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ROINN 3 (80 marc) 
Freagair ceist AMHÁIN 

 
8. Cionroinnt Forchostais agus Buiséadú Solúbtha  
 
(a) Tá dhá Roinn Táirgeachta, 1 agus 2, ag Ó hEaráin Tta agus dhá Roinn Seirbhíse choimhdeacha, X agus Y. 

Is iad seo a leanas na forchostais a bhfuil coinne leo sna chéad 6 mhí eile:  
 
 Forchostas Iomlán 
   €  
 Dímheas ar threalamh  20,000 
 Dímheas ar fhoirgnimh mhonarchan 24,000 
 Téamh monarchan  8,000 
 Glanadh monarchan  4,000 
 Ceaintín monarchan  5,400 
 
Baineann an t-eolas seo a leanas le Ranna Táirgthe agus Seirbhíse na Monarchan: 
 
 Táirgeacht Seirbhís 
 Roinn 1 Roinn 2 Roinn X Roinn Y 
 Méid ina mhéadair chiúbacha 1,000 2,000 600 400 
 Achar urláir ina mhéadair chearnacha 800 600 400 200 
 Líon fostaithe 140 100 70 50 
 Luach trealaimh de réir na leabhar €10,000 €15,000 €9,000 €6,000 
 Uaireanta meaisín 4,000 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) Ráta ionsúite forchostais in aghaidh na huaire meaisín a ríomh do na Ranna 1 agus 2.  
(iv) A mhíniú cén fáth gur gá costais na Roinne Seirbhíse a aistriú go dtí na Ranna Táirgeachta 1 agus 2.  

 
 
(b) Is féidir costais mheasctha a roinnt ina gcuid gnéithe seasta agus athraitheacha ach taifid na gcostas 

ó thréimhsí roimhe sin a úsáid.  Déanann Edant cpt aon táirge amháin do thionscal na mótar.  Rinneadh taifead 
ar na costais táirgeachta agus ar na leibhéil aschuir a leanas le linn Mhárta, Aibreán agus Bhealtaine 2011: 

 
 Leibhéil Aschuir 60% 80% 90% 
 Aonaid 12,000 16,000 18,000 
 Costais € € € 
 Ábhair dhíreacha 156,000 208,000 234,000 
 Saothar díreach  108,000 144,000 162,000 
 Forchostais táirgeachta  79,200 102,000 113,400 
 Forchostais eile  64,800 85,200   95,400 
 Speansais riaracháin      30,000   30,000     30,000 

  438,000 569,200 634,800 
 

Tá an brabús buiséadaithe le bheith mar 20% de na díolacháin.  Is féidir na forchostais eile a roinnt ina 
ngnéithe seasta agus ina ngnéithe athraitheacha mar a leanas: an Costas Athraitheach ar aonad ná €5.10 
agus an Costas Seasta ná €3,600. 
 
Iarrtar ort: 

 
(i)  Na forchostais a roinnt ina ngnéithe seasta agus athraitheacha.  
(ii) Buiséad Solúbtha a ullmhú do Leibhéal Gníomhaíochta 95% agus úsáid á baint as prionsabail 

na Costála Imeallaí, agus an cion tairbhe a thaispeáint.   
(iii) A mhíniú, le samplaí, costais ‘inrialaithe’ agus ‘dorialaithe’.  

 (80 marc) 
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