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2. Cuntas Rialúcháin Féichiúnaithe 
 

Thaispeáin Cuntas Rialúcháin Mhórleabhar na bhFéichiúnaithe ag S Ó Laoire na hiarmhéideanna seo 
a leanas: €32,500 dr agus €600 sr ar 31/12/2010. Níor réitigh na figiúirí sin leis an Sceideal (Liosta) 
d’Iarmhéideanna Féichiúnaithe a baineadh amach ar an dáta céanna. Léirigh scrúdú ar na leabhair iad seo 
a leanas: 
 
(i) Lascaine de €60 nár lamháladh do chustaiméir, caitheadh léi mar lascaine a lamháladh i gcuntas 

an mhórleabhair ginearálta agus cuireadh €16 do shochar i gcuntas an chustaiméara.    
 
(ii) Ús €140 a breacadh mar ba cheart sa chuntas úis ach a breacadh chun sochair i gcuntas an 

chustaiméara mar €40. Tar éis don chustaiméir gearán a dhéanamh laghdaíodh de €20 é sin.  
Níor breacadh an laghdú sin sna leabhair. 
 

(iii) Bhí díolacháin ar airgead síos de €1,200 agus díolacháin chreidmheasa de €710 breactha ag 
Ó Laoire ar taobh an tsochair i gcuntas an chustaiméara. 

 
(iv) Cuireadh nóta creidmheasa de €45 chuig custaiméir tar éis táille athstocála €20 a ghearradh. Ba é 

an t-aon iontráil a rinneadh sa leabhar aischur ná €35.  Tar éis don chustaiméir gearán a dhéanamh 
cuireadh an táille athstocála ar ceal. 

 
(v) Sonrasc ar €1,450 a chuir Ó Laoire chuig custaiméir, breacadh sa leabhar lae cuí mar €1,540 é. 

Agus an mórleabhar á bhreacadh ón leabhar sin, ní dhearnadh aon iontráil i gcuntas an 
chustaiméara. 

 
(vi) Fuarthas €140 ó fhéichiúnaí ar fhiach a díscríobhadh roimhe sin.  Is ionann sin agus 70% den 

drochfhiach tosaigh.  Gheall an féichiúnaí go n-íocfaí an chuid eile den fhiach agus theastaigh 
uaidh trádáil arís gan mhoill le Ó Laoire.  Níor cuireadh aon iontrálacha sna cuntais.   

 
 

Iarrtar ort: 
 

(a) Cuntas Rialúcháin Mhórleabhar Coigeartaithe na bhFéichiúnaithe a ullmhú.   (22) 
 

(b) Sceideal (Liosta) Coigeartaithe Féichiúnaithe a ullmhú a léiríonn an chéad iarmhéid. (30) 
 

(c)  (i)   Cad iad na leabhair thúsiontrála a úsáidtear agus Cuntais Rialúcháin Féichiúnaithe á gcruthú? 
 (ii)   Mínigh an tábhacht a bhaineann le Cuntais Rialúcháin.    

   (8) 
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