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3. Cuntais chlub 
 

Bhí na nithe seo a leanas san áireamh i sócmhainní agus i ndliteanais Chlub Gailf Stretford ar 
01/01/2015: clubtheach agus cúrsa €650,000, stoc beáir €6,000, trealamh ar a chostas €24,000, 
féichiúnaithe beáir €355, ballraíocht saoil €40,000, creidiúnaithe beáir €3,000, pá dlite €1,500,  
cúlchiste tobhaigh €50,000, síntiúis réamhíoctha €1,400, ús infheistíochta dlite €300. 

 
Chuir cisteoir an chlub an cuntas seo a leanas ar fáil i dtaobh imeachtaí an chlub i rith na bliana dar 
críoch 31/12/2015. 

 
Cuntas Fáltas agus Íocaíochtaí don bhliain dar críoch 31/12/2015 

 
Fáltais € Íocaíochtaí  € 
Síntiúis 102,900  Iarmhéid cuntas reatha bainc 01/01/2015 8,500 
Fáltais lónadóireachta 6,500  Ceannacháin bheáir 33,600 
Ús ó infheistíochtaí 4% 2,400 Ceannacháin lónadóireachta 4,800 
Fáltais bheáir 76,300 Trealamh 18,000 
Táillí iontrála 10,000 Speansais éagsúla 124,350 
Urraíocht bhliantúil 11,400 Duaiseanna comórtas 22,100 
Deontas trealaimh 25,000 Seic obtha – fiach beáir 80 
Fáltais chomórtas 25,600 Iasacht bhainc móide ús 15 mhí íoctha ag 

8% ar 31/12/2015  
33,000 

 ______ Iarmhéid 31/12/2015   15,670 
 260,100  260,100 

 

Tugtar an t-eolas agus na treoracha seo a leanas duit: 
 

(i) B’iad na stoic ar 31/12/2015 ná stoc bheáir €16,900, stoc lónadóireachta €600. 
(ii) Ús infheistíochta dlite ar 31/12/2015: €400. 
(iii) Trealamh i seilbh an chlub ar 31/12/2015 le dímheas ar ráta 20% dá chostas. 
(iv) Tá an clubtheach agus an cúrsa le dímheas de réir ráta 2%. 
(v) Ar na síntiúis tá:  

1. Dhá bhallraíocht saoil a thugann líon iomlán na mballraíochtaí saoil go 10. 
2. Sintiúis €800 do 2016. 
3. Tobhach €50 an duine ar na 500 ball ar fad do 2015. 
4. Tobhach €50 an duine dlite ó 20 ball do 2014. 

(vi) Chinn an club go ndéanfar ballraíocht saoil a chur chun sochair mar ioncam thar thréimhse 
10 mbliana ag tosú i 2015. 

(vii) Ní bhfuarthas an seic obtha ar ais ina dhiaidh sin agus rinneadh é a dhíscríobh mar dhrochfhiach. 
(viii) Féichiúnaithe agus creidiúnaithe an bheáir - €500 agus €1,230 faoi seach ar 31/12/2015. 
 

 
Iarrtar ort: 

 
(a) Ciste carntha an chlub (caipiteal) a thaispeáint ar 01/01/2015. (25) 
(b) An cuntas ioncaim agus caiteachais a thaispeáint don bhliain dar críoch 31/12/2015. (27) 
(c) Déan idirdhealú idir ‘tobhach’ agus ‘ballraíocht saoil’.  Mínigh conas a chaitear leis an dá 

cheann acu sna cuntais. (8) 
(60 marc) 
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