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2. Ceartú earráidí agus cuntas fionraí  
 
Níor réitigh Comhardú Trialach N. Uí Chonaill, úinéir garáiste, ar 31/12/2011.  Iontráladh an difríocht i gCuntas 
Fionraí agus ullmhaíodh na cuntais chríochnaitheacha a léirigh glanbhrabús €41,000. 
 
Tar éis na leabhair a sheiceáil, tháinig na hearráidí agus na heasnaimh seo chun solais:  
 

(i) Bronnadh carr príobháideach Uí Chonaill dar luach €7,000 ar an ngnólacht.  Díoladh an carr 
ar cairde níos déanaí le féichiúnaí de chuid an ghnólachta ar €7,600.  Caitheadh leis an díolachán 
go mícheart mar dhíolachán ar airgead.   

(ii) Chuir Ó Conaill carr ar ais, a ceannaíodh roimhe sin ar cairde ó sholáthraí ar €9,000, agus rinne 
sé an beart sin a iontráil go hearráideach sna mórleabhair chuntais chuí mar €9,900.  Ach tháinig 
nóta creidmheasa ina dhiaidh sin ón soláthraí ag léiriú táille athstocála €300 i leith chostas an 
aischuir.  Ba é an t-aon iontráil a rinneadh i leith an nóta creidmheasa seo ná €8,700 chun 
sochair i gcuntas an chreidiúnaí.  

(iii) Rinneadh fiach pearsanta €1,000, dlite d’Ó Conaill, a fhritháireamh ina iomláine in aghaidh 
fiach gnó €1,260, dlite ó Ó Conaill.  Ní dhearnadh aon iontráil sna leabhair maidir leis an 
bhfritháireamh seo.  

(iv) Iontráladh i gceart sa chuntas bainc íocaíochtaí ó chuntas gnó sa bhanc, €600 ar dheisiúcháin 
ar an áitreabh gnó agus €520 ar árachas ar áit chónaithe phríomháideach, ach breacadh chun 
sochair iad ina dhiaidh sin i gcuntas na n-áitreabh agus i gcuntas árachais faoi seach.   

(v) Cuireadh páirteanna cairr, a díoladh ar cairde roimhe sin ar €920, ar ais go dtí Ó Conaill. 
Iontráladh na haischuir sin go hearráideach mar €20 chun sochair an chuntais trealaimh agus mar 
€290 chun dochair an chuntais cheannachán.  

 
Iarrtar ort: 
 
(a) Na ceartúcháin riachtanacha a iontráil sa leabhar cúnta. (40) 
(b) Ráiteas a ullmhú agus an glanbhrabús ceart á thaispeáint agat. (14) 
(c) (i)   Cén chúis atá le Comhardú Trialach a ullmhú?  

(ii) Luaigh agus mínigh dhá chineál earráide nach léiríonn comhardú trialach iad. (6) 
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