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2. Cuntas Rialúcháin Féichiúnaithe  
 

Thaispeáin cuntas rialúcháIn mhórleabhar na bhféichiúnaithe ag U. Mac Aonghusa na hiarmhéideanna 
seo a leanas: €27,000 dr agus €650 sr ar 31/12/2015.  Níor réitigh na figiúirí sin leis an sceideal (liosta) 
d’iarmhéideanna féichiúnaithe a baineadh amach ar an dáta céanna.  Léirigh iniúchadh ar na leabhair iad 
seo a leanas: 

 
(i) Lascaine de €120 a lamháladh do chustaiméir, caitheadh léi sa mhórleabhar ginearálta mar 

lascaine de €210 nár ceadaíodh.  Níor breacadh aon rud faoi seo i gcuntas an chustaiméara. 
 
(ii) Ús €95 a gearradh ar chuntas custaiméara a bhí dlite thar téarma, breacadh i gceart é i gcuntas 

an chustaiméara agus breacadh mar €59 sa chuntas úis é.  I ndiaidh don chustaiméir gearán a 
dhéanamh, laghdaíodh an táille go €65.  Níor breacadh an laghdú seo sna leabhair. 

 
(iii) Bhí díolacháin €1,720 breactha ar thaobh an tsochair i gcuntas custaiméara.  Bhí díolacháin ar 

airgead síos €1,240 san áireamh anseo. 
 
(iv) Breacadh iontráil contra €140 ar an taobh mícheart den chuntas rialúcháin.  Nuair a breacadh 

an iontráil i gcuntas an chustaiméara, iontráladh an mhír mar €410 ar an taobh mícheart.   
 
(v) Breacadh billí infhála €560 ar an taobh mícheart de chuntas custaiméara.  
 
(vi) Ghlac Mac Aonghusa le luach €300 d’earraí ar ais ó chustaiméir agus breacadh é seo i gceart 

sna leabhair.  Seoladh nóta sochair, áfach, a thaispeáin táille athstocála 10% den phraghas 
díolacháin.  Ní dhearna cléireach na gcuntas na coigeartuithe cuí ach ar chuntas an 
chustaiméara amháin.  Laghdaíodh an táille go dtí 5% ina dhiaidh sin, ach níor taispeánadh an 
laghdú seo sna cuntais.  

 
 

Iarrtar ort: 
 

(a) Cuntas rialúcháin mhórleabhar coigeartaithe na bhféichiúnaithe a ullmhú. (22) 
(b) Sceideal coigeartaithe féichiúnaithe a ullmhú a léiríonn an t-iarmhéid a bhí ann ar dtús. (30) 
(c) (i) Tabhair dhá chúis a n-ullmhaítear cuntais rialúcháin féichiúnaithe.  
 (ii) Mínigh srian amháin a bhaineann le húsáid a bhaint as cuntais rialúcháin. (8) 

(60 marc) 
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