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4.  Cuntas Rialúcháin Creidiúnaithe 
 
Thaispeáin Cuntas Rialúcháin Mhórleabhar na gCreidiúnaithe ag B. Ó hÓgáin na hiarmhéideanna seo 
a leanas:  €63,552 sr agus €490 dr ar 31/12/2013.  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) Bhí luach €890 de cheannacháin ar airgead síos a rinne Ó hÓgáin curtha chun dochair do 

chuntas soláthraí.  
 
(ii) Lascaine €120 nár cheadaigh soláthraí, cuireadh isteach sna leabhair í mar lascaine €210 a 

fuarthas.  
 
(iii) Ghearr creidiúnaí ús de €110 ar Ó hÓgáin ar chuntas a bhí dlite thar téarma.  Ba é an t-aon 

iontráil é a breacadh sna leabhair don ús seo ná €11 a breacadh chun dochair i gcuntas an 
chreidiúnaí.  Tar éis go ndearnadh gearán, laghdaíodh an t-ús go €50 ach níor léiríodh an laghdú 
seo sna cuntais.  

 
(iv) Fuair Ó hÓgáin sonrasc ó sholáthraí do €860.  Iontráladh é seo sa leabhar lae cuí mar €680.  

Ach nuair a bhí sé á bhreacadh sa mhórleabhar ón leabhar seo ní dhearnadh iontráil ar bith sa 
chuntas pearsanta. 

 
(v) Chuir Ó hÓgáin luach €400 d’earraí ar ais chuig soláthraí agus bhreac é seo i gceart sna 

leabhair.  Ach tháinig nóta creidmheasa ar ais a thaispeáin asbhaint de 5% mar tháille 
athstocála.  Cuireadh méid iomlán an nóta sochair seo chun sochair i gcuntas an chreidiúnaí.  Ní 
dhearnadh aon iontráil eile sna leabhair maidir leis an nóta creidmheasa.  

 
(vi) Fuarthas nóta creidmheasa ó sholáthraí do €313.  Ba é an t-aon iontráil a breacadh sna leabhair 

ná €31 agus cuireadh chun sochair do chuntas an tsoláthraí é. 
 

Ag teastáil: 
 
(a) Ullmhaigh Cuntas Rialúcháin Mhórleabhar na gCreidiúnaithe Coigeartaithe.  (24) 
(b) Ullmhaigh Sceideal na gCreidiúnaithe Coigeartaithe a léiríonn an t-iarmhéid tosaigh. (28) 
(c) Mínigh (i) Mir Contra. 
  (ii) Conas a d’fhéadfadh an ‘Iarmhéid Tosaig de €490’ thuas tarlú. (8) 
 
 (60 marc)   
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