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8. Costáil Imeallach agus Costáil Ionsúcháin 
 
(a) Táirgeann Ó Murchú Teo aon táirge amháin.  Mar seo a leanas a bhí cuntas brabúis agus caillteanais na 

cuideachta don bhliain dar chríoch 31/12/2013, tréimhse inar táirgeadh agus inar díoladh 16,000 aonad:  
 

  
 € € 

Díolacháin (16,000 aonad)  480,000 
Ábhair 120,000  
Saothar díreach  110,000  
Forchostais monarchan  60,000  
Speansais riaracháin  105,000 395,000 
Glanbhrabús    85,000 

 
 

Is costais athraitheacha iad na hábhair, saothar díreach agus ⅓ de na forchostais monarchan.  Is costais 
sheasta iad €65,000 de na speansais riaracháin.  

 
Iarrtar ort iad seo a leanas a ríomh: 
 
(i) Pointe meá ar mheá agus lamháil sábháilteachta na cuideachta. 
 
(ii) Déan sceitse garbh de ghraf ina léirítear an pointe meá ar mheá atá agat. 
 
(iii) An brabús a d’fhéadfadh an chuideachta a dhéanamh in 2014 dá laghdódh sí a praghas díola 

de 5%, dá méadódh sí a caiteachas fógraíochta de €5,000  agus dá n-ardódh sí líon na 
ndíolachán go dtí 19,000 aonad mar thoradh air sin, gan aon athrú ar aon leibhéal ná 
céatadán eile costais.   

 
(iv) Líon na n-aonad nach mór a dhíol ar €26 in aghaidh an aonaid chun brabús de 20% den 

ioncam díolacháin ó na haonaid chéanna seo a chur ar fáil.  
 
(v) An brabús a d’fhéadfadh an chuideachta a dhéanamh in 2014 dá dtabharfaí coimisiún de 5% 

de na díolacháin don fhoireann díolacháin agus dá gcaithfí €1 sa bhreis in aghaidh an aonaid 
ar phacáistiú nua, dhá rud a d’fhágfadh go n-ardódh na díolacháin go dtí 17,000 aonad ar €34 
in aghaidh an aonaid. 

 
 
 

(b) Tháirg De Barra Teo 10,000 aonad de tháirge A le linn na bliana dar chríoch 31/12/2013.  
Díoladh 9,000 de na haonaid seo ar €4 in aghaidh an aonaid.  Ba iad seo a leanas na costais 
táirgeachta: 

 
Ábhair Dhíreacha  €0.60 an t-aonad 
Saothar Díreach  €0.50 an t-aonad 
Forchostas Athraitheach  €0.40 an t-aonad 
Forchostas Seasta le haghaidh na bliana  €4,000 

Ag teastáil: 
 
(i) Ullmhaigh Ráitis Bhrabúis agus Chaillteanais de réir phrionsabail na Costála Imeallaí agus 

na Costála Ionsúcháin do De Barra Teo.  
 
(ii) Tabhair breac-chuntas ar na difríochtaí idir costáil Imeallach agus costáil Ionsúcháin. 

Luaigh cé acu modh is ceart a úsáid chun críche cuntasaíochta airgeadais agus cén fáth.   
(80 marc) 
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