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ROINN 3 (80 marc) 

Freagair ceist AMHÁIN 

 
8. Costas Imeallach 
 

Déanann Íomhar Tta táirge amháin a chur ar fáil.  Seo a leanas cuntas brabúis agus caillteanais na cuideachta 
don bhliain dar chríoch 31/12/2010, nuair a rinneadh 90,000 aonad a tháirgeadh agus a dhíol:  

 
 € € 
     Díolacháin (90,000 aonad) 1,170,000 
     Ábhair 390,000 
     Saothar díreach 236,000 
     Forchostais mhonarchan 82,000 
     Speansais díolacháin 105,000 
     Speansais riaracháin 130,000 (943,000) 
 Glanbhrabús  227,000 

 
Is costais athraitheacha iad na hábhair, an saothar díreach agus 40% de na forchostais mhonarchan.  
Seachas coimisiún díolacháin 5% ar na díolacháin, is costais sheasta iad an díolachán agus an riarachán.   
 
 
Iarrtar ort a ríomh: 

 
(a) Pointe meá ar mheá na cuideachta agus an lamháil sábháilteachta. 

 
(b) An líon aonad is gá a dhíol sa bhliain 2011 má tá méadú 20% le teacht ar ghlanbhrabús na cuideachta 

thar fhigiúr 2010, ag glacadh leis nach dtagann aon athrú ar an bpraghas díolacháin, na leibhéil chostais 
ná ar na céatadáin eile.   

 
(c) An brabús a ghnóthódh an chuideachta i 2011 dá ndéanfaí an praghas díolacháin a ísliú go dtí €11, 

na costais sheasta a mhéadú de €15,000 agus dá réir sin líon na n-aonad díolta a ardú go dtí 110,000, 
gan aon athrú ar na leibhéil chostais ná ar na céatadáin eile. 

 
(d) An praghas díolacháin in aghaidh an aonaid is gá don chuideachta a ghearradh in 2011, má thagann 

méadú 12% ar na costais sheasta ach gan athrú ar mhéid an díolacháin ná ar an mbrabús.   
 

(e) An líon aonad is gá a dhíol ar €16 an t-aonad chun brabús 10% den ioncam díolacháin ó na haonaid 
chéanna seo a chur ar fáil. 

 
(f) (i)   Liostaigh agus mínigh dhá theorainn/bhonn tuisceana a bhaineann leis an gcostáil imeallach. 

 
(ii)  Mínigh céard is brí le costas céimsheasta.   

 Déan graf de na costais chéimsheasta a bhreacadh go garbh agus úsáid á baint agat as na 
híocaíochtaí cíosa a leanas: 

 
Cíos € €5,000 €12,000 €19,000 €28,000 

Aschur (aonaid) 20,000 30,000 40,000 50,000 
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