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7. Ceartú earráidí agus cuntas fionraí 
 
 Theip ar Iarmhéid Trialach S. Craddock, trádálaí troscáin agus cairpéid, réiteach ar 31/12/2003. 

Iontráladh an difríocht i gCuntas Fionraí agus ullmhaíodh an Clár Comhardaithe seo leanas. 
 

Clár Comhardaithe ar 31/12/2003 
 Sócmhainní Seasta  € € 
  Áitribh  650,000 
  Daingneáin & Feistis   72,000 722,000 
  
 Sócmhainní Reatha 
  Stoc (fionraí san áireamh)  88,600 
  Féichiúnaithe  33,300 
  Airgead        400 
    122,300 
 Lúide: Dliteanais Reatha 
  Creidiúnaithe 52,000 
  Banc 27,000 79,000   43,300 
     765,300 
 Maoinithe ag: 
  Caipiteal  730,000 
  Móide: Glanbhrabús    63,300 
    793,300 
  Lúide Tarraingtí    28,000 765,300  

    765,300 
  
 Nuair a seiceáladh na leabhair, aimsíodh na hearráidí seo leanas: 
 

 
(i) Iontráladh troscán, a ceannaíodh ar cairde ó S. Ó Dóláin ar €16,500, ar an taobh mícheart de 

chuntas Uí Dhóláin mar €6,500 agus cuireadh chun sochair é mar €1,650 sa chuntas Daingneáin 
& Feistis. 

(ii) Sheol féichiúnaí a bhí i bhfiacha €900 le Craddock seic ar €750 agus €100 in airgead tirim mar 
lánghlanadh ar a fhiach. Taifeadadh é seo i gceart sna leabhair. Ní dhearnadh aon iontráil áfach ar 
obadh na seice seo ina dhiaidh sin ná ar dhíscríobh an fhéich go hiomlán mar gheall ar bheith 
bancbhriste. 

(iii) Seoladh ar ais Cóifríní Leapa chuig Craddock, a díoladh cheana féin ar €340 ar cairde. Iontráladh 
na hearraí seo go mícheart ar €34 chun sochair sa chuntas Daingneáin & Feistis agus mar €40 
chun dochair i gcuntas na gCeannachán. 

(iv) Rinneadh fiach pearsanta ar €1,600, a bhí dlite ó Chraddock, a fhritháireamh ina iomláine in 
aghaidh fhiach gnó €1,700, dlite ón ngnólacht ar dheisiúcháin chairpéid a cuireadh i gcrích 
cheana féin. Ní dhearnadh aon iontráil sna leabhair maidir leis an bhfitháireamh seo. 

(v) Sheol Craddock ar ais troscán a ceannaíodh cheana féin ar cairde ó sholáthraí ar €8,800, agus 
iontráladh an beart seo go mícheart mar €8,880 sna cuntais mórleabhar cuí. Tháinig nóta 
creidmheasa ina dhiaidh sin, áfach, ón soláthraí maidir leis an aischur a thaispeáin táille iompair 
€200 chun costas an aischuir a ghlanadh. Ba é an t-aon iontráil a rinneadh maidir leis an nóta 
creidmheasa ná creidiúint €8,600 i gcúntas an chreidiúnaí. 

   
 

 Iarrtar ort a ríomh:  
 

(a) Na hearráidí riachtanacha a iontráil.   (55) 
(b) An Cuntas Fionraí a thaispeáint.   (10) 
(c) Ráiteas a ullmhú a thaispeánfaidh an glanbhrabús ceart. (15) 
(d)  Clár Comhardaithe ceartaithe a ullmhú. (20) 

   (100 marc) 
 

michael
Typewritten Text
a04




