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7. Ceartúchán earráidí agus an cuntas fionraí  
 
 Níor tháinig Comhardú Trialach L. Ní Shé, úinéir boutique, chun réitigh ar 31/12/2007. 
 Iontráladh an difríocht i gcuntas fionraí agus ullmhaíodh an Clár Comhardaithe seo a leanas. 

 
Clár Comhardaithe mar a bhí ar 31/12/2007  

 
 
Sócmhainní Seasta € € € 

  Áitreabh  400,000 
  Mótarfheithiclí  20,000 
  Troscán agus trealamh  16,000 436,000 
 Sócmhainní Reatha 
  Stoic  17,000 
  Féichiúnaithe  5,600 
  Airgead     3,200 
  25,800 

Lúide: Dliteanas Reatha 
  Creidiúnaithe (fionraí san áireamh) 12,200 
  Banc 5,600 (17,800)    8,000 

 444,000 
 Maoinithe ag: 
  Caipiteal 441,000 
  Cuir leis: Glanbhrabús    15,000 
  456,000 
  Tarraingtí 12,000 444,000 

 444,000 
 
 Tar éis na leabhair a sheiceáil, aimsíodh na hearráidí seo a leanas: 
 

(i) Tugadh anuas rótharraingt €400 sa chuntas bainc ar an taobh mícheart den mhórleabhar 
ainmniúil agus dá bhrí sin iontráladh ar an taobh mícheart den chomhardú trialach í. 

(ii) Dhíol Ní Shé seodra, a bhí ina seilbh féin go pearsanta, le féichiúnaí de chuid na gnólachta 
ar cairde €2,800. Caitheadh leis an díolachán seo go mícheart mar dhíolachán stoic ar 
airgead. Bhí sé ar intinn ag Ní Shé fáltas an díolacháin a choinneáil sa ghnólacht. 

(iii) Féichiúnaí a raibh €700 ag L. Ní Shé air, chuir sé isteach seic ar €550 agus €100 in airgead 
tirim leis an bhfiach a ghlanadh go hiomlán. Iontráladh é sin i gceart sna leabhair. Ach 
ní dhearnadh iontráil ar bith sna leabhair faoin seic a obadh ina dhiaidh sin ná faoi 
dhíscríobh an chuid eile den fhiach go hiomlán i ngeall ar fhéimheacht. 

(iv) Bhuaigh Ní Shé mótarfheithicil a raibh luach €20,000 uirthi mar dhuais i gcrannchur. Thug 
Ní Shé an fheithicil don ghnólacht agus thóg sí seanveain ón ngnólacht dar luach €8,000 
lena húsáid do chríocha príobháideacha. Ba é an t-aon iontráil a rinneadh i leabhair na 
gnólachta maidir leis an dá mhótarfheithicil ná dochar €8,000 i leabhar an airgid. 

 (v) Breacadh íocaíochtaí airgid €160 ar dheisiúchán ar mhótarfheithicil na gnólachta agus €100 
ar mhótarfheithicilí príobháideacha chun sochair do chuntas na gcreidiúnaithe agus chun 
sochair do chuntas na mótarfheithiclí. 

 
Iarrtar ort: 
 
(a) Na ceartúcháin is gá a iontráil.   (50) 

(b) An Cuntas Fionraí a thaispeáint.   (6) 

(c) Ráiteas a ullmhú a léiríonn an Glanbhrabús ceart.  (14) 

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

(e) A mhíniú le samplaí cad is ciall leo seo:  (10) 
 (i) Earráid Choimisiúin; 
 (ii) Earráid Phrionsabail. 
   (100 marks) 
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