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     ROINN 3 (80 marc) 
Freagair ceist AMHÁIN  

8. Luacháil Stoic, Costáil Táirgí, Tearc-ionsú agus Ró-ionsú Costas 

(a) Luacháil Stoic  

Siopa miondíola é Gorm Teo a cheannaíonn agus a dhíolann earra amháin.  Baineann an t-eolas a leanas 
le ceannacháin agus le díolacháin an ghnólachta don bhliain 2012. 

 

Tréimhse 
Ceannacháin 

ar chreidmheas 
Díolacháin 

ar chreidmheas 
Díolacháin ar airgead

01/01/2012-30/04/2012 4,000 @ €5 an ceann 1,000 @   €9 an ceann 1,500 @ €12 an ceann 

01/05/2012-31/08/2012 2,500 @ €6 an ceann 1,200 @ €11 an ceann 1,300 @ €13 an ceann 

01/09/2012-31/12/2012 1,700 @ €8 an ceann 1,400 @ €11 an ceann 1,200 @ €14 an ceann 
 

Ar 1/1/2012 bhí stoc tosaigh de 4,500 aonad ann @ €5 an ceann. 
 

Iarrtar ort: 
(i) An modh ‘Is túisce isteach/Is túisce amach’ (FIFO) a úsáid chun luach an stoic dheiridh a ríomh. 
(ii) Cuntas trádála a ullmhú don bhliain dar chríoch 31/12/2012. 

 

(b) Costáil Táirgí  

Is iad seo a leanas sonraí na bhforchostas buiséadaithe in aghaidh na bliana do De Grás Teo, 
déantóir trealamh ríomhaireachta, a bhfuil trí roinn táirgthe ann.  
         Ranna Táirgthe Forchostais         Uaireanta Saothair     Ráta pá san uair 
  Bhuiséadaithe  Buiséadaithe   
 Déantúsaíocht €180,000 36,000 uair €4 
 Cóimeáil              €99,000 18,000 uair €2.50 
 Bailchríochnú              €36,000   4,500 uair €3.75 

Costais bhuiséadaithe don riarachán ginearálta in aghaidh na bliana  €1,170,000 
 

Sonraí Jab Uimhir 666 
Ábhar Díreach 30 kg ar €10.20 an kg 

Uaireanta Saothair Dhírigh Déantúsaíocht 20 uaire 
   Cóimeáil   6 uaire 
   Bailchríochnú   4 uaire 

Tá praghas gach ordaithe bunaithe ar chorrlach brabúis de 25%. 
 
Iarrtar ort: 
(i) An ráta ionsúite forchostas do gach roinn a ríomh.  
(ii) Praghas díola Jab Uimhir 666 a ríomh.  

(c) Tearc-ionsú agus Ró-ionsú Costas  

 Baineann an t-eolas atá leagtha amach thíos le costais bhuiséadaithe agus le costais iarbhír Ghnólacht 
Déantúsaíochta Colmóra Teo.  
  

Buiséadaithe   Uaireanta Saothair Dhírigh   Uaireanta Meaisín   Forchostais Iomlána 

Roinn A   7,000 32,000 €160,000 
Roinn B 48,000   7,000 € 33,600  
Roinn C 22,000 --- € 46,200 

 

Iarbhír            Uaireanta Saothair Dhírigh   Uaireanta Meaisín   Forchostais Iomlána 

Roinn A   9,000 37,000 €175,000 
Roinn B 40,000 12,000 € 29,000 
Roinn C 27,000 --- € 50,000 

Iarrtar ort: 
(i) Rátaí ionsúite forchostas na roinne a ríomh do na Ranna A, B agus C. 
(ii) An tearc-ionsú/ró-ionsú de réir na roinne agus an tearc-ionsú/ró-ionsú iomlán don tréimhse 

a thaispeáint.  Minigh cad is ciall leis na figiuirí seo.  
(80 marc) 
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