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7. Ceartú Earráidí agus Cuntas Fionraí  
 
 Níor réitigh Comhardú Trialach E. Ó Caingne, grósaeir, ar 31/12/2013.  Iontráladh an difríocht i 

gCuntas Fionraí agus ullmhaíodh an Clár Comhardaithe seo a leanas.  

Clár Comhardaithe mar a bhí ar 31/12/2013 
Sócmhainní Seasta € € € 

Áitreabh   650,000  
Trealamh   35,000  
Feithiclí Mótair     72,000 757,000 

Sócmhainní Reatha     
Stoc (fionraí san áireamh)  185,400  
Féichiúnaithe   36,300  
Airgead      1,500  

  223,200  
Lúide Creidiúnaithe: suimeanna dlite laistigh de 1 bhliain amháin   

Creidiúnaithe  58,500   
Banc 32,000 (90,500) 132,700 

   889,700 
Maoinithe ag:    

Caipiteal   810,000  
Móide: Glanbhrabús     87,200  

   897,200  
Lúide Tarraingtí       (7,500) 889,700 

   889,700 
 

Tar éis na leabhair a sheiceáil, aimsíodh na hearráidí seo a leanas:  
 
(i) Chuir féichiúnaí, a raibh €830 ag Ó Caingne air, seic isteach do €780 mar lánghlanadh agus 

breacadh é sin i gceart sna leabhair.  Ach ní dhearnadh aon iontráil sna leabhair faoi obadh 
an tseic seo ina dhiaidh sin, ná faoi dhúnadh chuntas an fhéichiúnaí i ndiaidh fháltas an 
chéad íocaíocht agus an íocaíocht deiridh de 10c san €1. 

(ii) Chuir Ó Caingne earraí ar ais, a ceannaíodh roimhe sin ar cairde ó sholáthraí ar €15,800. 
Rinne Ó Caingne an beart sin a iontráil mar €18,500 ar an taobh ceart sna cuntais chearta sa 
mhórleabhar. Tháinig nóta creidmheasa isteach ina dhiaidh sin ón soláthraí a léirigh táille 
athstocála de €800 i leith chostas an aischuir.  Ba é an t-aon iontráil a rinneadh i leith an nóta 
creidmheasa seo ná €15,000 chun sochair i gcuntas an chreidiúnaí.  

(iii) Níor breacadh isteach sna leabhair seic do €4,260 a d’íoc Ó Caingne as cuntas bainc 
príobháideach ar fhruiliú trealaimh don gnólacht ar feadh 15 mhí go dtí 31/03/2014. 

(iv) Bhuaigh Ó Caingne duais phríobháideach laethanta saoire do bheirt ar luach €6,000 ina 
iomláine.  Tugadh ticéad amháin do dhíoltóir mar pháirtíocaíocht ar choimisiún díolacháin i 
gcóir na bliana, agus tugadh an ceann eile do ghnólacht fógraíochta mar íocaíocht iomlán ar 
fhiach de €3,250.  Ní dhearnadh aon iontráil sna leabhair.  

(v) Bronnadh carr príobháideach Uí Chaingne dar luach €8,800 ar an ngnólacht.  Thóg sé 
reoiteoir úsáid as an ngnó ag luach comhaontaithe de €800.  Ba é an t-aon iontráil a rinneadh 
sna leabhair dochair de  €800 i gcuntas an trealaimh.  Bhí an reoiteoir ar luach leabhair de 
€1,300. 

 
Ag teastáil:  

 
(a) Déan na ceartúcháin riachtanacha a iontráil sa leabhar cúnta.  (54) 
(b) Taispeáin an Cuntas Fionraí.  (6) 
(c) Ullmhaigh ráiteas a thaispeánann an glanbhrabús ceart. (14) 
(d) Ullmhaigh Clár Comhardaithe ceartaithe. (20) 
(e) Luaigh trí chineál earráidí a mbíonn tionchar acu ar chomhardú Comhardú Trialach. (6) 
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