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4. Taifid Neamhiomlána  
 

Ar 01/01/2015, lóisteáil A. Ó Néill €560,000 i gcuntas gnó sa bhanc agus ar an lá céanna cheannaigh sé 
gnólacht ar €490,000.  Bhí na sócmhainní inláimhsithe agus na dliteanais seo a leanas san áireamh ann: 
foirgnimh €450,000, stoc €15,700, rátaí trí mhí réamhíoctha €2,400, féichiúnaithe €26,600, pá dlite €4,800 
agus creidiúnaithe trádála €51,000. 
 
Níor choimeád Ó Néill sraith iomlán leabhar i rith 2015 ach bhí sé in ann an t-eolas breise seo a sholáthar ar 
31/12/2015:  

 
(i) Gach seachtain thógadh Ó Néill earraí ar chostas €190 ón stoc, agus scríobhadh sé seic €150 gach 

seachtain chun íoc as speansais teaghlaigh.   
 
(ii) Thóg Ó Néill €350,000 ar iasacht ar 01/10/2015, agus d’úsáid sé cuid de chun áitreabh béal dorais a 

cheannach ar €295,000.  Aontaíodh go n-íocfaí ús ar an lá deireanach de gach mí ar ráta 6% sa bhliain.  
Bhí an tsuim chaipitil le haisíoc mar chnapshuim sa bhliain 2021.  Chun soláthar a dhéanamh dó sin 
tugadh treoir don bhanc €5,200 a aistriú ar an lá deiridh de gach mí ó chuntas gnó Uí Néill isteach i 
gciste infheistíochta. 

 
(iii) I gcaitheamh na bliana, lóisteáil Ó Néill airgead sa chuntas gnó sa bhanc mar seo a leanas: 

€145,000 ón scipéad airgid; 
díbhinní de luach €4,200. 

 
(iv) Rinne Ó Néill na híocaíochtaí seo a leanas le seiceanna, freisin: solas agus teas €9,200, ús €3,500,  

pá agus speansais ghinearálta €94,000, trealamh €16,000, rátaí go ceann dhá mhí dhéag €10,800 agus 
díosal do charr príobháideach €4,600. 
 

(v) Mheas Ó Néill gur chóir 30% díobh seo a leanas a chur i leith an taoibh phríobháidigh den áitreabh: 
trealamh, solas agus teas don bhliain, chomh maith le hús na hiasachta don bhliain. 
 

(vi) San áireamh i sócmhainní agus i ndliteanais an ghnólachta ar 31/12/2015 bhí stoc €17,300, 
féichiúnaithe €37,300, creidiúnaithe trádála €44,600, leictreachas dlite €760 agus ús €39 tuillte ag an 
gciste infheistíochta go dtí sin. 

 
 
Iarrtar ort: 
 
(a) Ráiteas/Clár Comhardaithe a ullmhú, ag taispeáint bhrabús nó chaillteanas Uí Néill don bhliain dar 

críoch 31/12/2015.  (Taispeáin do chuid oibre.) (52) 
 
(b) Cén chomhairle a chuirfeá ar Ó Néill maidir le taifid a choimeád? (8) 
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