606,500 
  866,500  736,500 

 
Tá an t-eolas seo a leanas ar fáil freisin: 

1. Eisíodh 60,000 scair ar €1.25 an scair. 
2. Sócmhainní seasta a chosain €50,000, agus ar soláthraíodh dímheas iomlán de €25,000 ina leith, 

díoladh ar €30,000 iad. 
3. Eisíodh Bintiúir €50,000 ar 01/01/2014. 
4. Íocadh díbhinní de luach €55,000 san iomlán le linn na bliana. 
5. Gearradh cáin €65,000 ar bhrabúis na bliana 2014.  
6. Infheistíochtaí a chosain €100,000, díoladh ar airgead tirim iad ar a luach de réir na leabhar. 
 

Iarrtar ort: 
(a) (i) Cuntas Brabúis agus Caillteanais Giorraithe a ullmhú chun an brabús oibriúcháin don bhliain 

dar críoch 31/12/2014 a fháil. 
(ii) Ráiteas ar Shreabhadh Airgid le haghaidh Ó Cuaig cpt don  
 bhliain dar críoch 31/12/2014 a ullmhú, ráitis Imréitigh san áireamh.  (88) 

 
(b) (i) Tabhair breac-chuntas ar na cuspóirí atá le ráitis faoi shreabhadh airgid. 

(ii) Mínigh cén fáth gur tháinig ísliú ar iarmhéid airgid na cuideachta bíodh is  
 gur tuilleadh brabús i rith 2014. (12) 
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