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ROINN 2 (200 marc) 
Freagair DHÁ cheist ar bith  

 
5. Léirmhíniú Cuntas  

 

Baineadh na figiúirí seo a leanas as cuntais deiridh Uí Dhochartaigh Teo., soláthraí seirbhísí i dtionscal na 
turasóireachta, don bhliain dar críoch 31/12/2015.  Tá caipiteal údaraithe de €900,000 ag an gcuideachta atá 
comhdhéanta de 600,000 gnáthscair ar €1 an ceann agus 300,000 scair thosaíochta 5% ar €1 an ceann.      
Tá 500,000 gnáthscair agus na scaireanna tosaíochta 5% go léir eisithe ag Ó Dochartaigh Teo. cheana féin. 

 

Cuntas Trádála, Brabúis agus Caillteanais don 
bhliain dar críoch 31/12/2015 

€ € 
Díolacháin 980,000 
Stoc tosaigh  55,000  
Stoc deiridh  65,000  
Costais earraí díolta  (752,000) 
Speansais oibriúcháin don bhliain  (83,000) 
Ús don bhliain  (12,000) 
Glanbhrabús don bhliain  133,000 
Díbhinní íoctha  (50,000) 
Brabús coinnithe  83,000 
Iarmhéid brabúis agus caillteanais 01/01/2015   45,000 
Iarmhéid brabúis agus caillteanais 31/12/2015 128,000 
 

Clár Comhardaithe mar a bhí ar 31/12/2015 
 € € 

Sócmhainní Seasta  856,000 
Infheistíochtaí (luach an mhargaidh 31/12/2015 €200,000)     150,000 
  1,006,000 
Sócmhainní Reatha (stoc €65,000 is féichiúnaithe €95,000 san áireamh)  212,000  
Lúide Creidiúnaithe: suimeanna dlite laistigh de 1 bhliain amháin     
Creidiúnaithe trádála (90,000)    122,000 
  1,128,000 
Maoinithe ag:   
Bintiúir 6% (faoi urrús 2017)  200,000 
Caipiteal agus Cúlchistí   
Gnáthscaireanna @ €1 an ceann 500,000  
Scaireanna tosaíochta 5% @ €1 an ceann 300,000  
Iarmhéid brabúis agus caillteanais 128,000    928,000 

  1,128,000 

Is é luach gnáthscaire amháin ar an margadh ar 31/12/2015 ná €1.25. 
  

Iarrtar ort iad seo a leanas a ríomh do 2015: (déan an t-áireamh go dtí dhá ionad dheachúlacha de réir 
mar is cuí). 

(a) (i) Ceannacháin airgid más é 2 mhí an tréimhse chreidmheasa faighte ó chreidiúnaithe 
 trádála. 
(ii) Toradh Díbhinne. 
(iii) Cóimheas idir Praghas agus Tuilleamh 
(iv) Toradh ar Chaipiteal a Úsáidtear. 
(v) Cumhdach Díbhinne. (50) 

 

(b) An mbeifeása mar scairshealbhóir toilteanach breis scaireanna de chuid Uí Dhochartaigh Teo. a 
cheannach?  Bain úsáid as cóimheasa agus eolas ábhartha eile chun tacú le do fhreagra. (35) 

 

(c) (i) Mínigh an téarma ‘Giaráil’. 
 (ii) Cad iad na buntáistí a bhaineann le hísealghiaráil do ghnólacht?  
 (iii) Luaigh dhá shlí chun giaráil cuideachta a laghdú. (15) 

(100 marc) 

Cóimheasa agus eolas don bhliain dar 
críoch 31/12/2014 
Tuilleamh in aghaidh na gnáthscaire 13.2c 
Díbhinn in aghaidh na gnáthscaire 6c 
Cumhdach Úis 6 huaire 
Cóimheas mear 1.2:1 
Luach margaidh gnáthscaire amháin €1.15 
Toradh ar chaipiteal in úsáid 10.3% 
Giaráil 54% 
Cumhdach díbhinne 2.2 uair 
Toradh díbhinne 5.22 % 

michael
Typewritten Text
a16




