
Lch 2 de 10 

ROINN 1 (120 marc) 
Freagair Ceist 1 NÓ DHÁ cheist ar bith eile 

1. Cuntas Deiridh Cuideachta agus Cuntas Déantúsaíochta san Áireamh  
Tá Caipiteal Údaraithe de €850,000 ag Ó Riain Teo. atá roinnte ina 600,000 Gnáthscair ar €1 an ceann agus 250,000 
Scair Thosaíochta 5% ar €1 an ceann.  Baineadh an Comhardú Trialach seo a leanas as na leabhair ar 31/12/2015: 

 € € 
Foirgnimh mhonarchan (costas €930,000) 910,000  
Gléasra agus innealra (costas €320,000) 245,000  
Iarmhéid brabúis agus caillteanais 01/01/2015  68,900 
Díolacháin   1,352,000 
Díol dramhábhar   6,100 
Banc  42,600 
Féichiúnaithe agus creidiúnaithe  52,000 49,400 
Pá díreach monarchan  220,000  
Ceannach amhábhar  524,200  
Speansais díola  36,300  
Speansais riaracháin  49,200  
Forchostais ghinearálta mhonarchan (Fionraí san áireamh) 86,400  
Stoic ar láimh 01/01/2015   

Earraí críochnaithe   48,100  
Amhábhair  46,500  
Obair idir Lámha  33,200  

Bintiúir 8% (€60,000 a eisíodh ar 30/04/2015 san áireamh)  375,000 
Díbhinní íoctha  22,500  
Scairchaipiteal Eisithe - gnáthscaireanna   500,000 
 - scaireanna tosaíochta 5%   200,000 
Fruiliú trealaimh speisialta   35,700  
Lascaine (glan)  6,000 
Íocaíochtaí ríchíosa  30,500  
Cíos   8,500 
Infheistíochtaí 4% a ceannaíodh ar 01/05/2015  315,000  
ÍMAT, ÁSPC & MSU  _______      46,100 
 2,654,600 2,654,600 

Tá an t-eolas agus na treoracha seo a leanas le cur san áireamh: 
(i) Stoic ar láimh ar 31/12/2015 Earraí críochnaithe €77,600 
  Amhábhair €36,100 
  Obair idir lámha  €34,200 
(ii) San áireamh san fhigiúr do dhíol dramhábhar, tá €3,600 a fuarthas ar sheanmheaisín a díoladh ar 30/06/2015.  

Chosain an meaisín seo €18,000 ar 01/04/2010. 
(iii) Déan soláthar in aghaidh dímheasa ar Ghléasra agus Innealra ar ráta bliantúil 10% dá gcostas ón dáta ar 

ceannaíodh iad go dtí an dáta ar díoladh iad. 
(iv) Tugadh faoi deara gur cuireadh earraí críochnaithe chuig custaiméir ar 31/12/2015 ar bhonn ‘díola nó aischuir’. 

Iontráladh na hearraí seo sna leabhair mar dhíolachán creidmheasa de €15,000, sin uasmharcáil 20% dá gcostas. 
(v) Tarlaíonn an figiúr fionraí toisc gur ceadaíodh lascaine €1,200 a iontráladh i gcuntas na bhféichiúnaithe amháin 

agus toisc gur iontráladh ceannacháin amhábhar ar cairde €5,000 ar an taobh mícheart de chuntas na 
gcreidiúnaithe. 

(vi) Baineadh an figiúr le haghaidh an bhainc sa Chomhardú Trialach as taifid an ghnólachta.  Ach tháinig ráiteas 
bainc dar dáta 31/12/2015 isteach agus rótharraingt de €36,300 á léiriú ann.  Tháinig na neamhréitigh seo a 
leanas chun solais nuair a cuireadh an cuntas bainc agus an ráiteas bainc i gcomparáid lena chéile: 

1. Obadh seic €800 a fuarthas ó fhéichiúnaí.  Níor iontráladh é seo sna leabhair. 
2. Íocadh cíos €5,100 do na sé mhí dar críoch 30/04/2016 go díreach isteach i gcuntas bainc na cuideachta. 
3. Ní raibh seic €2,000 a eisíodh chuig soláthraí seachadta chun íoctha fós. 

(vii) Thóg O Riain Teo. síneadh lena dtrádstóras in 2015.  Fostaithe de chuid na cuideachta féin a rinne an obair sin.  
Tá costas a saothair siúd, €12,000, san áireamh i bpá na monarchan.  Tógadh na hábhair thógála, a chosain 
€28,000, ó na stoic.  Ní dhearnadh iontráil ar bith sna leabhair maidir leis an síneadh seo. 

(viii) Déan soláthar d’ardú pá 5% a tugadh le déanaí agus a siardhátaíodh chun ná sé mhí ó 01/07/2015 a chlúdach. 
(ix) Ba chóir soláthar a dhéanamh dóibh seo a leanas: 

 1. Ioncam infheistíochta dlite agus ús dlite ar bhintiúir. 
 2. Soláthar in aghaidh drochfhiach a chruthú atá cothrom le 4% de na féichiúnaithe.   

Iarrtar ort: 
(a) Cuntas Déantúsaíochta, Trádála, Brabúis agus Caillteanais don bhliain dar críoch 31/12/2015 a ullmhú.   (75) 
(b) Clár Comhardaithe mar a bhí ar 31/12/2015 a ullmhú. (45) 
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