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ROINN 3 (80 Marc) 

Freagair aon cheist AMHÁIN 
 
 
8. Costáil Imeallach agus Costáil Ionsú  
 
A.  Táirgeann Crannra Tta. aon táirge amháin. Mar leanas a bhí cuntas brabúis agus caillteanais na 

cuideachta don bhliain dar críoch 31/12/2005, tréimhse inar táirgeadh agus inar díoladh 60,000 aonad: 
 
                     €                        € 
 

 Díolacháin  720,000 
  Ábhair 288,000 
  Saothar díreach 144,000 
  Forchostais mhonarchan 51,000 
  Speansais riaracháin 96,000 
  Speansais díolacháin 68,000 647,000 

 Glanbhrabús           73,000 
 
 
Is costais athraitheacha iad ábhair, saothar díreach agus 40% de na forchostais mhonarchan. Seachas 
coimisiún ar 5% de na díolacháin, tá na speansais díolacháin agus riaracháin seasta. 
 
Iarrtar ort iad seo a leanas a ríomh: 
 
(a) Pointe meá ar mheá agus lamháil sábháilteachta na cuideachta. 
(b) Líon na n-aonad nach mór a dhíol ar €13 an t-aonad chun brabús 10% den ioncam díolacháin a 
 fhaightear ó na haonaid chéanna sin a chur ar fáil. 
(c) An brabús a d’fhéadfadh an chuideachta a dhéanamh in 2006 dá laghdódh sí a praghas díola go dtí 
 €11, dá méadódh sí a costais sheasta de €10,000 agus, ar an gcaoi sin, líon na n-aonad a dhíolfaí a 
 mhéadú go dtí 80,000, agus leibhéil na gcostas eile agus na céatadáin eile a choinneáil gan athrú. 
  

 
 
B. Táirgeann Glanas Tta. 8,000 aonad de tháirge Z le linn na bliana dar críoch 31/12/2005. Díoladh 6,000  
 de na haonaid sin ar €6 an t-aonad. Ba iad seo a leanas na costais táirgeachta: 
     
       Ábhair Dhíreacha                                €0.50 an t-aonad 
       Saothar Díreach                                    €0.80 an t-aonad 
       Forchostas Athraitheach                       €0.50 an t-aonad 
       Costas Forchostais sheasta don bhliain        €3,000 
 
 Iarrtar ort: 
 

(a) Ráitis bhrabúis agus chaillteanais a ullmhú de réir phrionsabail na costála Imeallaí agus na costála 
 Ionsú.  

 
       (b)    Breac-chuntas a thabhairt ar na difríochtaí idir costáil Imeallach agus costáil Ionsú.  Cén modh is   
  ceart a úsáid chun críche cuntasaíochta airgeadais agus cén fáth? 
 
  (80 marc) 
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