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7. Ceartú earráidí agus cuntas fionraí  
 

Theip ar Chomhardú Trialach C Mhic Cárthaigh, déileálaí mótair, réiteach ar 31/12/2009. Iontráladh an 
difríocht i gcuntas fionraí agus ullmhaíodh an Clár Comhardaithe seo a leanas: 

 
Clár Comhardaithe mar a bhí ar 31/12/2009  

 
Sócmhainní Seasta € € € 

 Áitreabh 600,000 
 Trealamh 30,000 
 Feithiclí Mótair 60,000 690,000 

Sócmhainní Reatha 
  Stoc (fionraí san áireamh) 182,400 
  Féichiúnaithe 38,200 
  Airgead     1,000 
   221,600 

Lúide: Creidiúnaithe: suimeanna dlite laistigh de 1  
bhliain amháin 

  Creidiúnaithe 56,000 
  Banc 31,000 (87,000)  134,600 
   824,600 

Maoinithe ag: 
  Caipiteal 750,000 
  Glanbhrabús   81,200 
  831,200 
  Tarraingtí  (6,600) 824,600  
  824,600 
  

Tar éis na leabhair a sheiceáil, aimsíodh na hearráidí seo a leanas: 
 
(i) Chuir Mac Cárthaigh seic ar €620 mar lánghlanadh fiach gnó de €660 agus bhreac é sin i gceart 

sna leabhair. Ach ní dhearnadh aon iontráil sna leabhair ina dhiaidh sin ag obadh an tseic seo 
agus na híocaíochta ar cuntas de €300 airgid ag Mac Cárthaigh. 

(ii) Chuir Mac Cárthaigh gluaisteán ar ais, a ceannaíodh roimhe sin ar cairde ar €15,600 ó sholáthraí. 
D’iontráil Mac Cárthaigh an beart seo mar €16,500 ar na taobhanna cearta de na cuntais chearta 
sa mhórleabhar. Ina dhiaidh sin tháinig nóta creidmheasa ón soláthraí a thaispeáin táille iompair 
de €600 chun costas an aischuir a chumhdach. Ba é an t-aon iontráil a breacadh i leith an nóta 
creidmheasa seo ná creidiúint €15,000 i gcuntas an chreidiúnaí. 

(iii) Ghnóthaigh Mac Cárthaigh feithicil mhótair a raibh luach €30,000 uirthi i gcrannchur. Thug 
Mac Cárthaigh an fheithicil seo don ghnólacht agus thóg seanfheithicil ón ngnólacht a raibh 
luach €22,500 uirthi, lena húsáid do chríocha príobháideacha. Ba é an t-aon iontráil a breacadh 
i leabhair an ghnólachta i dtaca leis an dá fheithicil ná dochar €22,500 i leabhar an airgid. 

(iv) Cuireadh íocaíochtaí airgid de €450 le haghaidh deisiúchán trealaimh chun sochair do chuntas na 
gcreidiúnaithe agus chun sochair freisin do chuntas na bhfeithiclí mótair. 

(v) Go dtí 31/12/2009 ní raibh seic ar €5,250, a d’íoc Mac Cárthaigh as cuntas príobháideach bainc 
le trealamh diagnóiseach a fhruiliú ar feadh 15 mhí, breactha sna leabhair. 

  
Iarrtar ort: 
 
(a) Na ceartúcháin is gá a iontráil sa leabhar cunta..   (50) 
(b) An Cuntas Fionraí a thaispeáint.   (6) 
(c) Ráiteas a ullmhú a thaispeánann an glanbhrabús ceart.   (14) 
(d) Clár Comhardaithe ceartaithe a ullmhú.   (20)   
(e) Trí chineál dhifriúla earráidí a shainaithint a mbíonn tionchar acu 

ar chomhardú Comhardú Trialach.   (10) 
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