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ROINN 3 (80 Marc)
Freagair ceist AMHÁIN

Ceist 8. - Costáil

(a) Luacháil stoc deiridh

Baineann na sonraí seo a leanas leis na ceannacháin agus na díolacháin (gan CBL san áireamh) ag Ó Laoghaire
Tta don bhliain 2002:

Tréimhse      Sonraí Iomlán agus Praghas

01/01/02 go 31/03/02 Ceannacháin ar cairde 4,200 @ €7   an ceann
Díolacháin ar cairde 1,300 @ €12 an ceann
Díolacháin ar airgead 1,200 @ €11 an ceann

01/04/02 go 30/06/02 Ceannacháin ar cairde 3,200 @ €7   an ceann
Díolacháin ar cairde 1,350 @ €12 an ceann
Díolacháin ar airgead 1,500 @ €12 an ceann

01/07/02 go 30/09/02 Ceannacháin ar cairde 2,700 @ €8   an ceann
Díolacháin ar cairde 1,400 @ €13 an ceann
Díolacháin ar airgead 1,200 @ €11 an ceann

01/10/02 go 31/12/02 Ceannacháin ar cairde 2,300 @ €9   an ceann
Díolacháin ar cairde 1,600 @ €13 an ceann
Díolacháin ar airgead    900 @ €13 an ceann

Ar 1/1/2002 bhí stoc tosaigh 4,400 aonad ann @ €7 an ceann.

Iarrtar ort:

(i) Luach an stoic deiridh a ríomh, an modh tús isteach, tús amach (FIFO) á úsáid agat.
(ii) Cuntas Trádála a ullmhú don bhliain dar chríoch 31/12/2002.

(b) Costáil táirge

Cuideachta bheag is ea Ó Mathúna Tta le trí rannóg inti. Is iad seo a leanas costais bhuiséadaithe na cuideachta 
don bhliain seo chugainn.

Rannóg Costais Athraitheacha    Costais Sheasta Ráta pá san uair
X        €18 san uair      €8.50 san uair      €11
Y        €16 san uair      €7.50 san uair      €12
Z        €20 san uair      €4.00 san uair      €10

Déantar buiséadú ar an ráta ionsú forchostas riaracháin ghinearálta ar €4.50 in aghaidh na huaire.

Is iad seo a leanas na sonraí meastacháin do Jab Uimhir 999:
Costais ábhair €6,450.
Is iad na huaireanta saothair is gá i ngach rannóg faoi seach ná:

Roinn Uaireanta
X     90
Y   180
Z     50

Iarrtar ort:

(i)       Praghas díolacháin Jab Uimhir 999 a ríomh má shocraítear an brabús ar 25% den phraghas díolacháin.
(ii)      Luaigh dhá chúis atá le costáil táirgí agus mínigh iad araon.

(80 marc)
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