
Lch 8 de 10 

 
7. Taifid Neamhiomlána  
 

Ar 01/01/2014, cheannaigh A. Ó Murchú gnólacht ar €220,000 a chuimsigh na sócmhainní 
inláimhsithe agus na dliteanais seo a leanas: Áitreabh €180,000; Stoc €17,000; Féichiúnaithe €18,000; 
Árachas 3 mhí réamhíoctha ar an Áitreabh €1,200; Creidiúnaithe Trádála €22,500; Pá dlite €1,800 
agus Airgead Tirim €400. 

 
Le linn 2014 níor choinnigh Ó Murchú sraith iomlán cuntas ach bhí sé in ann an t-eolas seo a leanas a 
chur ar fáil ar 31/12/2014. 

 
Íocaíochtaí Airgid: Lóisteálacha €110,000, Speansais Ghinearálta €45,800, Ceannacháin €86,200. 
 
Íocaíochtaí Bainc: Creidiúnaithe €42,100, Solas agus Teas €6,800, Ús €1,500, Préimh bhliantúil 

Árachais ar an Áitreabh €3,800, Buanordú do Chumann Carthanachta €3,000, 
Veaineanna Seachadta €35,200. 

 
Lóisteálacha Bainc: Féichiúnaithe €34,000, Airgead Tirim €110,000, Díbhinní €4,000. 
 
Gach seachtain i rith na bliana thóg Ó Murchú earraí dar luach €100 as an stoc agus airgead €120 le 
haghaidh speansais teaghlaigh.  
 
Thóg Ó Murchú €120,000 ar iasacht ar 01/09/2014 agus baineadh úsáid as cuid de chun seomra 
taispeántais béal dorais a cheannach ar chostas €90,000. Úsáideadh an chuid eile den iasacht chun 
troscán a cheannach. Socraíodh go n-íocfadh Ó Murchú ús ar lá deiridh gach míosa de réir ráta 5% sa 
bhliain. Bhí an tsuim chaipitil le haisíoc ina cnapshuim sa bhliain 2022 agus, chun soláthar a dhéanamh 
dó seo, bhí an banc le €1,250 a aistriú ar lá deiridh gach míosa ó chuntas gnó Uí Mhurchú go ciste 
infheistíochta ag tosú ar 30/09/2014.  
 
Mheas Ó Murchú gur cheart 25% den troscán, 20% den ús iníoctha don bhliain agus 25% den solas 
agus teas a úsáideadh a chur i leith na roinne príobháidí den áitreabh.   
 
Ar 31/12/2014 bhí earraí le luach díola €6,000 a díoladh ar cairde le marcáil suas de 20% dá gcostas 
nach ndearnadh iad a thaifeadadh sna leabhair. Eisíodh sonrasc chuig an bhféichiúnaí ar an dáta 
céanna. Bhí na hearraí sa trádstóras fós agus cuireadh san áireamh iad sa stoc ar deireadh. 
 
Cuimsithe i sócmhainní agus dliteanais an ghnólachta ar 31/12/2014 bhí: Stoc €16,200, 
Féichiúnaithe €20,400, Creidiúnaithe Trádála €32,600, Airgead Tirim €600, Leictreachas dlite €380 
agus €30 Úis a thuill an ciste go dáta.  
 
Iarrtar ort: 

 
(a) Cuntas Trádála, Brabúis agus Caillteanais don bhliain dar críoch 31/12/2014.   

(Taispeáin do chuid oibre) (52) 
(b) Clár Comhardaithe mar a bhí ar 31/12/2014.  (Taispeáin do chuid oibre) (40) 
(c) Mínigh ‘Coincheap na bhFabhruithe’ agus an fáth a bhfuil sé chomh tábhachtach i gcleachtas na 

Cuntasaíochta.   (8) 
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