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9. Buiséadú Airgid 
 

Tá Aisling Tta ag ullmhú chun gnó a chur ar siúl ar 1/7/2007 agus tá an réamhaisnéis seo a leanas 
déanta don chéad sé mhí trádála: 

 
                                                 Iúil          Lúnasa    M. Fómh. D. Fómh.         Samhain       Nollaig       Iomlán 
  € € € € € € € 
 Díolacháin 425,000 440,000 580,000 590,000  600,000 652,000 3,287,000 
 Ceannacháin 200,000 215,000 252,000 260,000  350,000 356,000 1,633,000 
 
 (i) Is é an praghas díola a bhfuil súil leis ná €50 an t-aonad. 
 
 (ii) Meastar go mbeidh an patrún bailiúcháin airgid ó Dhíolacháin mar seo a leanas: 
 
  Custaiméirí Airgid - gheofar 30% den ioncam ó dhíolacháin ar airgead síos  
    agus lamhálfar lascaine airgid de 5%. 
 
  Custaiméirí Creidmheasa - gheofar 70% den ioncam ó dhíolacháin ó chustaiméirí   

  creidmheasa. Íocfaidh na féichiúnaithe sin 50% dá gcuid  
     billí sa mhí i ndiaidh díola agus an fuílleach sa dara mí i  
     ndiaidh díola.  
 

(iii) Meastar go mbeith an patrún íocaíochta ó cheannacháin mar seo a leanas: 
 
  Soláthraithe Cairde  Íocfar as 50% de na ceannacháin sa mhí i ndiaidh iad a   
     cheannach nuair a gheofar 2% lascaine ar airgead tirim.  
     Íocfar as an gcuid eile de na ceannacháin sa dara mí i  
     ndiaidh iad a cheannach. 
 
 (iv) Íocfar speansais an chomhlachta mar seo a leanas:  
 
  Costais Mheasta   Pá €35,000 iníoctha gach mí de réir mar a thabhaítear iad. 
    Forchostais athraitheacha €10 an t-aonad iníoctha de  
    réir mar thabhaítear iad.  Forchostais sheasta (dímheas  
    san áireamh) €42,000 in aghaidh na míosa iníoctha de 
    réir mar a thabhaítear iad. 
 
 Costais Chaipitiúla  Ceannóidh an comhlacht Trealamh ar chostas €45,000 
    i mí Iúil.  Beidh saol úsáideach cúig bliana ag an  
    trealamh.  Chun an trealamh sin a a cheannach caithfear  
    iasacht €40,000 a fháil ar ús 10% sa bhliain.  Íocfar an  
    t-ús gach mí, ach mí gá an caipiteal a aisíoch go dtí  
    Eanair 2008.  
 
Iarrtar ort: 
 
(a) Buiséad airgid a ullmhú do na sé mhí Iúil go Nollaig 2007. 
(b) Cuntas buiséadaithe Brabúis agus Caillteanais a ullmhú do na sé mhí dar críoch 31/12/2007. 
(c) ‘Buiséad airgid’ a shainmhíniú agus cuir síos a dhéanamh ar dhá bhuntáiste a bhaineann leis. 
 
         (80 marc) 
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