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7. Ceartú earraidi agus cuntas fionraí.

Níor réitigh Comhardú Trialach S.ó Maoildeirg , úineir garáiste, ar 31/12/1999. Iontráladh an
difríocht i gCuntas Fionraí agus ullmhaíodh an Clár Comhardaithe seo a leanas:

Clár Comhardaithe mar a bhí ar 31/12/1999.

Socmhainni Seasta £00 £00 £00
Áitreabh 200,000
Trealamh 58,000_________ 258,000

Sócmhainni Reatha
Stoc (is fionraí san áireamh) 94,000
Féichiúnaithe 27,000_________

121,000

Lúide : Creidíunaithe: suimeanha dlite lastigh de 1 bhliain
Creidiúnaithe 46,000
Banc 31,000 77,000 44,000_________ _________ _________

302,000

Á Maoiniú Ag
Caipiteal 266,000
Móide: Brabús Glan   49,000

315,000
Lúide: Tarraingtí   13,000 302,000

302,000

Tar éis na leabhair a sheiceáil, tháinig na hearráidí seo a leanas chun solais:

(i) Bhí duais do shaoire phríobhaideach do bheirt, a raibh luach £5,000 uirthi 60 hiomlán,
buaite ag ó Maoildeirg. Tugadh ticéad amháin do dhuine díolacháin mar pháirtíocaíocht
coimisiúin díolachain, agus tugadh an ceann eile do ghnólacht fógraíochta mar
láníocaíocht as fiacha £2,650. Ní dhearnadh aon iontráil sna leabhair.

(ii) Rinneadh carr , a ceannaíodh ar cairde ó S. Arnóid ar £11,000, a iontráil ar an taobh
mícheart de chuntas Arnóid agus cuireadh chun sochair é mar £1,100 i gcuntas an
Trealaimh.

(iii) Cuireadh páirteanna cairr, a díoladh ar cairde cheana féin ar £230 ar ais chuig ó
Maoildeirg. Rinneadh na baill seo a iontráil de dhearmad mar £30 chun sochair an
chuntais Trealaimh agus mar £23 chun dochair an chuntais Cheannacháin.

(iv) Bhí ó Maoildeirg i bhfiacha £1,200, go príobháideach agus rinneadh an tsuim sin
fhritháireamh mar shocraíocht ghnólacht £ 1,380, ar cóiriú cairr a rinneadh cheana féin.
Ní dhearnadh aon iontráil sna leabhair maidir leis an bhfritháireamh seo.

(v) Chuir ó Maoildeirg carr ar ais, a bhí ceannaithe roimhe sin ar £10,400 ar cairde o
sholáhtraí agus rinne sé an beart sin a iontráil go mícheart sna cuntais chuí mar £10,440.
Ach tháinig nóta creadmheasa ina dhiaidh sin ón soláthraí i leith an seoladh ar ais, inar
taispeánadh táille iompar £250 chun an costas a bhain lena sheoladh ar ais a chlúdach.
Ba é an t-aon iontráil a rinneadh i leith an nóta creidmheasa seo ná creidmheas £10,150 i
gcuntas an chreidiúnaí 

Iarrtar ort:

(a) Na ceartucháin riachtanacha a iontráil sa leabhar Cúnta. (55)

(b) An Cuntas Fionraí a thaispeáint. (10)

(c) Ullmhaigh Ráiteas agus taispeáin an brabús glan ceart. (15)

(d) Clár Comhardaithe ceartaithe a ullmhú. (20)
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