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7. Cuntais Fhoilsithe 

Tá caipiteal údaraithe €900,000 ag Mac Aidicín cpt, roinnte ina 600,000 gnáthscair ar €1 an ceann agus 
300,000 scair thosaíochta 8% ar €1 an ceann.  Baineadh an comhardú trialach seo a leanas as na leabhair 
ar 31/12/2015. 

 € € 
Feithiclí ar a gcostas  290,000  
Feithiclí – dímheas carnach ar 01/01/2015  104,000 
Infheistíochtaí 6%  250,000  
Foirgnimh ar a gcostas  700,000  
Foirgnimh - dímheas carnach ar 01/01/2015  121,300 
Ioncam infheistíochta   5,400 
Féichiúnaithe agus creidiúnaithe  129,000 94,000 
Stoc 01/01/2015 91,000  
Paitinn 01/01/2015 33,000  
Speansais riaracháin  203,000  
Costais dáileacháin  121,000  
Ceannacháin agus díolacháin  1,165,000 1,799,700 
Ioncam ó chíosanna   46,000 
Brabús ar dhíol talún   35,000 
Díbhinní íoctha  43,000  
Banc 90,000  
CBL  21,300 
Cuntas brabúis agus caillteanais ar 01/01/2015  72,000 
Caipiteal eisithe    

Gnáthscaireanna   480,000 
Scaireanna tosaíochta 8%   120,000 

Soláthar in aghaidh drochfhiach   15,500 
Bintiúr 7% 2018/2019  200,000 
Lascaine   13,000 
Ús bintiúir íoctha        12,200 ________ 
 3,127,200 3,127,200 

Baineann an t-eolas seo a leanas le hábhar: 

(i) Is é an stoc ar 31/12/2015 ná €76,000. 
(ii) Ceannaíodh an phaitinn ar 01/01/2011 ar €77,000.  Tá sí á hamúchadh thar 7 mbliana i 

dtráthchodanna cothroma.  Tá an t-amúchadh seo le cur san áireamh i gcostas na ndíolachán. 
(iii) Déan soláthar dóibh seo: ús bintiúir dlite, ioncam infheistíochta dlite, táillí iniúchóirí €18,000, 

táillí stiúrthóirí €26,000 agus cáin chorparáide €56,000. 
(iv) San áireamh sna speansais riaracháin tá fáltas €8,250 ar ioncam ó chíosanna. 
(v) Le linn na bliana, díoladh talamh taobh le háitreabh na cuideachta a chosain €85,000 ar €120,000.  

Ag deireadh na bliana, d’athluacháil an chuideachta a cuid foirgneamh ar €800,000 agus teastaíonn 
ón gcuideachta an luach sin a chuimsiú i gcuntas na bliana seo.  

(vi) Déan soláthar do dhímheas:  Foirgnimh 2% de réir méid chothroim. 
  Feithiclí 20% dá gcostas. 
(vii) Tá éileamh dífhostú éagórach de €60,000 déanta ag iarfhostaí.  Tá comhairleoirí dlí na cuideachta tar 

éis a chur in iúl gur dócha go gcuirfear an chuideachta faoi dhliteanas don mhéid iomlán. 

Iarrtar ort: 
 

(a) Cuntas brabúis agus caillteanais foilsithe a ullmhú don bhliain dar chríoch 31/12/2015 agus clár 
comhardaithe, mar a bhí ar an dáta sin de réir Achtanna na gCuideachtaí agus na gcaighdeán 
cuntasaíochta cuí, a thaispeánann na nótaí seo a leanas: 

1. Nóta ar bheartas cuntasaíochta maidir le sócmhainní seasta inláimhsithe agus stoc 
2. Brabús oibriúcháin 
3. Díbhinní 
4. Sócmhainní seasta inláimhsithe 
5. Dliteanas teagmhasach. (88) 

 

(b) (i) Mínigh cén fáth a bhfuil sé tábhachtach go ndéanfaí rialáil cheart ar ráitis airgeadais. 
 (ii) Conas a dhéanann an tAontas Eorpach rialú ar thíolacadh cuntas?  (12) 

 (100 marc) 
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