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9. Buiséadú 
 

Tá Ó Muirí Teo. ag ullmhú chun gnólacht a chur ar bun ar 1/1/2014 chun earra amháin a dhéanamh. 
Tugtar thíos buiséad díolachán na cuideachta don chéad sé mhí de 2014.  

 Buiséad Díolachán 

  Eanáir  Feabhra Márta Aibreán Bealtaine Meith. 
Aonaid díolacháin     7,000     8,000   10,000     9,000   10,500   11,000 
Ioncam ó Dhíolacháin €210,000 €240,000 €300,000 €270,000 €315,000 €330,000 
 
 
(i) Tá 5 kg d’ábhar X, a chosnaíonn €2.00 an kg, ag teastáil do gach táirge. 
 
(ii) Coinnítear stoic d’earraí críochnaithe ag 70% de riachtanas díolacháin na míosa dar gcionn. 
 
(iii) Ag deireadh gach míosa coinnítear stoic de na hamhábhair – dóthain ina kg le haghaidh 20% 

de riachtanais na míosa dar gcionn. 
 
(iv) Is é an patrún bailithe airgid a bhfuiltear ag súil leis ó na díolacháin ná: 

 
 Custaiméirí Airgid Síos  40% den ioncam ó dhíolacháin ar airgead síos. 
   
 Custaiméirí Creidmheasa  Tiocfaidh 60% den ioncam ó dhíolacháin ó chustaiméirí 

creidmheasa.  Íocfaidh na féichiúnaithe seo a gcuid billí, 
50% sa mhí tar éis an díola agus an chuid eile sa dara mí 
tar éis an díola. 

 
(v) Faightear cairde aon mhí amháin ó na soláthraithe. 
 
(vi) Déanfar speansais an ghnólachta a shocrú mar seo a leanas: 
 

Costais Ionchais Pá €25,000 sa mhí iníoctha de réir mar a thabhaítear é. 
 Forchostais athraitheacha €5 an t-aonad, iníoctha de réir mar a thabhaítear iad. 
 Forchostais sheasta (dímheas san áireamh) €30,000 sa mhí, iníoctha de réir 

mar a thabhaítear iad. 
 

Costais Chaipitil Ceannófar trealamh dar luach €45,000 i mí Eanáir agus beidh saol úsáideach 
de 5 bliana aige.  Chun an ceannachán seo a mhaoiniú gheofar €30,000 
ar iasacht ar 10% sa bhliain.  Beidh an t-ús le híoc in aghaidh na míosa, ach 
ní thosóidh na haisíocaíochtaí caipitil go dtí Iúil 2014. 

Iarrtar ort: 
 

(a) Buiséad Táirgthe a ullmhú do na ceithre mhí Eanáir go hAibreán, 2014. 

(b) Buiséad Ceannacháin Amhábhar a ullmhú (ina aonaid agus ina €) do na ceithre mhí 
Eanáir go hAibreán, 2014. 

(c) Buiséad Airgid a ullmhú do na 4 mhí Eanáir go hAibreán, 2014.  

(d) Cuntas Trádála, Brabúis agus Caillteanais buiséadaithe a ullmhú do na 4 mhí dar críoch 30/4/2014 
(más é an costas buiséadaithe ar aonad d’earraí críochnaithe ná €25). 

(e) (i) Cén t-eolas úsáideach atá sa bhuiséad airgid críochnaithe d’Ó Muirí Teo? 
(ii) Mínigh cad is brí le Buiséad Caipitil. 
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