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3. Cuntas Rialúcháin Fiachóirí

Thaispeáin Cuntas Rialúchán Mhórleabhar na bhFiachóirí ag T. Ó Dubhda na hiarmhéideanna seo a leanas –
dochar €33,444 agus sochar €633 ar 31/12/2002. Ní raibh na figiúirí seo ag réiteach leis na sleachta as Sceideal
(Liosta) Iarmhéideanna na bhFiachóirí an lá céanna. Léirigh scrúdú ar na leabhair an méid seo a leanas.

(i) Breacadh i gceart sna leabhair seic ar €850 a fuarthas ó fhiachóir mar shocrú iomlán ar fhiach €880.
Obadh an seic seo áfach, ach ní dearnadh aon iontráil sna leabhair, maidir leis an seic a cuireadh ar ceal.

(ii) Bhreac Ó Dubhda díolacháin airgid €1,800 agus díolacháin chreidmheasa €800 do shochar chuntas
chustaiméara.

(iii) Bhí sonrasc seolta ag Ó Dubhda chuig custaiméir ar €1,680. Breacadh é seo sa leabhar lae cuí mar
€1,860. Agus seo á bhreacadh ón leabhar seo go dtí an mórleabhar ní raibh aon iontráil déanta sa chuntas
chustaiméara.

(iv) Seoladh nóta creidmheasa chuig custaiméir ar €566. Ba é €56 an t-aon iontráil a rinneadh sna leabhair,
agus é sin breactha do dhochar chuntas chustaiméara.

(v) Bhí ús €82 gearrtha ag Ó Dubhda ar fhiachóir i leith chuntas a bhí dlite thar téarma.  Ba é €28 an t-aon
iontráil sna leabhair i leith an úis seo, agus é sin breactha chun sochar chuntas an chustaiméara. De
thoradh gearáin, laghdaíodh an t-ús seo chuig €20, ach níor léirigh na cuntais an laghdú seo.

(vi) Ghlac Ó Dubhda le haischuir díolacháin €400 ó chustaiméir agus breacadh é seo i gceart sna leabhair.
Sheol an rúnaí nóta creidmheasa amach, áfach, a léirigh muirear athstocála 10% den phraghas
díolacháin. Ní dhearna an rúnaí an coigeartú riachtanach ach amháin i gcuntas an chustaiméara.
Laghdaíodh an muirear seo go dtí 6% ar ball, ach níor léirigh na cuntais an laghdú seo.

Iarrtar ort iad seo a leanas a thaispeáint:

(a) Cuntas Rialúcháin Mhórleabhar na bhFiachóirí Coigeartaithe.  (35)
(b) Sceideal na bhFiachóirí Coigeartaithe agus an t-iarmhéid tosaigh á léiriú ann.  (25)

    (60 marc)
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