
Lch 10 de 10 

 
9. Buiséadú Airgid 
 

Tá sé ar intinn ag Din Tta, miondíoltóir a bhfuil rath air, siopa nua a oscailt in ionad nua siopadóireachta 
i gCorcaigh ar 01/07/2012 agus tá an réamhaisnéis seo a leanas déanta don chéad sé mhí trádála:  
 

 Iúil Lúnasa M. Fómhair D. Fómhair Samhain Nollaig Iomlán 
 € € € € € € €

Díolacháin 520,000 540,000 610,000 630,000 640,000 660,000 3,600,000
Ceannacháin 220,000 240,000 270,000 280,000 360,000 380,000 1,750,000
 
(i) Is é an praghas díola a bhfuil súil leis ná €50 an t-aonad. 

 
(ii) Meastar go mbeidh an patrún bailithe airgid ó dhíolacháin/fhéichiúnaithe mar seo a leanas: 

 
Custaiméirí Airgid  Gheofar 40% den ioncam ó dhíolachán ar airgead síos agus lamhálfar 

lascaine airgid 5%. 
 

Custaiméirí Creidmheasa Gheofar 60% den ioncam ó dhíolachán ó chustaiméirí creidmheasa. 
Íocfaidh na féichiúnaithe sin 50% dá gcuid billí sa mhí i ndiaidh 
an díolacháin agus an fuílleach sa dara mí i ndiaidh an díolacháin.  

 
(iii) Meastar go mbeidh an patrún íocaíochta ó cheannacháin mar seo a leanas:  

 
Soláthraithe ar Cairde Íocfar as 50% de na ceannacháin sa mhí i ndiaidh an cheannacháin nuair 

a gheofar lascaine 2% ar airgead tirim.  
  Íocfar as an gcuid eile de na ceannacháin sa dara mí i ndiaidh 

an cheannacháin.  
 

(iv) Íocfar speansais an ghnólachta mar seo a leanas: 
 

Costais Mheasta   Pá €50,000 iníoctha gach mí de réir mar a thabhaítear é.  
Forchostais athraitheacha €10 an t-aonad iníoctha de réir mar a thabhaítear 
iad.   
Forchostais sheasta (dímheas san áireamh) €60,000 in aghaidh na míosa 
iníoctha de réir mar a thabhaítear iad.  

 
Costais Chaipitiúla  Ceannófar ar 1 Iúil trealamh ar chostas €54,000 a mbeidh saol úsáideach 

measta de 5 bliana aige gan luach iarmharach.  Maoineofar an ceannach 
seo go páirteach le hiasacht €48,000 ar 6% ina aghaidh na bliana.  Íocfar 
an tsuim chaipitil ar ais ina 24 gála cothrom ag tosú ar 1 Lúnasa.  Tá ús 
gach míosa le híoc ar an lá deireanach de gach mí, bunaithe ar an méid 
den iasacht atá gan íoc ar an dáta sin.  

 
Iarrtar ort: 
 
(a) Buiséad airgid a ullmhú do na sé mhí Iúil go Nollaig 2012. 
(b) Cuntas buiséadaithe brabúis agus caillteanais a ullmhú do na sé mhí dar críoch 31/12/2012. 
(c) Cad iad na tosca is cóir do Din Tta a chur san áireamh agus iad ag teacht ar na díolacháin de 

€3,600,000 a bhfuil súil acu leo i rith na sé mhí de 2012? 
(80 marc) 
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