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3.  Dímheas ar Shócmhainní Seasta  
 

Ullmhaíonn Tras-Iompar Tta a cuntais chríochnaitheacha go 31 Nollaig gach bliain. Is é polasaí na 
cuideachta a cuid feithiclí a dhímheas de réir ráta de 20% den luach de réir na leabhar (comhardú 
laghdaitheach) per annum, agus é á ríomh ón dáta ceannaigh go dtí dáta na diúscairtha agus an 
dímheas seo a charnadh i gCuntas Soláthair in aghaidh Dímheasa. (Áirítear na suimeanna go dtí an 
Euro is gaire.) 
 
Ar 01/01/2008, bhí na feithiclí seo a leanas ag Tras-Iompar Tta: 
 
Uimh. 1 a ceannaíodh ar 01/01/2004 ar €40,000 
Uimh. 2 a ceannaíodh ar 01/01/2005 ar €50,000 
Uimh. 3 a ceannaíodh ar 01/01/2006 ar €60,000  
 
Ar 01/08/2008, trádáladh isteach Feithicil Uimh. 1 ar €12,000 in aghaidh feithicle nua a chosain 
€66,000.  Feistíodh aonad cuisnithe le Feithicil Uimh. 1 ar 01/01/2007 ar chostas €16,000.  Rinneadh 
luach an aonaid chuishnithe a dhímheas de réir ráta 40% sa chéad bhliain agus ar an ráta céanna le 
Feithicil Uimh.1 as sinn amach.  Ar 01/05/2009 bhí taisme ag Feithicil Uimh.3 agus trádáladh isteach í 
in aghaidh feithicle nua a chosain €72,000.  Fuair an chuideachta €20,000 mar chúiteamh ón 
gcuideachta árachais agus íocadh seic €61,000 ar an bhfeithicil nua. 
 
Iarrtar ort iad seo maraon leis an oibriú amach a thaispeáint, do gach ceann den dá bhliain 2008 
agus 2009: 

 
(a) Cuntas na bhFeithiclí (6) 
(b) An Cuntas Soláthair in aghaidh Dímheasa  (32) 
(c) An Cuntas Diúscairte Feithiclí  (14) 
(d) (i)  Mínigh cad is ciall le dímheas. 

(ii)  Cén fáth a ngearrann cuideachta dímheas nuair a bhíonn an brabús á ríomh? (8) 
 
 (60 marc) 
 
4.  Cuntas Rialúcháin Creidiúnaithe  
 

Thaispeáin Cuntas Rialúcháin Mhórleabhar na gCreidiúnaithe ag P. Ó Faoláín na hiarmhéideanna seo 
a leanas – €54,225 cr agus €650 dr ar 31/12/2009. Níor réitigh na figiúirí sin le Sceideal (Liosta) 
Iarmhéideanna na gCreidiúnaithe a baineadh as mórleabhar na gcreidiúnaithe ar an dáta céanna. 
Léirigh scrúdú ar na leabhair an t-eolas seo a leanas: 
 
(i) Fuarthas nóta creidmheasa ó M. Nic Sheoin ar €215. Ba é €251 an t-aon iontráil a breacadh sna 

leabhair agus cuireadh é chun sochair do chuntas na gcreidiúnaithe é. 
(ii) Iontráladh i gceart sa leabhar lae cuí sonrasc a fuarthas ó C. Ní Cheallaigh a léirigh ceannachán 

earraí ar €1,500 lúide lascaine trádála 10% ach níor breacadh é sa chuntas pearsanta. 
(iii) Ghearr creidiúnaí ús de €95 ar Ó Faoláín ar chuntas a bhí dlite thar téarma. Ba é an t-aon iontráil 

a breacadh i leabhair Uí Faoláín don ús seo ná €35 a breacadh chun dochair don chuntas na 
gcreidiúnaithe. Tar éis d’Ó Faoláín gearán a dhéanamh faoi sin, laghdaíodh an táille seo go €55 
ach níor léiríodh an laghdú sin sna leabhair. 

(iv) Lascaine €52 nár cheadaigh soláthraí,  cuireadh isteach sna leabhair í mar lascaine a fuarthas. 
(v) Bhí luach €900 de ceannacháin ar airgead a rinne Ó’Faoláin curtha chun dochair do chuntas 

soláthraí. 
(vi) Chuir Ó’Faoláin luach €840 d’earraí ar ais chuig soláthraí agus bhreac é sin i gceart sna 

leabhair. Ach tháinig nóta creidmheasa a thaispeáin asbhaint de 10% mar tháille athstocála. 
Cuireadh suim iomlán an nóta creidmheasa seo chun sochair don chuntas na gcreidiúnaithe. Ní 
dhearnadh aon iontráil eile sna leabhair. 

 
Iarrtar ort: 
(a) Cuntas Rialúcháin Mhórleabhar na gCreidiúnaithe Coigeartaithe a ullmhú. (24) 
(b) Sceideal na gCreidiúnaithe Coigeartaithe a ullmhú a thaispeánann an iarmhéid tosaigh. (28) 
(c) Cúiseanna a thabhairt go mb’fhéidir nach réiteoidh an t-iarmhéid i gCuntas Rialúcháin na 

gCreidiúnaithe leis an iarmhéid i Sceideal na gCreidiúnaithe. (8) 
 
 (60 marc) 
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