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ROINN 3 (80 marc) 

Freagair ceist AMHÁIN 
 

 
8. Costáil agus Luacháil Stoic 
 
(a) Cionroinnt Forchostais 
  

Tá dhá Roinn Táirgeachta ag Nevis Tta., 1 agus 2, agus dhá Roinn Seirbhíse, A agus B. Is iad seo  
a leanas na forchostais a bhfuil coinne leo don chéad tréimhse eile. 
         

 Forchostas        Iomlán   

       €  
 Dímheas ar threalamh 16,000 
 Dímheas ar fhoirgnimh mhonarchan 20,000 
 Téamh monarchan 9,600 
 Soilsiú monarchan 2,000 
 Ceaintín monarchan 10,800 
 

Baineann an t-eolas seo a leanas le Ranna Táirgthe agus Seirbhíse na Monarchan. 
 

 Táirgeacht Seirbhís 
 Roinn 1 Roinn 2 Roinn A Roinn B 
 Méid ina mhéadair chiúbacha 1,500 3,000 1,000 500 
 Achar urláir ina mhéadair chearnacha 600 800 400 200 
 Líon fostaithe 60 60 30 30 
 Luach trealaimh de réir na leabhar €15,000 €10,000 €5,000 €10,000 
 Uaireanta meaisín 3,000 1,000 
 

Iarrtar ort: 
 

(i) An forchostas atá le hionsú ag gach Roinn a ríomh agus an bonn ar baineadh úsáid as chun an 
chionroinnt a dhéanamh a lua go soiléir. 

(ii) Costais na Roinne Seirbhíse a aistriú go dtí na Ranna Táirgeachta 1 agus 2 ar bhonn uaireanta 
meaisín. 

(iii) Rátaí ionsú forchostais in aghaidh na huaire meaisín a ríomh do Ranna 1 agus 2. 
(iv) A mhíniú cad is ciall le ‘hAth-chionroinnt’ Forchostas. 
(v) ‘Ró-ionsú’ na bhForchostas a léiriú agus a mhíniú. 

 
 

(b) Luacháil Stoic 
 

Is siopa miondíola í CAPE Tta a cheannaíonn agus a dhíolann tráchtearra amháin.  Baineann an t-eolas seo 
a leanas le ceannacháin agus díolacháin an ghnólachta don bhliain 2006.  

 
 Tréimhse Ceannacháin ar Cairde Díolacháin ar Cairde Díolacháin ar Airgead 
 01/01/2006 go 31/03/2006 3,200 @ €5 an ceann    800 @ €10 an ceann 1,000 @ €11 an ceann 
 01/04/2006 go 30/06/2006 2,100 @ €7 an ceann 1,000 @ €11 an ceann 1,200 @ €10 an ceann 
 01/07/2006 go 30/09/2006 2,000 @ €8 an ceann 1,200 @ €11 an ceann 1,200 @ €12 an ceann 
 01/10/2006 go 31/12/2006 1,400 @ €9 an ceann 1,100 @ €13 an ceann 1,000 @ €13 an ceann 
 
 Ar 1/1/2006 bhí stoc tosaigh de 3,500 aonad @ €5 an ceann ann. 
 
 Iarrtar ort: 
 

(i) Luach an stoic dheiridh a ríomh agus úsáid á baint as an modh Tús Isteach, Tús Amach (FIFO). 
 
(ii) Cuntas Tráchtála a ullmhú don bhliain dar críoch 31/12/2006.  
                 (80 marc) 
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