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9. Buiséadú Airgid 
 

Tá sé ar intinn ag Ó hEireamhóin Teo. gnólacht a bhunú ar 01/07/2016 agus rinne sé an réamhaisnéis 
seo a leanas don chéad sé mhí trádála: 

Buiséad Díolachán 

 Iúil Lúnasa M. Fómhair D. Fómhair Samhain Nollaig 
Aonaid 
díolacháin  

9,000 9,750 11,000 12,000 12,500 12,800 

Ioncam ó 
dhíolacháin 

€270,000 €292,500 €330,000 €360,000 €375,000 €384,000 

 

(i) Teastaíonn 3kg d’ábhar X, a bhfuil costas €4 an kg air, do gach aonad táirge. 
 
(ii) Coimeádtar stoc earraí críochnaithe de 60% den riachtanas díolachán don chéad mhí eile. 
 
(iii) Coimeádtar stoic amhábhar ag deireadh gach míosa ar leor iad le haghaidh 20%, i gcileagraim, 

de riachtanais na chéad míosa eile. 
 
(iv) Meastar go mbeidh an patrún bailithe airgid ó dhíolacháin mar seo a leanas: 

 

Custaiméirí Airgid In airgead síos a bheidh 30% den ioncam ó dhíolacháin. 
 
Custaiméirí  
Creidmheasa Tiocfaidh 70% den ioncam ó dhíolacháin ó chustaiméirí creidmheasa. 

Íocfaidh na féichiúnaithe seo 50% dá gcuid billí sa mhí i ndiaidh an 
díolacháin agus an fuílleach sa dara mí i ndiaidh an díolacháin. 

 
(v) Faightear cairde aon mhí amháin ó sholáthraithe. 

 
(vi) Déanfar speansais an ghnólachta a réiteach mar seo a leanas: 

 
Costais Ionchais Pá €10,000 móide 5% den ioncam díolachán in aghaidh na míosa, 

iníoctha de réir mar a thabhaítear iad. 
 Forchostais athraitheacha €4 an t-aonad, iníoctha de réir mar a 

thabhaítear iad. 
 Forchostais sheasta (dímheas san áireamh) €28,000 in aghaidh na 

míosa, iníoctha de réir mar a thabhaítear iad. 
 
Costais Chaipitil Ceannófar trealamh de luach €60,000 ar 1 Iúil a mbeidh saolré 

fhóinteach de 5 bliana aige. 
 

Chun an ceannach seo a mhaoiniú gheofar iasacht de €48,000 a 
chuirfear faoi urrús 10% in aghaidh na bliana.  Aisíocfar an iasacht 
agus an t-ús seo thar 4 bliana.  Tosóidh íocaíochtaí míosúla caipitil 
agus úis i mí Lúnasa. 

Iarrtar ort: 
 

(a) Buiséad táirgthe a ullmhú do na ceithre mhí Iúil go Deireadh Fómhair 2016. 
  

(b) Buiséad ceannacháin amhábhar (in aonaid agus in €) a ullmhú do na ceithre mhí Iúil go 
Deireadh Fómhair 2016. 

 

(c) Buiséad airgid thirim a ullmhú do na ceithre mhí Iúil go Deireadh Fómhair 2016. 
 

(d) Cuntas trádála, brabúis agus caillteanais buiséadaithe a ullmhú do na ceithre mhí dar críoch 
31/10/2016 (más é an costas buiséadaithe d’aonad earraí críochnaithe ná €20). 

 

(e) (i) Cad iad na moltaí a dhéanfa d’ÓhEireamhóinTeo. ar bhonn na mbuiséad atá ullmhaithe 
 agat? 
(ii) Tabhair breac-cuntais na tosca ba chóir d’Ó hEireamhóin Teo. a chur san áireamh agus 

figiúirí díolacháin sa todhchaí á meas acu.   
(80 marc)
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