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6. Ceartú earráidí agus cuntas fionraí  
 

Níor réitigh comhardú trialach D. Uí Sheasnáin Teo., miondíoltóir troscáin, ar 31/12/2015.  Iontráladh an 
difríocht i gcuntas fionraí agus ullmhaíodh an clár comhardaithe seo a leanas. 

  
Clár Comhardaithe mar a bhí ar 31/12/2015 

 
Sócmhainní Seasta € € € 
 Costas Dímheas 

go dtí seo 
Glan 

Áitreabh 630,000  630,000 
Trealamh 56,000 12,000 44,000 
Feithiclí mótair   92,000 26,000   66,000 
 778,000 38,000 740,000 
Sócmhainní Reatha    

Stoc (fionraí san áireamh)  98,000  
Féichiúnaithe  41,600  
Airgead     2,400  

  142,000  
Lúide Creidiúnaithe: suimeanna dlite laistigh de 1 bhliain amháin     

Creidiúnaithe 72,000   
Banc 22,000 (94,000)   48,000 

   788,000 
Maoinithe ag:    

Eisithe – 700,000 gnáthscair @ €1 an ceann  700,000  
Iarmhéid brabúis agus caillteanais    88,000 788,000 
   788,000 

  

Nuair a seiceáladh na leabhair, thángthas ar na hearráidí agus na heasnaimh seo a leanas: 
 

(i) Iontráladh boird chaife a ceannaíodh ar cairde ar €2,800 ar an taobh mícheart de chuntas an 
chreidiúnaí, agus breacadh chun sochair €1,800 iad sa chuntas trealaimh. 

 

(ii) Díoladh ar airgead tirim €1,350 veain seachadta a chosain €2,400 agus a raibh luach €1,500 uirthi de 
réir na leabhar.  Iontráladh é seo mar €1,530 ar thaobh an dochair sa chuntas díolachán agus ar 
thaobh an sochair sa chuntas féichiúnaí. 

 

(iii) Fágadh árachas dlite €340 agus cíos €460 réamhíoctha le hÓ Seasnáin amach as na leabhair. 
 

(iv) Rinneadh nóta sochair de €620 a cuireadh chuig féichiúnaí a iontráil sna leabhair lae mar €260 agus, 
ina dhiaidh sin, breacadh ar an taobh mícheart de na cuntais ábhartha mórleabhair é. 

 

(v) Chuir Ó Seasnáin ar ais troscán a bhí ceannaithe aige roimhe sin ar cairde ar €27,000.  Iontráladh é 
seo sna cuntais mar €37,000.  Tháinig nóta sochair ón soláthraí ina dhiaidh sin, áfach, ar a raibh táille 
iompair de €500.  An t-aon iontráil a rinneadh maidir leis an nóta sochair seo ná iontráil sochair 
€26,500 i gcuntas an chreidiúnaí. 

 

Iarrtar ort: 
(a) Na ceartúcháin riachtanacha a iontráil sa leabhar cúnta. (54) 
(b) An cuntas fionraí a thaispeáint. (6) 
(c) Ráiteas a ullmhú a thaispeánann an glanbhrabús ceartaithe. (14) 
(d) Clár comhardaithe ceartaithe a ullmhú. (20) 
(e) Mínigh: 

(i) Earráidí cúiteacha. 
(ii) Earráidí túsiontrála. (6) 
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