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9. Buiséadú      
  
 

 Tá réamhaisnéis bhliantúil díolachán go Nollaig 2009 críochnaithe le déanaí ag de Róiste Tta. 
Tá súil acu dhá tháirge a dhíol – Togha ar €220 agus Rogha ar €269. 

 
 Tá na stoic go léir le laghdú de 20% ó na leibhéil tosaigh faoi dheireadh 2009 agus iad á luacháil 

de réir an mhodh TITA (FIFO). 
 
 Togha Rogha 
Tá súil le díolachán                  10,000 aonad         4,200 aonad 
 
Tá súil leis na stoic d’earraí críochnaithe ar 1/1/2009: 

 Togha    600 aonad ar €120 an ceann 
 Rogha   450 aonad ar €140 an ceann 

 
Baineann an dá tháirge úsáid as na hamhábhair agus as an saothar oilte céanna, ach i gcainníochtaí 
difriúla in aghaidh an aonaid mar seo a leanas: 
 Togha Rogha 
 Ábhar x 7 kg 5 kg 
 Ábhar y 6 kg 8 kg 
 Saothar oilte 7 n-uaire an chloig 8 n-uaire an chloig 
 
Tá súil leis na stoic amhábhar seo ar 1/1/2009: 
 Ábhar x 5000 kg @ €2.50 an kg 
 Ábhar y 3000 kg @ €4.50 an kg 
 
 
Is iad na praghsanna ar amhábhair a bhfuil súil leo le linn 2009 ná: 
 Ábhar x €3 an kg 
 Ábhar y €5 an kg 
 
Tá súil le ráta saothair oilte de €13 in aghaidh na huaire an chloig. 
 
Tá súil leis na forchostais táirgeachta seo: 
 Athraitheach €4 in aghaidh na huaire an chloig de shaothar oilte 
 Seasta €204,080 sa bhliain 
 
 
Iarrtar ort iad seo a leanas a ullmhú: 
 
(a) Buiséad Táirgeachta (ina aonaid). 

(b) Buiséad Ceannachán Amhábhar (ina ionad agus ina €) 

(c) Buiséad Costas Táirgeachta/Déantúsaíochta 

(d) Cuntas Buiséadaithe Trádála (más é an costas buiséadaithe ar aonad Togha agus Rogha ná 
€180 agus €210 faoi seach). 

(e) (i) Mínigh cad is ciall le Buiséad Caipitiúil. 

 (ii) Is í an Phríomhthoisc Bhuiséid ná éileamh ar dhíolacháin sa chuid is mó de na 
heagraíochtaí. Luaigh dhá thoisc eile a d’fhéadfaí a mheas mar Phríomhthoisc Bhuiséid 
freisin. 
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