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ROINN 3 (80 marc) 

Freagair ceist AMHÁIN 
 
8. Costáil Imeallach agus Scaradh Costas  
 

(a) Táirgeann Ó Dúill Tta. táirge amháin. Is é seo a leanas cuntas brabúis agus caillteanais na 
cuideachta don bhliain dar chríoch 31/12/2007, inar táirgeadh agus inar díoladh 14,000 aonad. Bhí 
an chuideachta ag oibriú ar 70% dá cumas in 2007. 

   € € 
  Díolacháin (14,000 aonad) 560,000 
  Ábhair 120,000 
  Saothar díreach 140,000 
  Forchostais mhonarchan 90,000 
  Speansais riaracháin 112,000  462,000 
  Glanbhrabús   98,000 
 

 Is costais athraitheacha iad na hábhair, an saothar díreach agus an tríú cuid de na forchostais 
 mhonarchan. Tá €62,500 de na speansais riaracháin seasta. 
  
 Iarrtar ort a ríomh: 

 
(i) Pointe meá ar mheá agus lamháil sábháilteachta na cuideachta. 
 
(ii) An brabús a d’fhéadfadh an chuideachta a déanamh in 2008 dá laghdódh sí an praghas 

díola de 5%, dá méadódh sí an caiteachas ar fhógraíocht de €10,000 agus ar an gcaoi sin, 
dá méadófaí líon na n-aonad a dhíolfaí go dtí 20,000 aonad, agus dá bhfanfadh leibhéil 
na gcostas eile gan athrú. 

 
(iii) Líon na n-aonad nach mór a dhíol ar €36 an t-aonad chun brabús 20% den ioncam  
 díolacháin a fhaightear ó na haonaid chéanna sin a chur ar fáil. 
 
(iv) An brabús a d’fhéadfadh an chuideachta a déanamh dá dtabharfaí coimisiún 5% don 

fhoireann díolacháin agus €1 sa bhreis a íoc ar an bpacáistiú a fheabhsú, agus ar an gcaoi 
sin na díolacháin a méadú go 19,000 aonad ar €42 an t-aonad.  

   
(v) Cén úsáid a bhaintear de ghnáth as an gcion tairbhe don chóimheas díolacháin?  

Cathain is gá an cóimheas seo a úsáid? 
 
 
 

(b) Féadfar costais mheasctha a roinnt ina gcuid eilimintí seasta agus athraitheacha ach taifid na 
gcostas ó thréimhsí roimhe sin a úsáid. Déanann Max Tta. aon táirge amháin. Rinneadh taifead ar 
na costais táirgeachta agus ar na leibhéil aschuir le linn Mhárta, Aibreán agus Bealtaine 2007. 

 
 Leibhéil Aschuir  50% 75% 90% 
 Aonaid 10,000 15,000 18,000 
 Costais € € € 
 Ábhair dhíreacha 140,000 210,000 252,000 
 Saothar díreach 80,000 120,000 144,000 
 Forchostais táirgeachta 66,000 96,000 114,000 
 Forchostais eile 57,000 83,250 99,000 
 Speansais riaracháin   25,000   25,000   25,000 
  368,000 534,250 634,000 

 
Tá an brabús buiséadaithe le bheith mar 15% de na díolacháin. 

 
Iarrtar ort: 
 
(i) Na forchostais a roinnt ina n-eilimintí seasta agus athraitheacha. 
(ii) Na forchostais eile a roinnt ina n-eilimintí seasta agus athraitheacha. 
(iii) Buiséad Solúbtha a ullmhú do Leibhéal Gníomhaíochta 95% agus úsáid á baint
 as prionsabail chostála Imeallacha, agus an cion tairbhe a thaispeáint. 

 (80 marc) 
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