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7. Earráidí a cheartú agus cuntas fionraí 
 
 Níor réitigh Comhardú Trialach M. Ó Meara, garáisteoir, ar 31/12/2005. Iontráladh an difríocht  
 i gCuntas Fionraí agus ullmhaíodh an Clár Comhardaithe seo a leanas. 
 

Clár Comhardaithe mar a bhí ar 31/12/2005 
 Sócmhainní Seasta € € € 
  Áitreabh  700,000 
  Trealamh  60,000 
  Troscán   20,000 780,000 
  
 Sócmhainní Reatha 
  Stoc (fionraí san áireamh)  91,400 
  Féichiúnaithe  35,200 
  Airgead tirim        500 
    127,100 
 Lúide: Dliteanas Reatha 
  Creidiúnaithe 54,000 
  Banc 28,000 82,000   45,100 
     825,100 
 Maoinithe ag: 
  Caipiteal  790,000 
  Suimigh: Glanbhrabús    64,100 
    854,100 
  Tarraingtí    29,000 825,100  

    825,100 
  
 Agus na leabhair á seiceáil, aimsíodh na hearráidí seo a leanas: 
 

 
(i) Gluaisteán a ceannaíodh ar cairde ó D. Ó Fuaráin ar €13,000, iontráladh ar an taobh mícheart de 

chuntas Uí Fhuaráin ar €1,300 é agus cuireadh chun sochair sa Chuntas Trealaimh mar €3,100 é. 
(ii) Cuir Ó Meara carr ar ais, a ceannaíodh roimhe sin ar cairde ó sholáthraí ar €14,600.  Rinne Ó Meara 

an beart sin a iontráil mar €16,400 ar na taobhanna cearta de na cuntais sa Mhórleabhhar. Ach tháinig 
nóta creidmheasa ina dhiaidh sin ón soláthraí a léirigh táille athstocála €500 i leith chostas an 
aischuir.  Ba é an t-aon iontráil a rinneadh i leith an nóta chreidmheasa sin ná creidmheas €14,100  

 i gcuntas an chreidiúnaí. 
(iii) Féichiúnaí, a raibh €1,000 ag Ó Meara air, chuir sé isteach seic ar €800 agus €150 in airgead tirim  

mar lánghlanadh cuntais. Taifeadadh é sin i gceart sna leabhair. Ní dhearnadh aon iontráil, áfach, sna 
leabhair ar obadh an tseic sin ina dhiaidh sin nó ar dhíscríobh an chuid a bhí fágtha den fhiach go 
hiomlán i ngeall ar fhéimheacht. 

 (iv) Bhí fiacha príobháideacha €770 ar Ó Meara agus rinneadh an tsuim sin a fhritháireamh i gcoinne  
  €820, a bhí ag dul don ghnólachtas carr a chóiriú. Ní dhearnadh aon iontráil sna leabhair maidir leis  
  an bhfritháireamh seo.  

(v) Níor iontráladh sna leabhair seic ar €2,250 a d’íoc Ó Meara as cuntas príobháideach bainc ar 
chíos 15 mhí ar threalamh diagnóiseach suas go dtí an 31/3/2006.   

   
 

 Iarrtar ort:  
 

(a) Na ceartúcháin is gá a iontráil sa leabhar cúnta. (50) 
(b) Cuntas Fionraí a léiriú. (6) 
(c) Ráiteas a ullmhú a léiríonn an glanbhrabús ceart. (14) 
(d) Clár Comhardaithe ceartaithe a ullmhú. (20) 
(e) Míniú a thabhairt, le samplaí, ar an difríocht idir ‘earráid choimisiúnaithe’ agus  
  ‘earráid phrionsabail’.   (10) 
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