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4. Cuntas Stiúraithe Creidiúnaithe

Taispeánadh na hiarmhéideanna seo a leanas i gCuntas Stiúraithe an Mhórleabhair Creidiunaithe
ag B. ó Riain - £41,228 sr agus £466 dr, ar 31/12/1999. Níor aontaigh na figiúirí seo le Sceideal
(Liosta) Iarmheideanna na gCreidiúnaithe a baineadh amach ar an dáta céanna. Thug iniúcadh na
leabhar an méid seo a leanas chun solais:

(i) Bi creidiúnaí tar eis ús £74 san iomlán a ghearradh ar chuntas a bhí thar téarma. Ba é an t-
aon iontráil sna leabhair i leith an úis ná £47 a cuireadh chun dochair an chreidiúnaí. I
ndiaidh agóide, laghdaíodh an t-ús seo go dtí £20 ach níor léiríodh an laghdú seo sna cuntais.

(ii) Fágadh Lascaine £18 nár cheadaigh soláthraí as na leabhair.
(iii) Fuarthas nóta creidmheasa £65 ón soláthraí. Ba é an t-aon iontráil a rinneadh sna leabhair

ná £650 chun sochair cuntais pearsanta soláthraí.
(iv) Cuireadh ceannacháin airgid £350 le ó Riain chun dochair cuntais an tsoláthraí.
(v) Bhí sonrasc do £660 faighte ag ó Riain ó sholáthraí. Iontráladh é seo sa leabhar oiriúnach lae

mar £606. Ach, nuair a bhíothas ag breacadh ón leabhar seo go dti an mórleabhar ní raibh
aon iontráil déanta sa chuntas pearsanta.

(vi) Bhí ó Riain tar éis earraí £210 a chur ar ais chuig soláthraí agus rinne sé é seo a iontráil i
gceart sna leabhair. Tháinig nóta creidmheasa, áfach, inar taispeánadh aisbhaint 10% i leith
táille athstocála. Cuireadh méid iomlán an nóta creidmheasa seo chun sochair cuntais an
chreidiúnaí. Níor cuireadh iontrail ar bith eile sna leabhair i leith an nóta creidmheasa.

Iarrtar ort iad seo a leanas a ullmhú:
(a) Cuntas Ceartaithe Stiúraithe Mhórleabhar na gCreidiúnaithe. (30)
(b) Sceideal Ceartaithe na gCreidiúnaithe ag leiriú an bhun – iarmhéid. (30)
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