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INA SUÍ (ó chlé): Niall Greene, Príomhheidhmeannach Kevin Toland, 

Cathaoirleach Pádraig Ó Ríordáin agus an Príomhoiigeach Airgeadais Ray Gray.  

INA SEASAMH (ó chlé): Colm McCarthy, Ann-Marie O’Sullivan, Denis Smyth,  

Barry Nevin, Eric Nolan, Paul Schütz, Des Mullally agus Gerry Walsh.  

Níl sa phictiúr: Patricia King agus John Lynch.
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Pádraig Ó ríordáin

Chairman

Ceapadh Pádraig Ó Ríordáin ina 

Chathaoirleach i dtús báire i mí 

Eanáir 2012 agus rinneadh é a 

athcheapadh don dara téarma i 

mí Eanáir 2015. Tá Pádraig ina 

Chomhpháirtí Corparáideach in 

Arthur Cox, atá ar cheann de na 

gnólachtaí dlí is mó le rá in Éirinn, 

áit a raibh sé ina Chomhpháirtí 

Bainistíochta ó 2003 go 2011. 

Sa bhliain 2009, ainmníodh é 

mar Chomhpháirtí Bainistíochta 

Eorpach na Bliana agus in 2012 

bhronn Fóram na gComhpháirtithe 

Bainistíochta Gradam Saoil 

air. Rinne sé staidéar ar an dlí i 

gColáiste na hOllscoile, Corcaigh 

agus i Scoil Dlí Harvard agus 

chleacht sé a ghairm i Nua-Eabhrac 

agus i mBaile Átha Cliath. Tá sé ina 

stiúrthóir neamhheidhmiúcháin 

ar Paddy Power cpt agus ina 

chathaoirleach ar Chomhairle 

Forbartha Aerfort Chorcaí. Ceapadh 

Pádraig ina Chathaoirleach ar an 

gCoiste Ainmniúcháin & Luach 

Saothair atá ag Bord daa, i mí an 

Mhárta 2012.

niall greene

Ceapadh Niall Greene chuig an 

mBord i mí Iúil 2012. Chuir sé 

tús lena ghairm horleathan i 

gcúrsaí eitlíochta in Aer Lingus, 

agus bhí poist shinsearacha aige 

freisin in GPA Group agus in 

GE Capital Aviation Services. I 

láthair na huaire, tá sé ar bhord 

roinnt cuideachtaí a bhaineann 

le hairgeadas eitlíochta, tá sé ina 

Chathaoirleach ar Bhord Rialúcháin 

Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh 

agus tá sé ina bhall de Bhord 

na hInstitiúide um Ghnóthaí 

Idirnáisiúnta agus Eorpacha. Tá 

céimeanna LLB agus LLM ó Ollscoil 

Luimnigh aige. Tá eolas leathan ag 

Niall ar chúrsaí eitlíochta agus tá 

an-taithí aige ar chomhairle a chur 

ar fáil d’eagraíochtaí na hearnála 

poiblí agus príobháidí. Ceapadh 

é ina Chathaoirleach ar Choiste 

Sláinte, Sábháilteachta, Slándála 

agus Comhshaoil an Bhoird i mí na 

Nollag 2012.

Patricia King

Ceapadh Patricia King chuig an 

mBord i mí Iúil 2012. Tá Patricia 

ina hArd-Rúnaí ainmnithe ar 

Chomhdháil na gCeardchumann 

(ICTU) – an bhrateagraíocht do 

cheardchumainn in Éirinn. Bhí sí 

ina Leas-Uachtarán ar SIPTU agus 

ina comhalta boird d’Údarás RTÉ, 

den Údarás um Bóithre Náisiúnta 

agus Pobal. Ceapadh í ar an 

gComhairle Phrintíseachta i mí na 

Samhna 2014. Tá taithí horleathan 

ag Patricia i réimse an chaidrimh 

thionsclaíoch ar leibhéal earnála 

agus náisiúnta in Éirinn.

John lynch

Ceapadh John Lynch chuig an 

mBord i dtús báire i mí Feabhra 

2012 agus rinneadh é a cheapadh 

i mí Feabhra 2015. Tá John i 

gceannas ar oibríochtaí margaíochta 

na hEorpa, an Mheánoirthir 

agus Afracach ag cuideachta 

léasaithe aerárthaí BBAM agus 

tá sé ina stiúrthóir bainistíochta 

ag oiig na cuideachta in Zurich. 

Bhí sé ina bhall den hoireann 

bhainistíochta ag BBAM ar éirigh 

leo ceannach thar barr amach ag 

an mbainistíocht a chur i gcrích go 

rathúil ar ghnó léasaithe aerárthaí 

Babcock & Brown in 2010. Sular 

thosaigh sé ag obair le BBAM, 

chaith John 12 bhliain ag obair i 

bpoist feidhmiúcháin shinsearacha 

éagsúla ag Babcock & Brown. Is 

céimí innealtóireachta de chuid 

Choláiste na Tríonóide Baile Átha 

Cliath é agus tá céim MBA aige ó 

Ollscoil na hÉireann, Baile Átha 

Cliath. Tá an-chur amach ag John 

ar eacnamaíocht agus ar mhaoiniú 

aerlínte, agus tá taithí aige sa 

bhainistíocht idirnáisiúnta.

colm mccarthy

Ceapadh Colm McCarthy chuig an 

mBord i dtús báire i mí Feabhra 

2012 agus rinneadh é a cheapadh i 

mí Feabhra 2015. Is céimí é Colm 

d’Ollscoil na hÉireann, Baile Átha 

Cliath agus d’Ollscoil Essex, agus 

bhí sé ina léachtóir in Ollscoil 

Idirnáisiúnta Dubrovnik agus in 

Ollscoil na hÉireann, Baile Átha 

Cliath, d’oibrigh sé freisin sa Bhanc 

Ceannais, san Institiúid Taighde 

Eacnamaíochta agus Sóisialta 

(ESRI) agus le Comhairleoirí 

Eacnamaíochta DKM. 

Bhí Colm ina chathaoirleach ar 

Ghrúpa Athbhreithnithe Rialtas na 

hÉireann ar Shócmhainní agus ar 

Dhliteanais Stáit agus ar an nGrúpa 

Speisialta maidir le Líon na nDaoine 

sa tSeirbhís Phoiblí agus Cláir 

Chaiteachais. Tá eolas forleathan 

ag Colm ar chúrsaí beartais phoiblí 

agus ar an eacnamaíocht agus 

taithí horleathan aige sna réimsí 

sin. Ó ceapadh é ar an mbord in 

2102 bhí Colm ina bhall de Choiste 

Iniúchóireachta an Bhoird.

des mullally 

Ceapadh Des Mullally chuig an 

mBord in Eanáir 2014 faoi na 

hAchtanna um Páirteachas Lucht 

Oibre (Fiontair Stáit), 1977 go 

2001. Tháinig Des chun oibre 

leis an gcuideachta in 1983 agus 

tá sé ina Bhainisteoir Tacaíochta 

Miondíolacháin in Aerfort Bhaile 

Átha Cliath. Tá taithí hairsing ag 

Des ar chúrsaí Miondíolacháin 

in Aerfoirt óna bheith ag obair in 

Éirinn agus thar lear araon. Is ball 

den Cheardchumann Rialtas Áitiúil, 

Sheirbhís Phoiblí agus Státseirbhís 

na hÉireann (IMPACT) é Des de 

Ghrúpa na nOibrithe is Stiúrthóirí 

de Chomhdháil na gCeardchumann.

Barry nevin

Ceapadh Barry Nevin chuig an 

mBord den chéad uair i Márta 2005, 

agus athcheapadh é i nDeireadh 

Fómhair 2009 agus arís in Eanáir 

2014 faoi na hAchtanna um 

Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair 

Stáit), 1977 go 2001. Thosaigh Barry 

ag obair leis an gcuideachta in 1991, 

agus tá sé ag obair le Seirbhís Póilíní 

agus Dóiteáin an Aerfoirt in Aerfort 

Bhaile Átha Cliath. Tá sé ina bhall 

de cheardchumann SIPTU agus de 

Ghrúpa na nOibrithe is Stiúrthóirí 

Chomhdháil na gCeardchumann. 

an Bord stiúrthÓirí

daa cpt



daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2015 7

Tá céim sa Dlí ag Barry ó Institiúid 

Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 

Tá eolas ag Barry ar oibríochtaí 

na cuideachta mar aon le taithí ar 

chúrsaí caidrimh thionsclaíoch a 

láimhseáil. Tá Barry ina bhall de 

Choiste Sláinte, Sábháilteachta, 

Slándála agus Comhshaoil an Bhoird 

ó Mheán Fómhair 2005 i leith, bhí 

sé ina chathaoirleach ar an gCoiste 

sin freisin idir Nollaig 2011 agus 

Samhain 2012.

eric nolan 

Ceapadh Eric Nolan chuig an 

mBord in Eanáir 2014 faoi na 

hAchtanna um Páirteachas Lucht 

Oibre (Fiontair Stáit), 1977 go 

2001. Thosaigh Eric ag obair leis 

an gcuideachta in 2003 agus tá 

sé ag obair le Seirbhís Póilíní 

agus Dóiteáin an Aerfoirt in 

Aerfort Chorcaí. Tá sé ina bhall 

de cheardchumann SIPTU agus 

de Ghrúpa Stiúrthóirí Oibrithe 

Chomhdháil na gCeardchumann. 

Bhí Eric ina bhall de Bhord Údarás 

Aerfort Chorcaí idir Aibreán 2010 

agus Nollaig 2011. Tá Dioplóma ACI 

aige in Oibríochtaí Aerfoirt agus tá 

eolas ar oibríochtaí cuideachta aige 

ó bheith ag obair in aerfoirt Bhaile 

Átha Cliath agus Chorcaí. Tá Eric 

ina bhall de Bhord Choiste Aerfort 

Chorcaí ó Aibreán na bliana 2014.

ann-marie o’sullivan 

Ceapadh Ann-Marie O’Sullivan 

chuig an mBord i mBealtaine 

2013. Is céimí de chuid Choláiste 

na hOllscoile, Corcaigh, agus 

Comhalta d’Institiúid na hÉireann 

um Chaidreamh Poiblí í Ann-Marie. 

Tá sí ina gairmí cumarsáide, agus 

cuireann sí comhairle straitéiseach 

cumarsáide ar fáil d’eagraíochtaí 

móra agus beaga thar réimse leathan 

earnálacha tionsclaíocha. Tá sí 

ina Stiúrthóir ar AM O’Sullivan 

PR, cuideachtaí a bhunaigh sí, is 

iarstiúrthóir í ar Healy Design & 

Advertising Limited, bhíodh sí ina 

Cathaoirleach ar an Public Relations 

Consultants Association (Ireland) 

freisin agus tá sí ina ball de Bhord 

Chomhlachas Tráchtála Chorcaí. 

n Aibreán na Bliana 2014 ceapadh 

Ann- Marie mar Chathaoirleach ar 

Bhord Choiste Aerfort Chorcaí ó 

Mhára 2014 tá sí in ball de Choiste 

Sláinte, Sábháilteachta, Slándála 

agus Comhshaoil an Bhoird.

Paul schütz

Ceapadh Paul Schütz chuig 

an mBord in Iúil 2012 agus 

athcheapadh é i mí Iúil 2015.. Is 

Iar-Phríomhheidhmeannach ar 

Aer Árann agus ball d’Institiúid 

Chairte na gCuntasóirí Bainistíochta 

é Paul. Tá os cionn 20 bliain de 

thaithí aige i dtionscal na n-aerlínte, 

agus bhí poist shinsearacha aige i 

gcúrsaí airgeadais agus i gcúrsaí 

bainistíochta ginearálta i roinnt 

cuideachtaí éagsúla. Tá eolas agus 

taithí airgeadais ag Paul sa tionscal 

eitlíochta. Tá Paul ina bhall ar 

Choiste Iniúchóireachta an Bhoird ó 

mhí na Samhna 2012.

denis smyth 

Ceapadh Denis Smyth chuig an 

mBord in Eanáir 2014 faoi na 

hAchtanna um Páirteachas Lucht 

Oibre (Fiontair Stáit), 1977 go 

2001. Thosaigh Denis ag obair leis 

an gcuideachta in 1979 agus tá sé 

ina Bhainisteoir Dualgais Aerfoirt 

faoi láthair. Tá sé ina bhall de 

cheardchumann SIPTU agus de 

Ghrúpa na nOibrithe is Stiúrthóirí 

Chomhdháil na gCeardchumann. Tá 

dioplómaí ag Denis sa Bhainistíocht 

Oibríochtaí Aerfoirt agus sa 

Bhainistíocht Slándála. Ceapadh é 

ar Choiste Sláinte, Sábháilteachta, 

Slándála agus Comhshaoil an Bhoird 

i Márta 2014.

Kevin toland

Ceapadh Kevin Toland ina 

Phríomhheidhmeannach ar daa 

in Eanáir 2013. Sular tháinig sé 

chun na cuideachta, bhí Kevin ina 

Phríomhheidhmeannach agus 

ina Uachtarán ar Glanbia USA & 

Global Nutritionals atá bunaithe 

in Chicago, Illinois. Thosaigh 

sé ag obair le Glanbia in 1999 

agus, i measc na bpost eile a bhí 

aige ann, bhí sé ina Stiúrthóir 

Forbartha ar an nGrúpa, ina 

Phríomhheidhmeannach ar Bhia 

Tomhaltais, agus ina Stiúrthóir 

Straitéise agus Margaíochta. Sular 

thosaigh sé ag obair le Glanbia, bhí 

poist sa bhainistíocht shinsearach 

ag Kevin le Coca-Cola Bottlers sa 

Rúis agus le Grand Metropolitan 

in Éirinn agus san Eoraip Láir. s 

comhalta é d’Institiúid Chairte 

na gCuntasóirí Bainistíochta 

agus tá Dioplóma san Airgeadas 

Feidhmeach aige ó Fhoras 

Bainistíochta na hÉireann. Tá Kevin 

ar Bhord Chónaidhm Ghnólachtaí 

agus Fhostóirí na hÉireann agus 

tá sé ina Bhall Comhairle le Foras 

Bainistíochta na hÉireann (IMI). 

Tá taithí aige ar a bheith ag obair le 

cuideachta mhór idirnáisiúnta thar 

lear agus ar a bheith i gceannas ar 

chuideachta dá leithéid. Ceapadh 

Kevin ar Bhord Choiste Aerfort 

Chorcaí i mí Aibreáin 2014.

gerry Walsh

Ceapadh Gerry Walsh chuig an 

mBord i dtosach i mí na Samhna 

2009, athcheapadh é i mí Feabhra 

2012 agus arís i mí Feabhra 

2013 agus arís í mí Iúil 2015. 

s comhairleoir neamhspleách 

gnó é a sholáthraíonn tacaíocht 

straitéiseach do bhoird agus 

d’hoirne bainistíochta sinsearaí i 

roinnt cuideachtaí Éireannacha agus 

cuideachtaí Idirnáisiúnta, agus tá sé 

ina stiúrthóir neamhheidhmiúcháin 

ar roinnt cuideachtaí Éireannacha. 

Tá eolas agus taithí ag Gerry ar 

a bheith ag obair in earnáil na 

gcomhlachtaí tráchtála leathstáit 

ón tréimhse a chaith sé mar 

Phríomhheidhmeannach ar Bord 

Gáis Energy idir 2000 agus 2007. 

Stiúir sé athrú na cuideachta go 

cuideachta fuinnimh uile-Éireann a 

sholáthraíonn gás agus leictreachas 

do chustaiméirí ar fud oileán na 

hÉireann. Is céimí innealtóireachta 

é ó UCC. Bhí Gerry ina 

Chathaoirleach ar Údarás Aerfort 

Chorcaí ó 2009 go dtí deireadh 

2011. Tá Gerry ina Chathaoirleach ar 

Choiste Iniúchta an Bhoird, agus bhí 

sé ina bhall den choiste sin ó mhí 

Feabhra 2010 i leith ceapadh ina 

Chathaoirleach é i mí Feabhra 2012. 

Tá Gerry ina bhall freisin de Choiste 

Ainmniúcháin & Luach Saothair an 

Bhoird ó Shamhain 2010 agus de 

Bhord Choiste Aerfort Chorcaí ó 

mhí Aibreáin 2013.



Kevin toland

PríomhfheidhmeannaCh

michael Feehan

ard-oifigeaCh Slándála

ray gray

ard-oifigeaCh airgeadaiS

vincent harrison

Stiúrthóir BainiStíoChta,
aerfort Bhaile átha Cliath

John heFFernan

ard-oifigeaCh

maurice hennessy

ard-oifigeaCh faiSnéiSe

niall maccarthy

Stiúrthóir BainiStíoChta,
aerfort ChorCaí

JacK macgoWan

PríomhfheidhmeannaC, ari

colm moran 

PríomhfheidhmeannaCh,
daa idirnáiSiúnta

marion o’Brien

rúnaí ComhlaChta

Paul o’Kane

ard-oifigeaCh CumarSáide

anna Pringle

ard-oifigeaCh daoine

Foireann Bhainistíochta daa
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Bhí an heidhmíocht théagartha seo ar 

fud an ghnó le feiceáil san ardú 21% ar 

láimhdeachas na Cuideachta go €680 

milliún ó €564 milliún in 2014 le hardú 

30% in ioncam miondíola agus tráchtála, 

ardú 8% in ioncam aerloingseoireachta, 

agus fás leanúnach in oibriúcháin 

idirnáisiúnta daa International. 

Bhí toradh ar Chothromas daa cothrom 

le 5.7% in 2015, méadú ó 4.1% in 2014, 

rud a léiríonn feabhsú ar bhrabúsacht 

don bhliain. Bhí brabús an Ghrúpa tar éis 

chánach, seachas míreanna eisceachtúla, 

cothrom le €61 milliún, i gcomparáid 

le €42 milliún in 2014, méadú 47% ón 

mbliain seo caite. 

Bhí méadú 14% ar líon iomlán na 

bpaisinéirí in aerfoirt Bhaile Átha Cliath 

agus Chorcaí go 27.1 milliún in 2015. 

Bhí 15% d'ardú ar líon na bpaisinéirí in 

Aerfort Bhaile Átha Cliath go 25 milliún, 

curiarracht don aerfort, ó 21.7 milliún 

in 2014, agus bhí laghdú 3% ar líon na 

bpaisinéirí in Aerfort Chorcaí go 2.1 

mhilliún cé gur thosaigh an fás arís sa 

ráithe deireanach den bhliain ar líon 

na bpaisinéirí in Aerfort Chorcaí tar éis 

blianta den mheath. Táthar á thuar go 

leanfaidh an fás seo ar aghaidh in 2016. 

Bliain ghnóthach ba ea 2015 do bheartais 

eitlíochta le foilsiú bheartas náisiúnta 

eitlíochta agus dréacht-straitéis eitlíochta 

an Choimisiún Eorpaí. Beidh tionchar 

ag an dá bheartas seo ar an straitéis 

d'Aerfort Bhaile Átha Cliath go ceann na 

mblianta. 

Tá Beartas Náisiúnta Eitlíochta (BNE/

NAP) na Roinne Iompair, Turasóireachta 

agus Spóirt dírithe go soiléir ar phoist, 

turasóireacht agus fás eacnamaíoch. 

Tugtar aitheantas do ról ríthábhachtach 

thionscal na heitlíochta i gcomhlíonadh 

na spriocanna seo agus táimid ag súil 

anois leis go gcuirfear an beartas i 

bhfeidhm go hiomlán.

Faoi dheireadh 2015 d'hoilsigh 

an Coimisiún Eorpach (CE) a 

Straitéis Eitlíochta agus tá daa in 

idirbheartaíochta leis an gCoimisiún 

maidir le forbairt an togra tábhachtach 

seo. Tá ár n-ionchur dírithe ar an ngá 

atá le hiarrachtaí ar son nascacht, 

léirscaoileadh eitlíochta, acmhainn 

aerfoirt agus slándáil a chur chun cinn. 

Cuirimid fáilte go háirithe roimh 

mholadh an Choimisiúin go ndéanfar 

tuilleadh léirscaoileadh ar an eitlíocht 

trí chomhaontaithe aerspáis oscailte 

a phlé idir an Aontas Eorpach agus a 

mhórpháirtithe trádála. 

Táimid ag súil go gcruthóidh 

lánheidhmiú na straitéisí náisiúnta agus 

CE eitlíochta coinníollacha fabhrach 

ar fáil le tuilleadh fáis a dhéanamh in 

Aerfort Bhaile Átha Cliath, ag leanúint 

le treochtaí na mblianta beaga atá 

caite, agus go dtabharfaidh siad sochair 

hadtéarmacha dár scairshealbhóir agus 

don eacnamaíocht ar an iomlán. 

Tá Aerfort Bhaile Átha Cliath ag 

fás go mear cheana féin. Bhí sé sa 

chomhcheathrú háit maidir le fás i líon 

iarbhír paisinéirí ag aerfoirt Eorpacha 

in 2015 le 3.3 milliún paisinéir breise 

don bhliain. Ní mór dóthain acmhainne 

a bheith ar fáil le freastal ar éileamh sa 

todhchaí má tá an fás seo le leanúint ar 

aghaidh. 

Tugadh isteach méadú forchéimnitheach 

15% in acmhainn seastán ar thaobh  

an aeir rith 2015 le freastal ar éileamh  

na n-aerlínte, osclaíodh limistéar nua 

miondíola agus bia agus dí, a bhuaigh 

gradaim, i gCríochphort 1 (T1),  

cuireadh spásanna nua carrpháirceála 

gearrthéarmacha in aice le Críochphort  

2 (T2), agus rinneadh athchóiriú  

agus méadú acmhainne ar bhóthar 

imeachtaí T1. 

ráiteas an chathaoirligh

Pádraig Ó Ríordáin

Bliain láidir fáis agus deiseanna nua ba ea 2015. Bhí líon paisinéirí thar na 
bearta, 25 milliún, againn ag Aerfort Bhaile Átha Cliath, sháraigh díolacháin  
i siopaí atá á n-oibriú go díreach ag an gCuideachta €100 milliún sa bhliain 

den chéad uair, agus ghnóthaigh daa International (daaI) an tairiscint  
le bainistiú a dhéanamh ar Chríochphort nua 5 ag Aerfort Idirnáisiúnta an  

Rí Khaled (KKIA) i Riyadh, An Araib Shádach.
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Le fás atá chomh mear, ní leor lamháltas 

an Choimisiúin um Rialáil Eitlíochta 

(CAR) le haghaidh forbairt acmhainne 

níos mó leis an dinimic fás a chothabháil 

in Aerfort Bhaile Átha Cliath. 

Bhí 25 milliún paisinéir á thuar ag 

CAR faoi 2019, ach baineadh é sin 

amach in 2015, agus ní leor an horáil 

caiteachas caipitiúil idir cinntí le tacú le 

hinheistíocht dhóthanach. Cuireann sé 

seo béim arís ar righne an chóras rialála 

reatha, a easpa cumais le freagairt do 

na coinníollacha margaí atá ann don 

daa, agus a theip bhunúsach foráil a 

dhéanamh le haghaidh inheistíocht 

thráthúil in acmhainn le freastal ar hás. 

Mar atá ráite cheana agam, is léir 

nach bhfuil an córas rialála reatha ag 

obair dúinne, dár bpaisinéirí ná dár 

gcustaiméirí, dár scairshealbhóir ná don 

gheilleagar go ginearálta. 

Bhí daa lánpháirteach san athbhreithniú 

a thiomsaigh an Roinn Iompair, 

Turasóireachta agus Spóirt ar an gcóras 

rialála eacnamaíoch in 2015. Táimid ag 

tnúth le tuilleadh plé a dhéanamh leis an 

Roinn faoi na hathruithe atá beartaithe 

don réimeas reatha le torthaí níos fearr 

a sheachadadh do na páirtithe leasmhara 

go léir san earnáil eitlíochta. 

Le fás líon na bpaisinéirí in Aerfort Bhaile 

Átha Cliath in 2015 baineadh amach 

na coinníollacha spreagtha don dara 

rúidbhealach ag an aerfort. Braitheann 

fás leanúnach Aerfort Bhaile Átha Cliath 

ar go leor acmhainne a bheith ar fáil le 

freastal ar an éileamh sa todhchaí agus 

tá an dara rúidbhealach riachtanach dá 

bharr sin.

ráiteaS an Chathaoirligh ar lean
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Chuireamar fáilte roimh háil Aer Lingus 

ag an International Airline Group (IAG) 

sa dara leath de 2015, creidimid go 

gcruthóidh sé seo tuilleadh deiseanna le 

haghaidh fás gearraistir agus cianaistir 

ó Aerfort Bhaile Átha Cliath le naisc 

agus minicíochtaí nua ag cur le fás an 

aerfoirt mar mhol trasatlantach agus 

go gcruthóidh sé deiseanna gearraistir 

freisin d'Aerfort Chorcaí. 

Tá buntáiste tháthcheangal IAG le feiceáil 

cheana féin d'Aerfort Bhaile Átha Cliath, 

le fógra ó Aer Lingus i mí Dheireadh 

Fómhair 2015 go mbeidh seirbhísí á 

seoladh aige ó Bhaile Átha Cliath go 

Los Angeles, California, Hartford, 

Connecticut agus Newark, New Jersey i 

samhradh 2015 agus i seoladh seirbhísí 

nua ó Aerfort Chorcaí lena n-áirítear 

seirbhís Iberia Express go Madrid a 

thosóidh i mí Mheithimh 2016, agus 

in 2016, bealach nua Aer Lingus go 

Düsseldorf agus Aer Lingus Regional go 

Southampton agus Leeds Bradford.

Cé go bhfuil fás níos measartha á thuar 

do 2016, tá 11 seirbhís sceidealta fógra 

cheana féin d'Aerfort Bhaile Átha Cliath 

in 2016. 

Ag deireadh 2015 thosaigh Aerfort 

Chorcaí ag fás aris den chéad uair le 

blianta agus tá tuilleadh fás i bpaisinéirí 

á thuar do 2016 ag an dara aerfort 

idirnáisiúnta is mó sa tír. 

Ghnóthaigh Aerfort Chorcaí trí 

chustaiméir nua aerlínte anuraidh - 

Flybe, CityJet agus Iberia Express - agus 

i measc na mbealaí nua i 2015 bhí CityJet 

go London City Airport agus Flybe go 

Cardif.

Tar éis dheireadh na bliana, chuireamar 

fáilte roimh an gComhstraitéis 

Turasóireachta Cathrach agus Contae atá 

dírithe ar mhargaíocht níos comhtháite a 

dhéanamh ar Chorcaigh agus ar leathnú 

a dhéanamh ar an gclár margaíochta 

d'aerfoirt réigiúnacha, a fógraíodh ar 

dtús do 2015/16. 

I mí Mheán Fómhair anuraidh, d'hógair 

Norwegian Air International go raibh 

sé beartaithe aige an chéad seirbhís 

dhíreach trasatlantach as Corcaigh go 

Bostún a thosú i mí Bhealtaine 2016, 

agus seirbhís go Nua Eabhrac in 2017. 

Bhí freasúra láidir i SAM áfach in 

aghaidh Chead Aer-Iompróir Eachtanach 

a bhronnadh ar Norwegian Air agus 

cuireadh moill dá réir ar sheoladh na 

seirbhíse a bhí beartaithe ar dtús le 

haghaidh Bealtaine 2016. 

Aithníodh cáilíocht Aerfort Chorcaí 

freisin in 2015 le Ard-Mholadh in Na 

hAerfoirt is Fearr ar Domhan de chuid 

Chomhairle Idirnáisiúnta na nAerfort 

agus i nGradaim Margaíochta Bhealaí an 

Domhain.

In 2015 ghnóthaigh ARI conarthaí nua 

in Auckland agus in Abu Dhabi, cuireadh 

bailchríoch ar ionad nua miondíola agus 

bia agus dí in T1 in Aerfort Bhaile Átha 

Cliath, agus tar éis dheireadh na bliana 

choinnigh sé a chonradh saor ó dhleacht 

ag Aerfort Idirnáisiúnta Muscat san 

Omán.

daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2015 13



Roghnaíodh daa International mar 

thairgeoir tosaíochta don chonradh le 

Críochphort 5 ag Aerfort Idirnáisiúnta 

an Rí Khaled a oibriú in Riyadh, an Araib 

Shádach. Conradh cúig bliana atá ann 

le haghadih gach seirbhís bainitíochta 

críochphoirt agus bainistíocht na 

dtionóntaí tráchtála tríú pháirtí go léir, 

agus síníodh é i mí Feabhra 2016. 

Cuireadh an rath seo béim ar bhailíocht 

bhainistíocht aerfoirt daaI, a sheirbhísí 

comhairleacha agus a choincheap oiliúna 

gnó. Beidh an gnó ag gníomhú le tógáil 

ar an rath seo in 2016 agus amach anseo.

níos Fearr le chéile

Cuireadh tús le plé le hionadaithe foirne 

agus ceardchumainn ag deireadh 2015 

maidir le clár 'Níos Fearr le Chéile' a 

chruthu leis an gcaoi a mbíonn gach 

leibhéal den chuideachta ag obair le 

chéile a athrú, conas a thugtar luach 

saothair do hostaithe, agus conas a 

dhéanann an chuideachta bainistíocht ar 

athrú i dtimpeallacht huinniúil aerfoirt 

atá ag athrú go mear.

Is iomaí gné atá sa chlár, lena n-áirítear 

guth níos soiléire a thabhairt d'hostaithe 

agus tionchar ar an gcaoi a ndéantar 

athrú a phleanáil, a thabhairt isteach 

agus a bhainistiú trí chreat nua a chruthú 

ina ndéantar cuimsiú soiléir ar an gcaoi a 

n-aontaítear athruithe. 

Tá bealaí nua chun obair le chéile le 

táirgiúlacht níos fearr a sheachadadh a 

sheachadadh agus níos mó solúbthachta 

le freastal ar riachtanais na gcustaiméirí, 

cothromaíocht cheart oibre/saoil a 

chothabháil do gach fostaí, chomh maith 

le níos mó soiléirí faoi dhul chun cinn pá 

agus gairme sa chuideachta 

Is clár tosaíochta é seo do daa agus 

leanfar leis na cainteanna in 2016 le súil 

le cur chuige aontaithe a bhaint amach ó 

gach páirtí.

Pinsin

Forbairt híordhearfa a bhí i gconclúid 

shaincheist hadbhunaithe pinsean don 

bhfoireann agus don ghnó araon. Is féidir 

le baill foirne uile daa a bheith ina mbaill 

anois de scéim pinsean rainníoca sainithe 

(DC) na Cuideachta. 

Mar chuid de réiteach shaincheist na 

bpinsean d'hoireann daa, d'aontaigh an 

Grúpa ranníocaíocht aon uaire pinsin de 

€77 milliún d'hostaithe agus do bhaill 

iarchurtha scéim pinsean IASS, i dtreo na 

scéime nua pinsean DC. 

ráiteaS an Chathaoirligh ar lean
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inBhuanaitheacht

Tá an inbhuanaitheacht ríthábhachtach 

do daa - i gcomhthéacs leathan ár 

dtiomantais chomhshaoil - agus freisin 

inár gcaidreamh leis na pobail ina 

bhfuilimid ag oibriú. 

Choinnigh aerfoirt Bhaile Átha Cliath 

agus Chorcaí araon a rangú dearga in 

2015 sa chlár domhanda le hastaíochta 

carbóin a laghdú in aerfoirt Bronnadh 

stádas leibhéal 2 arís ar Bhaile Átha Cliath 

mar chuid de Chlár Creidiúnaithe Carbóin 

Chomhairle Idirnáisiúnta na nAerfort 

(ACI). Choinnigh Aerfort Chorcaí freisin 

a stádas Creidiúnaithe ACI Leibhéal 2 do 

Laghdaithe. Ciallaíonn seo seo go bhfuil 

a n-astaíochtaí foriomlána carbóin agus a 

lorg carbóin á laghdú go leanúnach ag an 

dá aerfort

Tá daa ag leanúint ar aghaidh ag obair 

go dlúth leis na pobail mórthimpeall ar 

an dá aerfort in Éirinn le tacaíocht idir 

chláir meantóireachta le baill foirne 

do scoileanna sa chomharsanacht agus 

urraíocht d'imeachtaí agus do chlubanna 

spóirt áitiúla. 

Tá scéim carthanachta foirne daa ina 

hoinse mhór rannpháirtíochta freisin 

don bhfoireann sna pobail áitiúla. Tá sé 

ag feidhmiú ó 2007, agus ó bunaíodh 

é, tá os cionn €1.75 milliún bailithe do 

charthanachtaí in Éirinn, agus táimid an-

bhródúil as seo. 

Anuraidh fuair Cumann Parkinson na 

hÉireann, Ospidéal Leanaí Shráid an 

Teampaill, agus an tAonad Diaibéitis in 

Ospidéal Mhuire, Cromghlinn €80,000 

an ceann. Chomh maith leis sin, bhailigh 

foireann Aerfort Chorcaí airgead dá 

gcarthanacht áitiúil, Club Leanaí Ospidéil 

Chathair Chorcaí. 

Buíochas

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le 

mo chomh-chomhaltaí ar an mBord as 

an gcion a rinne siad don Chuideachta 

in 2015. Ba mhaith liom freisin buíochas 

a ghabháil leis an Aire Iompair, 

Turasóireachta agus Spóirt, Paschal 

Donohoe TD, agus a chuid oiigeach as a 

gcúnamh i rith na bliana. 

Mo bhuíochas freisin do scairshealbhóir 

an Ghrúpa, an tAire um Chaiteachas 

Poiblí agus Athchóiriú, Brendan 

Howlin TD, agus a chuid oiigeach as a 

dtacaíocht. 

Tá daa tiomanta go daingean don 

eispéireas is fearr a sheachadadh dár 

gcustaiméirí go léir agus do dheiseanna 

a horbairt a dhéanfaidh fás leanúnach 

na cuideachta a sheachadadh amach 

anseo. Ba mhaith liom buíochas a 

ghabháil freisin leis an bhfoireann agus 

le bainistíocht daa as a ndúthracht agus a 

dtiomantas leanúnach don chuideachta. 

Pádraig Ó Ríordáin, Cathaoirleach

15 Márta 2016
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Mhéadaigh líon iomlán na bpaisinéirí ag 

aerfoirt Bhaile Átha Cliath agus Chorcaí 

14% go 27.1 milliún in 2015. Bhí méadú 

15% ar líon na bpaisinéirí ag Aerfort 

Bhaile Átha Cliath go 25 milliún, agus thit 

líon na bpaisinéirí ag Aerfort Chorcaí 3% 

go 2.1 mhilliún.

Ach go déanach sa bhliain 2015 tháinig 

fás i bpaisinéirí ar ais go Corcaigh den 

chéad uair le bliana agus is cosúil go 

leanfaidh sé seo ar aghaidh i 2016 le 

fás láidir á thuar d'Aerfort Chorcaí don 

bhliain. 

Seoladh scéim nua pinsin le ranníocaíocht 

shainmhínithe do gach fostaí daa ag tús 

na bliana 2015, tar éis gur reodh Scéim 

Aoisliúntais Il-Fhostóirí (Fostaithe 

Ginearálta) Aerlínte na hÉireann (IASS) 

ar 31, 2014. Conclúid dhearfa ba ea í seo 

ar shaincheist a bhí ríthábhachtach don 

bhfoireann agus don ghnó.

I mí Feabhra, bhuaigh ARI an tairiscint le 

ceann den dá lámháltas saor ó dhleacht 

ag Aerfort Idirnáisiúnta Auckland, an 

t-aerfort idirnáisiúnta is mó sa Nua-

Shéalainn, a heidhmiú. Osclaíodh 

na siopaí nua le haghaidh gnó i mí 

Mheithimh 2015. I mí na Nollag, 2015, 

ghnóthaigh ARI conradh saor ó dhleacht 

ag Críochphort nua Midield in Abu 

Dhabi, agus tá sé le hoscailt in 2017.

Mhéadaigh ioncam roimh ús, cánachas, 

dímheas agus amúchadh (EBITDA) €25 

milliún nó 14% go €206 milliún.

Bhí méadú 21% ar láimhdeachas an 

Ghrúpa, go €680 milliún ó €564 

milliún in 2014 le méadú 8% in ioncam 

aerloingseoireachta agus méadú 

30% i ngníomhaíochtaí miondíola 

agus tráchtála eile ag aerfoirt Bhaile 

Átha Cliath agus Chorcaí, agus fás in 

oibríochta daa thar lear.

Bhí brabús €61 milliún ag an Ghrúpa tar 

éis chánach, gan míreanna eisceachtúla 

agus coigeartuithe luacha cóir a áireamh, 

i gcomparáid le €42 milliún in 2014. 

D'eascair an méadú 47% as líon paisinéirí 

thar na bearta in Aerfort Bhaile Átha 

Cliath agus ioncam méadaithe tráchtála, 

miondíola agsu aerloingseoireachta, 

chomh maith le fás ARI thar lear. 

Bhí méadú 18%, go €333 milliún, ar 

chostais oibriúcháin i rith na bliana. 

D'eascair cuid den ardú as costais 

mhéadaithe phárolla ag oibríochtai nua 

na cuideachta in Auckland agus tionchar 

bliana iomlán háil CTC-ARI sa Chipir 

in 2014. Bhí méadú 8% ar chostais ag 

Aerfort Bhaile Átha Cliath, cuid de sin 

mar gheall ar breis foirne slándála a 

earcú le freastal ar an méadú i líon na 

bpaisinéirí. 

Bíonn ár ngnónna go léir ag feidhmiú 

i dtimpeallachtaí fuinniúla agus tá daa 

tiomanta i gcónaí d'éifeachtacht na gcroí-

ghnónna sa Ghrúpa a heabhsú.  

Tháinig méadú €16 milliún ar 

ghlanhiachas an Ghrúpa go €616 milliún 

ag deireadh na bliana. Bhí tionchar ag 

ranníocaíocht aon uaire pinsin de €77 

milliún a bheartaigh an Grúpa a chur ar 

fáil ar son scéim phinsean nua DC do 

bhaill foirne agus baill iarchurtha a bhí sa 

scéim IASS. D’ísligh leibhéil iachais an 

Ghrúpa, nach bhfaigheann aon mhaoiniú 

ón Stát, ó €765 milliún ag deireadh na 

bliana 2010.

athBhreithniú an PhríomhFheidhmeannaigh

Kevin Toland

Tá feidhmíocht daa in 2015 le feiceáil i líon paisinéirí thar na bearta in  
Aerfort Bhaile Átha Cliath, i bhfeidhmíocht heabhsaithe i siopaí  

agus i ngníomhaíochtaí tráchtále eile in Éirinn, agus i bhfás Aer Rianta 
International, ár ngnó miondíola aerfoirt idirnáisiúnta.

daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2015 19



Mar gheall ar heabhsú láidir i 

bhfeidhmíocht oibriúcháin in 2015, 

ardaíodh ráta creidmheasa an Ghrúpa go 

A- ó BBB+ i mí na Samhna.

aerPhort Bhaile átha cliath

Mhéadaigh líon na bpaisinéirí in Aerfort 

Bhaile Átha Cliath faoi 15% go líon thar 

na bearta de 25 milliún paisinéirí in 

2015. D'háiltigh an tAerfort roimh 3.3 

paisinéir breise, an méadú bliantúil is 

mó riamh in mhéid san aerfoirt.  

D'éascaigh 23 bealach nua agus 

acmhainn bhreise ar 40 seirbhís a bhí 

ann cheana an méadú i líon na 

bpaisinéirí. 

I gcomhthéacs leathan na hEorpa, 

dheimhnigh Comhairle Idirnáisiúnta na 

nAerfort, (ACI) go raibh Aerfort Bhaile 

Átha Cliath sa chomhcheathrú háit ó 

thaobh fás líon paisinéirí d’aerfoirt na 

hEorpa san earnáil 15 – 25 milliún 

paisinéirí in 2015. 

Tugadh rátáil comhchéad áite d'Aerfort 

Bhaile Átha Cliath freisin i gCaighdeán 

Seirbhíse Aerfoirt (ASQ) An tAerfort is 

Fearr de réir Méide agus Réigiúin san 

Eoraip san earnáil 15 – 25 milliún 

paisinéir sa bhliain. Clúdaíonn suirbhé 

an ASQ 34 réimse tábhachtach seirbhisí 

lena n-áirítear ocht mór-earnáil ar nós 

rochtain, seiceáil isteach, slándáil, 

saoráidí aerfoirt, miondíola agus bia 

agus dí. 

Roinn Baile Átha Cliath an dara háit don 

Aerfort is Fearr de réir Réigiúin san 

Eoraip san earnáil os cionn dhá mhilliún 

paisinéir sa bhliain sa suirbhé, le Zurich, 

Prague agus Malta.

Sheoil Ryanair trí bhealach nua i mBaile 

Átha Cliath in 2015 agus chuir sé go mór 

le hacmhainn ar 21 de na seirbhísí a bhí 

aige cheana féin. D’oscail Aer Lingus sé 

bhealach nua agus chuir sé breis 

acmhainne le 14 seirbhís a bhí ann 

cheana.

Bhí méadú 15% ar thrácht cianaistir in 

2015, a thugann paisinéírí ar eitiltí go 

Meiriceá Thuaidh, an Meán-Oirthear 

agus an Afraic, agus bhí méadú 15% ar 

thrácht gearraistir freisin.

Bhí méadú 15% ar an trácht paisinéírí ó 

agus go dtí ilchríoch na hEorpa, an 

codán is mó den mhargadh ag Aerfort 

Bhaile Átha Cliath, go dtí beagnach 12.8 

milliún, a bhuíochas do bhealaí nua agus 

d'acmhainn bhreise ar sheirbhísí a bhí 

ann cheana. 

Thaistil líon thar na bearta idir Baile 

Átha Cliath agus an Bhreatain in 2015, 

8.9 milliún, méadú 14% ón mbliain seo 

caite.

Méadú 13% a bhí ar líon na bpaisinéirí 

trasatlantaíigh go 2.4 milliún, níos mó 

ná riamh, agus bhí méadú 24% ar thrácht 

na bpaisinéirí chuig cinn scríbe 

idirnáisiúnta eile – go dtí an 

Meánoirthear agus an Afraic den chuid is 

mó – go 737,000, níor mó riamh cheana 

chomh maith.

Idir 2010 agus 2015, tá méadú 61% ar 

líon na bpaisinéirí trasatlantaigh ag 

Aerfort Bhaile Átha Cliath agus tá 11 

seirbhís nua trasatlantach curtha leis.

athBhreithniú an Phríomhfheidhmeannaigh ar lean
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Rinne níos mó ná milliún paisinéir 

aistriú nó trasdul trí Aerfort Bhaile Átha 

Cliath in 2015, líon eile a bhí thar na 

bearta. Bhí méadú 27% ar líon na 

bpaisinéirí aistrithe agus mol 

tábhachtach á dhéanamh d'Aerfort Bhaile 

Átha Cliath d'aistrithe trasatlantacha.

Bhain os cionn milliún paisinéirí leas as 

áiseanna Réamh-imréitigh SAM in 

Aerfort Bhaile Átha Cliath i rith na 

bliana, níos mó ná riamh. Is é Aerfort 

Bhaile Átha Cliath an t-aon mhór-aerfort 

san Eoraip a chuireann seirbhísí Réamh-

Imréitigh SAM ar fáil faoi láthair.

Glactar leis go mbeidh an fás i líon na 

bpaisinéirí ag leanúint ar aghaidh i rith 

2016, cé go mbeidh sé ag ráta níos 

measartha, le 11 seirbhís nua sceidealtha 

fógraithe do 2016, lena n-áirítear 

seirbhísí nua díreacha trasatlantacha Aer 

Los Angeles go Hartford Connecticut, 

Los Angeles agus Newark agus bealach 

Air Canada go Vancouver.  Tá seirbhísí 

nua cairte ann freisin go Cancun i 

Meicsiceo agus Montego Bay in Iámaca. 

Is iad seo a leanas na seirbhísí nua atá 

fógraithe cheana féin do 2016: 

An Aithin Ryanair

Murcia Aer Lingus

Vigo Ryanair

Los Angeles Aer Lingus

Pisa Aer Lingus

Montpellier Aer Lingus

Cluj Blue Air

Vancouver Air Canada rouge

Montego Bay TUI/Falcon

Cancun TUI/Falcon

An Aithin Aegean 

Newark Aer Lingus

Hartford Aer Lingus

daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2015 21



athBhreithniú an Phríomhfheidhmeannaigh ar lean

daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 201522



Tar éis deireadh na bliana, dhógair daa 

go raibh rúidbhealach nua le forbairt 

ag Aerfort Bhaile Átha Cliath . Tá sé 

beartaithe na hoibreacha cumasúcháin a 

thosú ag deireadh 2016 ar an tionscadal 

le costas measta de €320 milliún, 

tosóidh an tógáil in 2017, agus déanfar 

an rúidbhealach nua a sheachadadh in 

2020.

Lean Aerfort Bhaile Átha Cliath ar 

aghaidh in 2015 le hinheistíocht lena 

shaoráidí a heabhsú. Osclaíodh ionad 

nua miondíola €8 milliún i gCríochphort 

1 i mí Mhárta agus cuireadh síneadh le 

Carrpháirt Ilstór Chríochphort 2 faoi 

dheireadh na bliana. Beidh deich seastán 

nua páirceála d’aerárthaigh réidh le 

haghaidh seirbhísí faoi lár 2016.

Bhí díolacháin páirceála ar líne ar 

an modh ba mhó éilimh arís chun 

carrpháirceáil a dhíol ag Aerfort Bhaile 

Átha Cliath. Bhí méadú ó 80% go 83% 

ón mblian roimhe sin ar chéatadán 

horiomlán na gcustaiméirí a chuir 

páirceáil in áirithe ar líne ar feadh níos 

mó ná ocht n-uair an chloig.

Díoltar carrpháirceáil ar líne trí shuíomh 

idirlín Aerfort Bhaile Átha Cliath agus trí 

chomhaontuithe ar leith le Aer Lingus 

agus Ryanair chomh maith. Faigheann 

custaiméirí lascaine mór le háirithintí 

ar líne, agus is féidir le hAerfort Bhaile 

Átha Cliath córas bainistíocht toraidh 

a úsáid le hioncam a hás agus an gnó a 

heidhmiú ar an mbealach is éifeachtaí is 

féidir. Úsáidtear feachtais spriocdhírithe 

margaíochta freisin le méid a thiomáint 

ag tréimhsí áirithe trí bhealaí díolacháin 

ar líne.

Cuireadh uasghrádú €5 milliún i gcríoch 

ar Charrchlós Fadtéarmach Express Red 

in 2015 le dromchla dubh leagtha síos 

in áit dromchla gairbhéil, rud a thugann 

táirge i bhfad níos fearr do chustaiméirí. 

aerFort chorcaí

Bhí laghdú 3% go dti 2.1 milliún ar 

líon foriomlán na bpaisinéirí in Aerfort 

Chorcaí in 2015 ach tháinig athrú ar 

rathúnas an aerfoirt faoi dheireadh 

na bliana agus é ag fás arís sa ráithe 

deireanach den bhliain tar éis a bheith ag 

meath le roinnt blianta. 

Bhí Aerfort Chorcaí ag freastal ar 42 

ceann scríbe le 36 seirbhís sceidealta, 

cúig aerlíne sceidealta agsu 15 aerlíne san 

iomlán in 2015. 

Fuair an t-aerfort trí chustaiméir nua 

aerlíne anuraidh – Flybe, CityJet agus 

Iberia Express – agus fógraíodh naoi 

mbealach nua. I measc na mbealaí nua in 

2015 bhí Flybe go Cardif agus CityJet go 

hAerfort Chathair Londain. 

I measc na mbealaí nua a fógraíodh do 

2016 tá Düsseldorf le Aer Lingus, Nantes 

agus La Rochelle le CityJet, Madrid le 

Iberia Express agus Southampton agus 

Leeds Bradford le Aer Lingus chomh 

maith le Menorca le Lee Travel agus Stein 

Travel.  

Chomh maith leis sin, cuireadh acmhainn 

bhreise le cuid de na bealaí is mó éilimh 

ó Aerfort Chorcaí. D'hógair Aer Lingus 

acmhainn bhreise ar a sheirbhísí go 

Páras, Faro, Barcelona agus Palma. 

D'hógair Ryanair acmhainn bhreise 

freisin, ar a sheirbhís go Faro, agus 

mhéadaigh Aer Lingus Regional a 

acmhainn ar na seirbhísí go Manchester, 

Glaschú agus Newcastle. 
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Síníodh comhaontú nua ceadúnais 10 

mbliana le Weston Aviation san aerfort in 

2015, rud a thug deis d'Aerfort Chorcaí 

oibríochtaí dílsithe Oibritheoir Bhunáit 

Seasta (FBO) a sholáthar ag an aerfort 

den chéad uair.  

Tugadh aitheantas d'Aerfort Chorcaí i 

measc a phiaranna in 2015 mar tháirge 

iontach le hArd-Mholadh sna Gradaim 

Mhargaíochta do Mhargaí Domhanda 

agus na hAerfoirt is Fearr ar Domhan ag 

ACI (faoi cúig mhilliún paisinéir). 

Bronnadh stádas Creidiúnaithe Laghdú 

Leibhéal 2 ar an aerfort chomh maith faoi 

Chlár Creidiúnaithe Carbóin na hEorpa 

an ACI. Ciallaíonn sé sin go bhfuil a 

astaíochtí agus a lorg carbóin á laghdú go 

leanúnach ag an aerfort. 

Sheol Aerfort Chorcaí céannacht nua 

branda go luath in 2015, atá deartha 

le béim a chur ar an tábhacht a 

bhaineann le huathúlacht a léiriú, ar 

a líonra leitheadach bealaí Eorpacha, 

an tseirbhís do chustaiméirí a bhfuil 

gradaim gnóthaithe aici, agus a ionad 

mar phríomhthairseach idirnáisiúnta go 

deisceart na hÉireann.  

Chomh maith leis na feabhsúcháin ar a 

chainéil dhigiteacha cumarsáide in 2015, 

lena n-áirítear láthair gréasáin oiriúnach 

d'hearais shoghluaiste a sheoladh, bhí 

Aerfort Chorcaí ar thús cadhnaíochta 

le cainéal nua díolacháin, lycork.ie, 

le tairiscintí pacáistithe eitiltí, lóistín, 

aistrithe agus carrpháirceáil a chur chun 

cinn i gCúige Mumhan. 

athBhreithniú an Phríomhfheidhmeannaigh ar lean
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Bhí Aerfort Chorcaí ag obair go 

leitheadach le páirtithe náisiúnta 

ar nós Turasóireacht Éireann agus 

le páirtithe leasmhara réigiúnacha 

ar chó-mhargaíocht in 2015 agus 

bhí an tacaíocht dhearfa a fuarthas 

fíorthábhachtach le illeadh ar hás i 

dtreo dheireadh na bliana.  

Bhí ról gníomhach ag Aerfort Chorcaí i 

bhforbairt bhranda nua turasóireachta do 

réigiún Chorcaí agus beidh comhchistiú 

á dhéanamh anois air i gcomhar le 

comhairle Chathair Chorcaí agus 

Chontae Chorcaí.

I mí Mheán Fómhair 2015, d'hógair 

Norwegian Air International go bhfuil 

sé beartaithe aige an chéad seirbhís 

dhíreach trasatlantach riamh a thosú as 

Corcaigh i mí Bhealtaine 2016 go Bostún.  

D'hógair sé freisin go mbeadh bealach 

friothálach á thosú ag an am céanna as 

Barcelona le seirbhís go Nua Eabhroc ag 

tosú in 2017.  

Ach mar gheall ar hreasúra suntasach 

intíre i SAM i gcoinne Cead Aer-

Iompróra Eachtrach a bhronnadh tá 

moill curtha ar sheoladh na seirbhísí 

a bhí beartaithe do mhí Bhealtaine 

2016 agus tá sé fógraithe go bhfuil sé 

in aighneas ag Coimisiún an AE faoi 

Chomhaontú Aerspáid Oscailte an AE. 

Tar éis dheireadh na bliana, dheimhnigh 

Norwegian a thiomantas arís do na 

seirbhísí nua agus tá siad ag súil go 

dtosófar iad níos déanaí in 2016.

ari

ARI is a wholly-owned subsidiary of daa. 

Tá leasanna díreacha agus indíreacha i 

ngnóthaí miondíola aerfoirt in 10 dtír ar 

fud Mheiriceá Thuaidh, na hEorpa, an 

Mheán-Oirthir, san India agus sa Nua-

Shéalainn. Tá ARI freagrach freisin as 

oibríochtaí The Loop in aerfoirt Bhaile 

Átha Cliath agus Chorcaí in Éirinn a 

bhainistiú. 

D’heidhmigh oibríochtaí miondíola 

agus inheistíochta aerfoirt ARI thar 

lear go láidir i rith 2015 agus bhí fás 

dédhigiteach ar dhíolacháin i bhformhór 

na láithreacha. Bhí brabús €22 milliún 

ag Grúpa ARI tar éis cháin in 2015 i 

gcomparáid le €18 milliún in 2014. 

Fás láidir 19% ba ea é seo sna brabúis 

holuiteacha don bhliain.

Bhí fás bainistithe de 19% ar 

láimhdeachas thar 2014. Bhí feidhmíocht 

an-mhaith ag oibríochtaí comhhiontair 

ARI sa Mheán-oirthear i rith an ama. Bhí 

teacht aniar sonrach ar Beirut Duty Free 

go háirithe in ainneoin an tionchar atá 

ag an gcoimhlint leanúnach sa tSír ar an 

réigiún.  

Bhí fás ar dhíolacháichomhhiontar ARI 

in in Aerfort Idirnáisiúnta Delhi don 

chúigiú bliain as a chéile ó thosaigh 

na hoibríochtaí in 2010. Mhéadaigh 

láimhdeachas na bliana seo caite níos 

mó ná 9% go $140 milliún le tacaíocht 

ó hás leanúnach tráchta agus feachtais 

nuálacha margaíochta agus fógraíochta.  

Tháing fás láidir freisin ar oibríochtaí 

ARI i gCeanada i rith na bliana. 
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Bhí roinnt tionchair ag an ngluaiseacht i 

rátaí malartáin ar heidhmíocht trádála, 

ghnóthaigh obríochtaí na cuideachta san 

Eoraip de bharr an Dolar agus an Sterling 

a bheith láidir ach bhí dúil níos laiage 

ag paisinéirí Eorpacha sna hoibríochtaí 

a bhíonn ag trádáil i ndolar SAM, go 

háirithe sa Mheán-Oirthear. 

Bhí tionchar ag lagú an rúbail, chomh 

maith le deacrachtaí leanúnacha 

eacnamaíocha sa Rúis, ar thrádáil sa 

Chipir, mar a bhfuil úinéireacht ags 

ARI ar oibríochtaí miondíola in aerfoirt 

Larnaca agus Paphos, le laghdú i líon 

agus i gcaiteacachas na bpaisinéirí 

Rúiseacha ag an dá aerfort. 

Tá scairsheilbh 20% an Ghrúpa in Aerfort 

Düsseldorf sa Ghearmáin i seilbh an ARI 

chomh maith. Bhí méadú 3% ar líon na 

bpaisinéirí ag Aerfort Düsseldorf, go 22.5 

milliún in 2015 agus rinne scairsheilbh 

ARI in Düsseldorf  ranníocaíocht dhearfa 

brabúis agus airgid do ARI anuraidh.  

Lean ARI lena hócas ar horbairt gnó in 

2015, ag lorg deiseanna go gníomhach i 

margaí ilghnéitheacha éagsúla.  Go luath 

in 2015, bhuaigh ARI tairiscint le 2,300 

méadar cearnach de mhiondíol saor ó 

dhleacht a oibriú in Aerfort Auckland sa 

Nua-Shéalainn.  Tá stóir á n-oibriú ag 

ARI i limistéir imeachta agus teachta an 

aerfoirt, príomh-aerfort idirnáisiúnta na 

Nua-Shéalainne, le timpeall 15 milliún 

paisinéir sa bhliain. 

I mí na Nollag 2015, roghnaigh 

Cuideachta Aerfort Abu Dhabi ARI le 

miondíol a dhéanamh ar na hearnálacha 

cumhráin, cosmidí, gloiní gréine 

agus seodra faisin ag foirgneamh an 

chríochphoirt nua Midield in Aerfort 

Idirnáisiúnta Abu Dhabi go ceann 10 

mbliana. Tá sé beartaithe an críochphort 

nua a oscailt i mí na Nollag 2017. 

Bua suntasach is ea é seo do ARI, i 

bpróiseas iomaíoch tairisceana i gcoinne 

an chuid is mó de na mórchuideachtaí 

domhanda miondíola taistil. Neartaigh 

an bua seasamh ARI mar phríomh-

mhiondíoltóir il-ionaid sa Mheán-

Oirthear. 

Tar éis dheireadh na bliana choinnigh 

ARI a chonradh saor ó dhleacht in 

Aerfort Idirnáisiúnta Muscat in Óman. 

Clúdaíonn lamháltas críochphoirt nua 

Muscat limistéar 5,320 méadar cearnach 

le táirgí saor ó dhleacht chomh maith le 

faisean só, oiriúintí, uaireadóirí, bréagáin 

bia gourmet agus milseogra.  Beidh an 

comhaontú lamháltais 10 mbliana saor 

ó dhleacht le Cuideachta Bainistíochta 

Aerfort Óman (OAMC) ag tosú go luath 

in 2017.

In Éirinn, déanann ARI bainistiú ar 

oibríochtaí lamháltais díreacha agus 

indíreacha in aerfoirt Bhaile Átha Cliath 

agus Chorcaí. Bhí feidhmíocht láidir 

trádála ag ARI in 2015, ag oibriú faoi 

choincheap brandála miondíola an 

Ghrúpa, The Loop. Threisigh téarnamh 

eacnamaíocht na hÉireann agus breis 

fáis i líon na bpaisinéirí na díolacháin ag 

Aerfort Bhaile Átha Cliath chomh maith 

leis an athhorbairt tráchtála rathúil ar 

Chríochphort 1 in Aerfort Bhaile Átha 

Cliath 

athBhreithniú an Phríomhfheidhmeannaigh ar lean
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Bhí na díolacháin iomlána ag aerfoirt 

Bhaile Átha Cliath agus Chorcaí in 2015, 

lena n-áirítear díolacháin miondíola 

agus bia agus dí ag lamháltóirí, cothrom 

le €273 milliún, méadú 20% ar 2014. 

Bhí méadú 12% ar an gcaiteachas in 

aghaidh an phaisinéir in Éirinn in 2015, i 

gcomparáid le 2014.

Tá spás miondíola nua-dheartha i 

gCríochphort 1 le tairiscintí eisiacha, 

coincheapana nuálacha miondíola, agus 

réimse leathnaithe táirgí i ngach earnáil.  

Tá ionad nua Whiskey Collection ann, 

mar a bhfuil 365 branda uisce beatha ar a 

laghad ar taispeáint, an stór uisce beatha 

is mó in Éirinn agus ceann de na stóir 

is mó ar domhan ó thaobh an méid den 

bhiotáille atá ar stoc ann. 

I meac na n-ionad miondíola nua eile 

tá coincheap speisialaithe fíona don 

diaspora Éireannach agus tairiscintí nua 

fuinniúla milseogra agus marsantacht 

cinn scríbe. Osclaíodh an chéad chéim 

den horbairt i mí Mhárta 2015, agus 

críochnaíodh an dara mhórghné de chlár 

inheistíochta Chríochphort 1, halla 

bia agus dí 900 méadar cearnach, faoi 

dheireadh 2015. 
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Chabhraigh an athhorbairt le díolacháin 

sna stóir atá á n-oibriú go díreach ag 

ARI in Éirinn a mhéadú 28% in 2015, 

sa dóigh gur sháraigh siad €100 milliún 

den chéad uair riamh.  Ghnóthaigh ARI 

Gradam Miondíola Frontier Travel don 

Mhiondíoltóir Aerfoirt is Fearr dá ionad 

i gCríochphort 1 in Aerfort Bhaile Átha 

Cliath agus  bhuaigh coincheap milseogra 

ARI, Candy Cloud, atá i gCríochphort 1 

freisin, an stóir Coincheapa Speisialta is 

fearr sna Frontier Awards.

Tá réimse iomlán na dtaithí agus na 

seirbhísí miondíola atá á dtairiscint 

do phaisinéirí á leasú agus á horbairt 

i gcónaí sa Loop. Cuireadh tús leis an 

seirbhís Shop & Collect, mar shampla, 

a chuireann ar chumas na bpaisinéirí 

earraí a cheannach ar a dturas amach 

agus a bhailiú ar a mbealach abhaile, in 

Éirinn agus bhí fás 22% ar na díolacháin 

anuraidh, go €7 milliún.

Trína chlár feabhais miondíola 

domhanda, ARI Way, déanann ARI na 

coincheapanna seo a oiriúnú ar leas 

na gcustaiméirí, na n-aerfort agus na 

gcomhpháirtithe comhhiontair ina 

oibriúcháin thar lear.  

Tá samhail Shop & Collect ag feidhmiú 

go rathúil anois i bhformhór réigiúin 

trádála na cuideachta, agus an feachtas 

séasúrach Joy of Giving, leathnaithe 

amach chuig stóir ARI in Auckland, 

Bahrain, sa Chipir, Delhi, Montreal agus 

Muscat.

athBhreithniú an Phríomhfheidhmeannaigh ar lean
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cental aerFort

Bhaile atha cliath

Bhí an chéad ghné de thionscadal 

Dublin Airport Central, athhorbairt 

chéimiúil thar 20 bliain ar shuíomh 

70 acra i gcroí champas Aerfort Bhaile 

Átha Cliath, ag teacht chun críche faoi 

dheireadh na bliana le hathchóireáil ar 

shean-cheancheathrú Aer Lingus. agus 

ligean rathúil déanta air. Tar éis feistiú 

a rinneadh go luath in 2016, tá ESB 

International, an tionónta nua, le bogadh 

isteach sa bhfoirgneamh níos déanaí sa 

bhliain le 550 fostaí.

carrchlois idirnaisiunta

Mhéadaigh Car Parks International, 

fochuideachta gnó lena cheanncheathrú 

sna Stáit Aontaithe, a chuireann 

comhairleachán agus seirbhísí 

bainistíochta carrpháirceanna ar fáil, a 

ioncam in 2015 agus síníodh conarthaí 

nua athhillteacha ag aerfoirt Raleigh 

Durham agus Bhéal Feirste chomh maith 

le margaí nua comhairleacha ag aerfoirt 

Denver, Seattle agus JFK i SAM – agus 

Dubai san Mheán-Oirthear.

daa idirnaisiunta

Bhí an-chuid gníomhaíocht forbartha 

ag daa International (daaI) in 2015 – 

bainistíocht aerfoirt idirnáisiúnta an 

Ghrúpa, seirbhísí comhairleacha agus an 

gnó oiliúna eitlíochta.

I rith na bliana, lean daaI ar aghaidh ag 

cur conarthaí seirbhísí comhairleacha 

straitéiseacha áirithe ar fáil do chliaint sa 

Mheán-Oirthear. Lean daa International 

ar aghaidh ag cothú idirchaidrimh le 

páirtithe ionchasacha in earnáil na 

n-oibríochtaí aerfoirt domhanda. 

Lean fochuideachta oiliúna daaI, Dublin 

International Aviation Training Academy 

(DIATA) ar aghaidh ag forbairt cláir 

oiliúna eitlíochta i margaí na hÉireann 

agus i margaí idirnáisiúnta. 

I mí Iúil 2015, roghnaíodh daa 

International mar thairgeoir tosaíochta 

don chonradh bainistíoichta ar 

Chríochphort 5 nua ag Aerfort 

Idirnáisiúnta an Rí Khaled (KKIA) i 

Riyadh, an Araib Shádach. Tar éis críoch 

rathúil a chur leis na hidirghabhálacha, 

síníodh an conradh, tar éis deireadh na 

bliana i mí Feabhra 2016.

Roghnaíodh daa International le 

Críochphort 5 – críochphort 106,500 

méadar cearnach le hacmhainn suas 

le 12 milliún paisinéir intíre sa bhliain 

– a oibriú, chun cinn ar oibritheoirí 

idirnáisiúnta aerfoirt eile. Is é seo an 

chéad chonradh bainistíochta aerfoirt do 

daa International agus tá sé beartaithe 

tógáil ar an mbua seo le conarthaí 

suntasache eile sna blianta atá le teacht.

Kevin Toland, Príomhheidhmeannach

15 Márta 2016
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Buaicphointí Airgeadais an Ghrúpa 2015 2014

Paisinéirí

Iomlán (’000) 27,121  23,856

Fás (%)  14% 6%

Brabúsacht (€’m) *

Láimhdeachas 680 564

Fás (%) 21% 13%

TRÚCDA an Ghrúpa 1 206 181

Fás (%) 14% 12%

Brabús an Ghrúpa gan míreanna eisceachtúla san áireamh 61 42

Brabús an Ghrúpa tar éis chánach don bhliain 83 31

Sreabhadh Airgid (€’m) *

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 128 164

Glan sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí inheistíochta (86) (85)

Clár Comhardaithe (€’m) *

Sócmhainní comhlána 2 2,479 2,485

Cistí an Scairshealbhóra 1,135 1,047

Ollhiachas (1,081) (1,123)

Airgead Tirim 465 523

Glanhiachas (616) (600)

Caiteachas Caipitiúil (€’m) *

Breiseanna caiteachas caipitiúil 120 80

Eochair Chóimheasa *

TRÚCDA Grúpa: glanmhuirear úis 3 3.9x 3.6x

Glanhiachas: TRÚCDA Grúpa 3.0x 3.3x

TRÚCDA Grúpa: Láimhdeachas 30% 32%

Toradh ar mheánchothromas 4 5.7% 4.1%

Brabúsacht

Bhí brabús €83 milliún (tar éis chánach) ag an nGrúpa, i gcomparáid le brabús €31 

milliún i 2014. Nuair a chuirtear an creidmheas eisceachtúil (glan ar cháin) de €22 

milliún (2014: muirear eisceachtúil (glan ar cháin) €11 milliún) as an áireamh bhí 

brabús €61 milliún ag an nGrúpa don bhliain (2014: €42 milliún). Bhí méadú €25 

milliún ar EBITDA an Ghrúpa (14%) go €206 milliún. B'ionann é seo agus méadú 

sa ranníocaíocht chomhlán brabúis de €75 milliún le méaduithe i láimhdeachas 

aerloingseoireachta agus eile á bhfritháireamh ag méaduithe i gcostais oibríochta 

(párolla agus neamhphárolla) de 50 milliún.

Líon agus fás paisinéirí

Bhí líon na bpaisinéirí ag aerfoirt Bhaile Átha Cliath agus Chorcaí cothrom le 27.1 milliún, 

méadú 14%. 25 milliún paisinéirí a bhí ag Aerfort Bhaile Átha Cliath, méadú 15%. 2.1 

mhilliún paisinéirí a bhí ag Aerfort Chorcaí, laghdú 3%.

Láimhdeachas

Bhí láimhdeachas €680 milliún ag an nGrúpa, méadú €116 milliún (21%) ón mbliain 

roimhe sin. Mhéadaigh láimhdeachas ó ghníomhaíochtaí aerloingseoireachta de €19 

milliún (8%) go €257 milliún. Tháining timpeall €423 milliún den láimhdeachas ó 

ghníomhaíochtaí miondíola agus gníomhaíochtaí tráchtála eile thar lear agus sa dá 

aerfort, méadú €97 milliún (30%) ar 2014.

Costais Oibriúcháin

Tháinig méadú €50 milliún (18%) go €333 milliún ar chostais iomlána oibriúcháin an 

Ghrúpa (gan costais díolacháin, dímheasa, amúchadh, bearnú agus míreanna eisceachtúla 

san áireamh). Bhí méadú €27 milliún (18%) ar chostais phárolla an Ghrúpa agus méadú 

€23 milliún (18%) ar chostais neamhphárolla. Bhí oibríochtaí nua in Auckland agus 

tionchar lánbhliana háil CTC – ARI sa Chipir freagrach as €7 milliún (párolla) agus €20 

milliún (neamhphárolla) de na méaduithe. Bhí méadú €1 milliún (2%) ar phárolla na 

n-arfort agus méadú €17 milliún ar chostais neamhphárolla (13%), agus laghdú 5% ar 

chostais in aghaidh an phaisinéara.

Míreanna eisceachtúla

Tá míreanna eisceachtúla leagtha amach i Nóta 6 agus áirítear creidmheas pinsin 

€8.2 milliún agus creidmheas maoine luacha chóir neamhréadaithe de €19.7 milliún. 

Bhí an creidmheas eisceachtúil iomlán glan cothrom le €22 milliún i 2015 (2014: 

glanmhuirear eisceachtúil €11 milliún).

Dímheas, amúchadh agus bearnú 

Mhéadaigh costais dímheasa, amúchta agus bearnaithe €5 mhilliún go €105 milliún.

Comhlaigh agus comhhiontair

Tháinig méadú €8 milliún go €29milliún ar ar sciar an Ghrúpa de bhrabúis oibriúcháin 

(roimh ús agus cánachas) ó chomhlaigh agus ó chomhhiontair.

Ús

Bhí an glanúschostas do 2015 cothrom le €53 milliún (2013: €51 milliún). Rinneadh 

caipitliú ar €0.1 milliún d’ús i 2015 (2014: €náid).

Cánachas

Tháinig méadú €11 milliún, go €17 milliún ar mhuirear cánachais an Ghrúpa. Ba é 

16% an ráta feidhmiúil cánach (2014: 13%) rud a léiríonn na rátaí cánach níos airde a 

bhaineann le hoibríochtaí idirnáisiúnta an Ghrúpa i gcomparáid le gníomhaíochtaí in Éirinn.

Sreabhadh airgid agus maoiniú

Bhí insreabhadh glan airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin cothrom le €128 milliún 

(2014: €164 milliún). Ag deireadh 2015, bhí glanhiachas €616 milliún ag an nGrúpa i 

gcomparáid le €600 milliún in 2013. Bhí €465 milliún in airgead tirim ann ag deireadh 

na bliana (2014: €523 milliún).

Ba é 3.9 cumhdach úis an Ghrúpa (2014: 3.6) bunaithe ar EBITDA an Ghrúpa roinnte ar 

ghlanmhuirear úis an Ghrúpa.

* Tá ráitis Airgeadais an Ghrúpa á n-ullhú faoi Chaighdeán Tuairiscithe Airgid 102 (“FRS102”) don chéad uair don bhliain dár críoch  

an 31 Nollaig 2015 agus tá ráitis airgeadais na mblianta roimhe sin athluaite ar mhaithe le comhsheasmhacht. 

1 Tá TRÚCDA an Ghrúpa comhdhéanta d'ioncam roimh ús, cáin, dímheas, amúchadh agus míreanna eisceachtúla ó ghníomhaíochtaí  

an ghrúpa, gan ranníocaíochtaí ó ghnóthais ghaolmhara agus comhhiontair a áireamh. 

2 Tá sócmhainní comhlána comhdhéanta de shócmhainní seasta agus reatha. 

3 Tá glanmhuirear úis comhdhéanta d'ús glan, gan gnóthais ghaolmhara agus comhhiontair a chur san áireamh. 

4 Tá toradh ar chothromas bunaithe ar bhrabús an Ghrúpa gan míreanna eisceachtúla a áireamh mar chéatadán de mheánchistí  

na scairshealbhóirí.

Aithbhreithniú Airgeadais 2015 
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Aithbhreithniú Airgeadais 2015 (ar lean)

Clár Comhardaithe

Mhéadaigh cistí na scairshealbhóirí go €1,135 milliún (2014: €1,047 milliún). 

Ba é €2.5 billiún luach na n-ollsócmhainní (2014: €2.5 billiún). Ba é €1.9 billiún luach na 

sócmhainní seasta agus airgeadais (2014: €1.9 billiún).

Cistíocht

Is iad na príomhrioscaí a eascraíonn as ionstraimí airgeadais an Ghrúpa ná riosca 

leachtachta, riosca na rátaí úis, riosca na n-airgeadraí eachtracha agus riosca 

creidmheasa. Déanann an Bord athbhreithniú, agus aontaíonn sé ar bheartais le gach 

ceann de na rioscaí sin a bhainistiú, agus tugtar achoimre orthu thíos. 

Baineann an Grúpa leas ó thráth go chéile as díorthaigh chun rioscaí na malairte eachtraí 

agus rátaí úis a dhíothú nó a laghdú; rioscaí a eascraíonn ó oibríochtaí an Ghrúpa agus óna 

hoinsí airgeadais.

Riosca leachtachta

Is é beartas an Ghrúpa leanúnachas an mhaoinithe a áirithiú trí na bearta seo a leanas: (a) 

saoráidí tiomanta a chothú a chlúdaíonn caiteachas caipitiúil 12 mhí nó glan-riachtanais 

mhaoinithe 18 mí ar a laghad agus (b) a áirithiú go mbeidh cion substainteach d’iasachtaí 

ag teacht chun aibíochta tar éis níos mó ná cúig bliana. Ar 31 Nollaig 2015 bhí €769 

milliún (2014: €765 milliún) d’iasachtaí le haibiú laistigh de 5 bliana agus €592 

milliún de sin le haibiú in 2018. Bhí €465 milliún in airgead tirim i seilbh an Ghrúpa 

(2014: €523 milliún) ag deireadh na bliana. Ba é €765 milliún (2014: 673 milliún) 

luach na leachtachta ag an dáta céanna, lenar áiríodh saoráidí iasachtaíochta tiomanta 

neamhtharraingthe €300m. Ba é €765 milliún (2014: 673 milliún) luach na leachtachta 

ag an dáta céanna, lenar áiríodh saoráidí iasachtaíochta tiomanta neamhtharraingthe. 

€673 milliún). Ag deireadh na bliana bhí tiomantais chaipitiúla (ar conradh agus gan 

chonradh) €57 milliún ag an nGrúpa (2014: €105 milliún).

Riosca na Rátaí Úis

Tá sé mar bheartas ag an nGrúpa an cuntas brabúis agus caillteanais agus na sreafaí airgid 

a chosaint ó ghluaiseachtaí ábhartha diúltacha i rátaí úis trí thabhairt faoi bhainistíocht 

rialaithe ar struchtúr an ráta úis ar iasachtaí agus inheistíochtaí an Ghrúpa. Ag deireadh 

2015, bhí 78% d'hiachas an Ghrúpa ainmnithe mar hiachas úis sheasta ag an nGrúpa, 

agus an neamhchosaint do luaineachtaí sna rátaí úis á híoslaghdú dá réir. Áirítear leis seo 

iachas liostaithe trí eisiúint Eorabhanna agus iasachtaí fadtéarmacha ón mBanc Eorpach 

Inheistíochta. I rith 2015, ba é 4.7% an meánráta úis ualaithe a bhí inheidhmithe 

ar iasachtaí an Ghrúpa, mar an gcéanna le 2014. Tá sé mar bheartas ag an nGrúpa 

íoschóimheas seasta 70% ar hiachas reatha a choinneáil.

Bainistiú riosca na malairte eachtrí 

Is in euro a ainmnítear gnólachtaí Éireannacha an Ghrúpa go príomha. Tá roinnt 0 gnóthais 

fochuideachta agus chomhlachaithe thar lear ag an nGrúpa óna ndéantar díbhinní 

agus muirir bhainistíochta a ainmniú in airgeadraí coigríche. Sna cásanna ina dtagann 

rioscaí aníos, is é beartas an Ghrúpa riosca idirbheartaithe airgeadraí a íoslaghdú, tríd an 

neamhchosaint d’idirbhearta malairte coigríche a hálú ar idirbhearta iad a d’héadfadh dul 

i bhfeidhm ar an mbrabús arna thuairisciú. Nochtar neamhchosaintí ar airgeadraí i Nóta 

27 de ráitis airgeadais. Ní iompraíonn an Grúpa neamhchosaintí ar airgeadra eachtrach ar 

aghaidh seachas i ngnáthchúrsa an ghnó.

Riosca Creidmheasa

Is iad éarlaisí in airgead tirim, inheistíochtaí gearrthéarmacha agus féichiúnaithe trádála 

príomhriosca creidmheasa an Ghrúpa. Ní chuirtear na farasbairr in airgead tirim i dtaisce 

ach le bainc agus le hinstitiúidí a bhfuil acmhainneacht chreidmheasa agus tacaíocht 

chuí acu. Tá an Grúpa tar éis nósanna imeachta a chur ar bhonn foirmiúil chun na 

teorainneacha creidmheasa a leagan amach, lena n-áirítear monatóireacht a dhéanamh ar 

na féichiúnaithe trádála agus teorainneacha éarlaise.
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Tuarascáil na Stiúrthóirí
Is cúis áthais do na Stiúrthóirí a dtuarascáil bhliantúil a chur  i láthair mar aon le ráitis 

iniúchta airgeadais don bhliain dár críoch 31 Nollaig 2015.

Príomhghníomhaíochtaí

Is iad príomhghníomhaíochtaí an ghrúpa ná forbairt, oibriú agus bainistiú aerfort, 

bainistiú miondíola in aerfoirt Éireannacha agus idirnáisiúnta agus inheistíocht in aerfoirt 

idirnáisiúnta.. 

Athbhreithniú ar an nGnó agus ar Fhorbairtí sa Todhchaí

Tá tráchtaireachtaí mionsonraithe ar hheidhmíocht don bhliain dar críoch 31 Nollaig 

2014 lena n-áirítear faisnéis ar imeachtaí le déanaí, forbairtí dóchúla sa todhchaí, 

na príomhphriacail agus neamhchinnteachtaí a bheidh os comhair an ghnó agus na 

príomhtháscairí feidhmíochta arna n-éileamh de bhun Ionstraim Reachtúil 116 de 2005: 

Tá Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Caighdeáin Tuairiscithe Airgeadais Idirnáisiúnta 

agus Leasuithe Ilghnéitheacha) 2005 le fáil i ráiteas an Chathaoirligh, in Athbhreithniú an 

Phríomhheidhmeannaigh agus in Athbhreithniú Airgeadais 2015. 

Torthaí agus Díbhinní

Faoi mar atá leagtha amach thíos, taispánann torthaí airgeadais an Ghrúpa don bhliain 

brabús €61.5 milliún don bhliain airgeadais, i gcomparáid le caillteanas de €41.9 milliún 

don bhliain 2014, achoimrithe mar seo a leanas: 

2015 2014

€ milliún € milliún

Brabús oibriúcháin an Ghrúpa - Réamheisceachtúil 100.9 80.6

Sciar de bhrabús oibriúcháin chomhlacht agus chomhhiontar 28.9 20.9

Creidmheas (muirear) eisceachtúil  1 27.9 (9.7)

Brabús an ghrúpa roimh ús agus cánachas 157.7 91.8

Ús (glan) 2  (52.5) (50.8)

Brabús an ghrúpa roimh chánachas 105.2 41.0

Cáin (16.8) (5.5) 

Brabús an ghrúpa tar éis cánachas 88.4 35.5

Leas mionlaigh  (5.0) (4.2)

Brabús an ghrúpa don bhliain airgeadais 83.4 31.3

Brabús an ghrúpa gan míreanna eisceachtúla (tar éis cháin) 61.5 41.9

1. Nóta 6 de na ráiteas airgeadais

2. Ioncam ó shócmhainní airgeadais eile san áireamh

Leagtar amach mionsonraí na dtorthaí don bhliain i gcuntas brabúis agus caillteanais an 

Ghrúpa agus sna nótaí gaolmhara.

Rialachas Corparáideach

Tá na stiúrthóirí tiomanta do chothabháil ardchaighdeáin rialachais. Comhlíonann 

daa cpt an Cód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit (an “Cód Cleachtais”) 

a leagann amach na prionsabail um rialachas corparáideach a n-éilítear ar 

bhoird Chomhlachtaí Stáit iad a chomhlíonadh Ina theannta sin, i ngnóthaí a 

bhaineann le rialachas corparáideach, tugann an Chuideachta aird ar chreataí 

aitheanta amhail Chód Rialachais Chorparáidigh na Ríochta Aontaithe (“Cód na 

Ríochta Aontaithe”) agus iarscríbhinn Rialachas Corparáideach na hÉireann.

Acht na gCuideachtaí 2014

Achtaíodh Acht na gCuideachtaí, 2014 ar an 23 Nollaig 2014 agus cuireadh 

tús feidhme leis ar 1 Meitheamh 2015. Mar a cheanglaítear le halt 225(2) 

d'Acht na gCuideachtaí 2014, admhaíonn na stiúrthóirí go bhfuil siad freagrach 

as comhlíonadh na Cuideachta lena hoibleagáidí ábhartha a áirithiú (mar atá 

sainmhínithe sa reachtaíocht sin). Tá ráiteas comhlíonadh beartais dréachtaithe 

ag na stiúrthóirí, agus tá socruithe agus struchtúir curtha ar bun atá, dar leis na 

stiúrthóirí, deartha le comhlíonadh ábhartha na n-oibleagáidí ábhartha a áirithiú. 

Déanfar fochuideachtaí an Ghrúpa, ar cuideachtaí teoranta príobháideacha iad faoi 

láthair a athrú go cuideachtaí 'Teoranta" nó "DAC" mar is cuí le linn na bliana 2016.

Ról an Bhoird 

Tá an Bord freagrach as bainistiú cuí agus as rath fadtéarmach an Ghrúpa. Glacann sé gach 

cinneadh suntasach straitéiseach agus coinníonn sé smacht iomlán éifeachtach ach ag an 

am céanna ceadaíonn sé dóthain solúbthachta don bhainistíocht leis an ngnó a reáchtáil 

go héifeachtúil agus go héifeachtach laistigh den údarás tarmligthe cuí. Tá sceideal 

foirmiúil de mhíreanna coinnithe siar ag an mBord dá chinneadh féin. I measc na míreanna 

seo tá glacadh le pleananna straitéiseacha agus gnó, na ráitis airgeadais bhliantúla 

agus an buiséad oibriúcháin agus caipitil bhliantúil a haomhadh, éadálacha, diúscairtí, 

inheistíochtaí i gcomhhiontair, mórchaiteachas caipitil, idirbhearta maoine, beartas 

cistíochta agus conarthaí ábhartha. Ar na ceisteanna eile atá coinnithe siar don Bhord tá 

maoirseacht ar an gcóras bainistíochta riosca agus rialaithe inmheánaigh agus ceapadh an 

phríomheidhmeannaigh Stiúrann an cathaoirleach an Bord i gcinneadh a straitéise agus i 

mbaint amach a chuspóirí. Is é an Cathaoirleach atá freagrach as gnó an Bhoird a eagrú, a 

éifeachtacht a chinntiú agus a chlár a shocrú.  Éascaíonn an cathaoirleach rannpháirtíocht 

éifeachtach na stiúrthóirí agus cinntíonn sé go bhfaigheann na stiúrthóirí faisnéis chruinn, 

thráthúil, shoiléir agus bainistíonn sé cumarsáid éifeachtach leis an Scairshealbhóir. 

Cuirtear faisnéis rialta ar fáil don Bhord, lena n-áirítear príomhtháscairí feidhmíochta i 

leith gach gné den ghnó. Scaiptear tuairiscí agus páipéir ar na stiúrthóirí go rialta agus go 

tráthúil mar ullmhúchán do chruinnithe Boird agus coiste. Chomh maith leis na páipéir 

sin, cuirtear faisnéis bhreise ar fáil do na stiúrthóirí ó am go ham nuair a iarrann siad sin go 

sonrach am go ham. Faigheann na stiúrthóirí uile faisnéis airgeadais bhainistíochta go rialta 

a chuireann ar a gcumas feidhmíocht an Ghrúpa agus an lucht bainistíochta a scrúdú in 

aghaidh cuspóirí aontaithe.

Struchtúr an Bhoird agus Ceapacháin chuig an mBord

Tá struchtúr an Bhoird forordaithe de réir reachta agus dá réir sin tá an líon stiúrthóirí ar 

an mBord, agus an modh a gceaptar (agus a gcuirtear i leataobh) na stiúrthóirí sin, an 

cathaoirleach san áireamh, leagtha amach san Acht Aerloingseoireachta agus Iompair 

(Leasú) 1998 ( “Acht 1998”) arna leasú ag Acht um Aerfoirt Stáit 2004. Foráiltear iad seo 

a leanas san Acht:

 — Nach mbeidh níos mó ná trí stiúrthóir déag ann;

 — Ceapfaidh (nó brisidh as oiig) an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt gach 

stiúrthóir (an Cathaoirleach san áireamh) le cead an Aire Caiteachais Phoiblí agus 

Athchóirithe (an “Príomh-Scairshealbhóir”) ar feadh tréimhse nach faide ná cúig bliana 

agus beidh siad i dteideal athcheapacháin;

 — Ceapfaidh an Scairshealbhóir ceathrar de na stiúrthóirí (na “Stiúrthóirí Tofa”) tar éis 

toghchán foirne faoi mar a horáiltear faoi na hAchtanna um Páirteachas Lucht Oibre 

(Fiontair Stáit) 1977 go 2001 (na “hAchtanna um Páirteachas Lucht Oibre); ceapfar 

na stiúrthóirí sin ar feadh tréimhse ceithre bliana agus tá siad i dteideal a bheith atofa;

 — Beidh an POF ina stiúrthóir ex oicio den Chomhlacht;

 — Bíonn róil ar leithligh ag an Chathaoirleach agus ag an bPríomhheidhmeannach. 

Tá an Bord sásta go bhfuil a mhéid agus a struchtúr faoi mar atá forordaithe sa 

reachtaíocht, iomchuí do riachtanais na Cuideachta agus go mbaineann sé amach 

cothromaíocht ionadaíochta ar an mBord.

Tháinig deireadh le téarma oiige cheathrar de na stiúrthóirí ó bhí an tuarascáil bhliantúil 

deiridh ann. Athcheapadh an tUas. Niall Greene, an tUas Paul Schütz agus an tUas 

Gerry Walsh go ceann téarma eile le héifeacht ón 2 Iúil 2015. Tá trí stiúrthóir déag ag 

fónamh ar an mBord ar dháta faofa na ráiteas airgeadais. Is é an tUasal Gerry Walsh an 

Príomhstiúrthóir Neamhspleách  Tá téarma Ann-Marie O'Sullivan le bheith thart ar an 13 

Bealtaine 2016 agus tá téarma an Chathaoirligh le bheith thart ar an 17 Iúil 2016.
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Tuarascáil na Stiúrthóirí (ar lean)

Tá mionsonraí beathaisnéise na Stiúrthóirí leagtha amach i mír an Bhord Stiúrthóirí den 

tuarascáil bhliantúil.  Tá cumasc de scileanna agus de thaithí ag na stiúrthóirí i réimsí a 

bhaineann le heitlíocht, airgeadas, eacnamaíocht, dlí, caidreamh poiblí, miondíol agus 

caidreamh tionsclaíoch.  Tugann na scileanna seo an inniúlacht atá riachtanach chuig an 

mBord chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin mhóra atá roimh an nGrúpa. Baineann 

na stiúrthóirí feidhm as a gcuid taithí agus as a gcuid eolais maidir le straitéis a horbairt 

agus úsáideann siad an raon ilghnéitheach scileanna atá acu chun dúshlán cuiditheach a 

thabhairt do nithe a bhfuil tábhacht straitéiseach ag baint leo don Ghrúpa. Cuirtear taithí 

agus eolas na stiúrthóirí san áireamh freisin nuair a bhíonn riachtanais agus ballraíocht 

choistí an Bhoird á gcinneadh. 

Tá na téarmaí agus na coinníollacha ceapacháin a bhaineann le stiúrthóirí 

neamheidhmiúcháin ar fáil ar iarratas le scrúdú a dhéanamh orthu.

Neamhspleáchas na Stiúrthóirí

Ní raibh aon leas tairbhiúil ag na stiúrthóirí ná ag an rúnaí i scaireanna ná i stoc iasachta 

na Cuideachta ná a hochuideachtaí ag am ar bith le linn na bliana ná le linn na bliana 

airgeadais roimhe sin.

Measann an Bord go bhfuil na stiúrthóirí ar fad neamhspleách ina gcarachtar agus ina 

mbreithiúnas. 

Conarthaí fostaíochta: Ag féachaint do na critéir neamhspleáchais atá leagtha amach sa 

Chód Rialachais Corparadáideach measann an Bord nach féidir an POF agus an ceathrar 

Stiúrthóir Tofa, a bhfuil conarthaí fostaíochta sa Chuideachta acu uile, a mheas mar 

chomhaltaí neamhspleácha. 

Leasanna eile:  Ó am go ham, is féidir le stiúrthóirí poist stiúrthóireachta nó feidhmiúcháin 

a bheith acu agus leas a bheith acu i gcuideachtaí tríú páirtí, lena n-áirítear eagraíochtaí 

ceardchumann, a bhfuil líon áirithe díobh faoi úinéireacht, faoi smacht nó faoi thionchar 

suntasach Rialtas na hÉireann, agus a dtéann cuid díobh (nó a gcleamhnaithe) i mbun 

idirbheart, sa ghnáthchúrsa gnó, ar neamhthuilleamaí ón nGrúpa.  Déantar nochtadh, faoi 

mar a éilítear, i Nóta 30 (Nochtadh Páirtithe Gaolmhara) ar ráitis airgeadais idirbhearta 

páirtithe gaolmhara nuair atá leas ábhartha ag stiúrthóir san aonán ábhartha. De réir dhlí 

na gcuideachtaí, déantar sonraí na stiúrthóireachtaí atá ag comhaltaí an Bhoird a chomhdú 

leis na Oiig um Chlárú Cuideachtaí.

Tá an Cathaoirleach, an tUasal Pádraig Ó Ríordáin, ina pháirtí in Arthur Cox, cuideachta 

dlí a chuireann seirbhísí dlí ar fáil don Ghrúpa. Nochtadh páirtíocht an Uas Uí Ríordáin 

in Arthur Cox don Scairshealbhóir agus rinne sé é a mheas sular ceapadh agus a 

athcheapadh é mar Chathaoirleach.

Nósanna imeachta an Bhoird: Tá nósanna imeachta faoi leith ag an mBord chun déileáil le 

coinbhleachtaí leasa féideartha a d’héadfadh teacht chun cinn. Éilítear ar stiúrthóírí, de 

réir horálacha alt 34 d’Acht 1998 agus an Chóid Chleachtais, leas ar bith atá ábhartha a 

nochtadh agus gan a bheith i láthair ag aon phlé de chuid an Bhoird a bhfuil leas díreach nó 

indíreach acu ann. 

Rúnaí na Cuideachta agus Rochtain ar Chomhairle Ghairmiúil

Tá rochtain ag gach stiúrthóir ar chomhairle agus ar sheirbhísí Rúnaí na Cuideachta, atá 

freagrach don Bhord lena chinntiú go gcomhlíontar nósanna imeachta an Bhoird.  Tá 

comhairleoirí gairmiúla na Cuideachta ar fáil i gcomhair comhairliúcháin don Bhord de réir 

mar is gá.  Is féidir le stiúrthóirí aonair comhairle ghairmiúil neamhspleách a háil ar aon 

dul le nósanna imeachta na Cuideachta, ar chostas na Cuideachta.

Measúnú Feidhmíochta 

In 2015, rinneadh measúnú boird chun athbhreithniú a dhéanamh, arna éascú go 

seachtrach, ar heidhmíocht agus éifeachtacht an Bhoird agus dhá choiste dá chuid, An 

Coiste Iniúchta agus an Coiste Sláinte, Sábháilteachta, Slándála agus Timpeallachta. Ar aon 

dul leis an dea-chleachtas rialachais is fearr, áiríodh leis na réimsí inar measúnaíodh an 

heidhmíocht: straitéis, bainistíocht ríosca agus rialú inmheánach, bainistíocht pháirtithe 

leasmhara, comhdhéanamh boird agus pleanáil chomharbais, cleachtas seomra boird 

agus feidhmíocht coistí. Measúnaíodh feidhmíocht an Bhoird go hard gan aon cheisteanna 

ábhartha le tabhairt fúthu. 

Ionduchtú, Oiliúint agus Forbairt na Stiúrthóirí  

Arna gceapadh dóibh, cuirtear doiciméid faisnéise mionsonraithe, faisnéis rialachais, 

airgeadais agus oibríochtúil agus an deis faisnéis a háil ó heidhmeannaigh ar ghnéithe 

éagsúla de ghnó na Cuideachta ar fáil do stiúrthóirí. Cuirtear turais taithí eagraithe thart ar 

champas an Aerfoirt ar fáil freisin.  Cuirtear cláir oiliúna ar fáil do stiúrthóirí agus coinnítear 

riachtanais leanúnacha forbartha stiúrthóirí faoi athbhreithniú. 

Coistí an Bhoird

Tá struchtúr éifeachtach coistí ag an mBord chun cuidiú leis a chuid dualgas a 

chomhlíonadh. Bunaíodh coiste nua, An Coiste Straitéise agus Bonneagair, in 2015.

Tá mionsonraí maidir le hobair an Choiste Iniúchta, Coiste na nAinmniúchán and 

Luach Saothair, an Coiste Sláinte, Shábháilteachta, Slándála & Timpeallachta, an 

Coiste Ainmniúcháin agus Luach Saothair, agus an Coiste Straitéise agus Bonneagair, 

lena n-áirítear a gcomhaltas reatha ar an mBord, leagtha amach thíos. Tá tinreamh 

comhaltaí ag cruinnithe coistí leagtha amach sa tábla "Tinreamh ag Cruinnithe Boird 

agus Coistí le linn na bliana dar críoch 31 Nollaig 2015" sa mhír dar teideal “Cruinnithe” 

thíos. Tá téarmaí tagartha na gcoistí ar fáil ó Rúnaí na Cuideachta ar iarratas. 

An Coiste Iniúchta

Tá an tUasal Gerry Walsh ina chathaoirleach ar an gCoiste Iniúchta agus tá sé ina 

chomhalta den choiste ó 2010 agus ainmníodh é mar chathaoirleach ar an gcoiste i mí 

Feabhra na bliana 2012. Tá an tUasal Colm McCarthy (a ceapadh i mí Feabhra 2012) agus 

an tUasal Paul Schütz (a ceapadh i mí na Nollag 2012) ina gcomhaltaí den choiste freisin. 

Tá an Bord sásta go bhfuil comhaltas ag an gCoiste Iniúchta a chorpraíonn taithí airgeadais 

na linne agus ábhartha.

Bhí ceithre chruinniú ag an gCoiste Iniúcta i rith na bliana 2015. Le linn na bliana, bhí 

cruinnithe dúnta ag an gcoiste agus chomh maith leis sin bhuail siad go príobháideach leis 

na hiniúchóirí seachtracha agus inmheánacha. Tá líne dhíreach chumarsáide ag Ceannasaí 

an Iniúchta Inmheánaigh le cathaoirleach an Choiste Iniúchta.  Is é an líne thuairiscithe 

feidhmiúcháin atá ag Ceannasaí an Iniúchta Inmheánaigh ná an Príomhheidhmeannach 

agus ní féidir ach leis an gcoiste é a cheapadh agus a bhriseadh as a phost.

Áirítear leis na daoine a hreastalaíonn go rialta ar chruinnithe coiste, ar chuireadh ón 

gcoiste, an POF, Ard-Oiigeach Airgeadais an Ghrúpa, Rúnaí na Cuideachta, Ceannasaí an 

Iniúchta Inmheánaigh agus an t-iniúchóir seachtrach.

Tá an Coiste Iniúchta freagrach as cabhrú leis an mBord ina chuid freagrachtaí 

maoirseachta a bhaineann le rialú inmheánach agus bainistíocht riosca, tuairisciú 

airgeadais, iniúchadh seachtrach, agus iniúchadh inmheánach.  

Ar na príomhhreagrachtaí atá ar an gCoiste Iniúchta áirítear:

 — Monatóireacht a dhéanamh ar shláine ráitis airgeadais an Ghrúpa; 

 — Monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar na córais rialaithe agus 

bhainistíochta riosca inmheánaigh agus ar éifeachtacht heidhm iniúchta inmheánaigh 

an Ghrúpa;

 — Maidir le hiniúchóirí seachtracha, ceapacháin a mholadh, monatóireacht a dhéanamh 

ar éifeachtacht, ar neamhspleáchas agus ar oibiachtúlacht, luach saothar agus téarmaí 

rannpháirtíochta a haomhadh agus beartas maidir le soláthar seirbhísí nach seirbhísí 

iniúchta iad a chinneadh; agus

 — Athbhreithniú ar shocruithe trínar féidir le f oireann an Ghrúpa imní a léiriú, faoi rún, 

faoi iompar míchuí i ngnóthaí a bhaineann le tuairisciú airgeadais nó ábhair eile. 



daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 201536

Tuarascáil na Stiúrthóirí (ar lean)

Tuarascáil ar Ghníomhartha an Choiste Iniúchta

Tuairisciú Airgeadais

Rinne an coiste athbhreithniú ar na dréachtráitis airgeadais bhliantúla sular moladh don 

Bhord iad a haomhadh.  Phléigh an coiste agus labhair siad leis an bpríomhheidhmeannach, 

le Príomhoiigeach Airgeadais an Ghrúpa agus leis na hiniúchóirí seachtracha faoi 

oiriúnacht na mbeartas suntasach cuntasaíochta, na meastachán agus na mbreithiúnas a 

cuireadh i bhfeidhm agus na ráitis airgeadais sin á n-ullmhú, chomh maith le ceisteanna 

a bhaineann le cur i láthair agus le faisnéisiú.   Ullmhaíodh ráitis airgeadais Ghrúpa daa 

de réir riachtanas FRS102 den chéad uair sa bhliain dár críoch 31 Nollaig 2015.

Rialuithe Inmheánacha

Rinne an Coiste Iniúchta athbhreithniú ar son an Bhoird, ar éifeachtacht chóras 

bainistíochta riosca agus rialaithe inmheánaigh an Ghrúpa. Chlúdaigh an mhonatóireacht 

gach rialú, lena n-áirítear rialú airgeadais, oibríochtúil agus géilliúlachta agus próisis 

bhainistíochta riosca. Le linn na bliana, phléigh an coiste tuarascálacha ó Cheannasaí an 

Iniúchta Inmheánaigh a rinne achoimre ar an obair a bhí pleanáilte agus déanta, ag moladh 

feabhsúchán agus ag cur síos ar ghníomhaíochtaí a rinne an bhainistíocht. 

Bainistiú Riosca 

Rinne an coiste monatóireacht ar son an Bhoird ar phróiseas leanúnach an Ghrúpa chun na 

rioscaí suntasacha a chuireann isteach ar an nGrúpa a shainaithint agus a mheas agus ar na 

beartais agus ar na nósanna imeachta trína ndéantar na rioscaí seo a bhainistiú. Rinne an coiste 

athbhreithniú ar obair horiomlán heidhm na bainistíochta riosca agus phléigh siad na próisis 

chun rioscaí atá ann faoi láthair agus rioscaí atá ag teacht chun cinn a shainaithint, a thuairisciú 

agus a bhainistiú. Rinneadh cur i láthair ar bhonn tréimhsiúil os comhair an choiste ar an gcreat 

bainistíochta riosca a cuireadh i bhfeidhm, lena n-áirítear gníomhaíochtaí bainistíochta chun 

aghaidh a thabhairt ar rioscaí agus iad a mhaolú agus a bhainistiú ar bhonn leanúnach. Mar 

chomhlánú air seo, fuair an Bord tuarascálacha bainistíochta go rialta ar rioscaí a bhí ag teacht 

chun cinn, ar phríomhrioscaí agus ar athruithe suntasacha ar an timpeallacht ghnó agus ar an 

timpeallacht sheachtrach a bhfuil tionchar acu ar an gclár rioscaí atá ann faoi láthair.

Iniúchadh Inmheánach

Rinne an coiste athbhreithniú ar na pleananna agus ar an obair a rinne roinn Iniúchta 

Inmheánaigh an Ghrúpa le linn na bliana, lena n-áirítear tuarascálacha a bhaineann le 

gnóthais fochuideachtaí agus ghaolmhara thar lear agus na gníomhaíochtaí iarmhartacha 

a comhaontaíodh leis an mbainistíocht. Chuir Ceannasaí an Iniúchta Inmheánaigh torthaí 

athbhreithnithe iniúchta inmheánaigh in iúl don choiste. Ina theannta sin, phléigh an coiste 

dul chun cinn na bainistíochta maidir le haghaidh a thabhairt ar na ceisteanna ábhartha, 

lena n-áirítear cineál, méid agus luas na freagartha. Rinne an coiste athbhreithniú ar phlean 

bliantúil um iniúchadh inmheánach, bunaithe ar riosca agus comhaontaíodh é, lena n-áirítear 

na hacmhainní riachtanacha, agus phléigh siad fócas an iniúchta inmheánaigh a ailíniú leis 

na réimsí is mó riosca atá amach roimh an nGrúpa. Rinne an coiste athbhreithniú freisin 

ar heidhmiú an iniúchta inmheánaigh ó chaighdeán na dtuarascálacha agus na moltaí ó 

Cheannasaí an Iniúchta Inmheánaigh.

Fuair an coiste tuarascálacha ó Cheannasaí an Iniúchta Inmheánaigh ar an gcóras tuairiscithe 

faoi rún (“sceithireacht”) trínar féidir le fostaithe, faoi rún, nithe a d’héadfadh a bheith míchuí 

a thabhairt chun solais, agus tá an coiste sásta go bhfuil nósanna imeachta ann chun nithe 

mar sin a hiosrú tuilleadh.

Iniúchadh Seachtrach

Rinne an coiste faomhadh ar luach saothair agus ar théarmaí rannpháirtíochta an iniúchóra 

sheachtraigh. Rinne an Coiste Iniúchta athbhreithniú ar an bplean iniúchta sheachtraigh 

agus ar chinntí an iniúchóra sheachtraigh óna iniúchadh ar na ráitis airgeadais bhliantúla.  

Glac an coiste céimeanna cuí lena chinntiú gur coinníodh caidreamh oibiachtúil agus 

gairmiúil leis an iniúchóir seachtrach. 

Rinne an coiste measúnú ar neamhspleáchas agus ar oibiachtúlacht an iniúchóra.  San 

áireamh sa mheasúnú bhí a) cineál agus fairsinge na seirbhísí a soláthraíodh, na táillí 

a tuilleadh maidir le hobair iniúchta sheachtraigh agus obair neamhiniúchta a rinne an 

t-iniúchóir seachtrach agus b) géilliúntas le beartas an Ghrúpa a rialaíonn soláthar seirbhísí 

neamhiniúchta chuig an nGrúpa trína bhfuil rialacha agus teorainneacha soiléire ann i leith 

seirbhísí neamhiniúchta a cheadú nach mbaineann coinbhleacht leasa leo

The committee also monitored the external auditor’s compliance with relevant regulatory, 

ethical and professional guidance on the rotation of partners, as well as assessing annually 

its qualiications, expertise, resources and the efectiveness of the audit process.

Tá na táillí a íocadh le hiniúchóir an Ghrúpa i gcomhair seirbhísí iniúchta, seirbhísí a 

bhain le hiniúchadh agus seirbhísí neamhiniúchta eile leagtha amach i Nóta 8 de na ráitis 

airgeadais. Ní raibh aon chásanna inar fostaíodh an t- iniúchóir seachtrach le seirbhísí a 

sholáthar ar measadh coinbhleacht leasa a bheith ag baint leo.

Ina theannta sin, rinne an coiste monatóireacht ar ghéilliúlacht an iniúchóra do threoir 

ábhartha rialála, eiticiúil agus ghairmiúil maidir le rothlú páirtithe, chomh maith le 

measúnú a dhéanamh go bliantúil ar a cháilíochtaí, a shaineolas, a acmhainní agus 

éifeachtacht an phróisis iniúchta.

Is in 2012 a chuir an Grúpa amach tairiscintí i gcomhair seirbhísí iniúchta seachtracha go 

deireanach agus mar thoradh air sin ceapadh Deloitte. 

Measúnú agus Tuairisciú an choiste Iniúchta

Athbhreithníodh sa mheasúnú boird, arna éascú go seachtrach, a rinneadh go luath 

in 2015, feidhmíocht agus éifeachtacht an Choiste Iniúchta agus ní bhfuarthas aon 

cheisteanna ábhartha ar gá tabhairt fúthu. Beidh feidhmíocht agus éifeachtacht an Choiste 

Iniúchta mar chuid den luacháil héinmheasúnaithe a dhéanfar in 2016.

Cuirtear tuarascáil chathaoirleach an choiste i láthair an bhoird tar éis gach cruinniú 

coiste, mar a dhéantar saincheisteanna tábhachtacha a thuairisciú don Bhord le meas.

Coiste Aerfort Chorcaí

Bunaíodh Coiste Aerfort Chorcai i mí Aibreáin 2014 le ceathrar ball, Ann-Marie 

O’Sullivan mar chathaoirleach, Eric Nolan, Kevin Toland agus Mr Gerry Walsh. Is iad na 

príomhdhualgais atá ar an gcoiste: monatóireaht a dhéanamh ar heidhmíocht oibriúcháin 

agus airgeadais Aerfort Chorcaí; moltaí a dhéanamh don bhainistíocht agus don Bhord 

i leith gníomhaíochtaí a bheadh dírithe ar hás phaisinéirí a spreagadh agus bealaí nua 

a háil, agus comhairle a chur ar an mBord maidir le saincheisteanna tábhachtacha 

straitéiseacha Aerfort Chorcaí.

Cuirtear tuarascáil chathaoirleach an choiste i láthair an bhoird tar éis gach cruinniú 

coiste, mar a dhéantar saicheisteanna tábhachtacha a thuairisciú don Bhord le meas.

An Coiste Sláinte, Sábháilteachta, Slándála & Timpeallachta

Tá ceathrar ball ar an gCoiste Sláinte, Sábháilteachta, Slándála agus Timpeallachta Tá an 

tUasal Niall Greene ina chathaoirleach ar an gcoiste ó bhí mí na Nollag 2012 ann. á an 

tUasal Barry Nevin ina bhall ó bhí 2005 ann agus ceapadh Iníon Ann-Marie O’Sullivan agus 

an tUasal Denis Smyth ar an gcoiste i mí an Mhárta 2014. 

Is é an phríomhhreagracht atá ar an gcoiste na creataí atá in daa chun bainistíocht a 

dhéanamh ar shláinte agus ar shábháilteacht, ar shábháilteacht aeradróim agus ar nithe a 

bhaineann le slándáil agus leis an gcomhshaol a haomhadh.  Agus a ról á chomhlíonadh 

aige, déanann an coiste maoirseacht ar na córais um bainistíocht riosca agus ar na córais 

eagraíochtúla atá ann chun éifeacht a thabhairt do chláir chomhlíonta chuí.  Déanann sé 

athbhreithniú agus monatóireacht ar mhéadracht feidhmíochta, faigheann sé tuairiscí 

teagmhais agus déanann sé monatóireacht ar na próisis atá ann i gcomhair oiliúna agus 

chun beartais agus nósanna imeachta a chur in iúl.  Cuimsíodh sa mheasúnú boird, arna 

éascú go seachtrach, a rinneadh go luath in 2015, athbhreithniú ar heidhmíocht agus 

éifeachtacht an Choiste seo agus ní bhfuarthas aon saincheisteanna ábhartha ar gá 

tabhairt fúthu. Beidh feidhmíocht an Choiste seo freisin ina cuid den phróiseas luachála 

féinmheasúnaithe in 2016.

Cuirtear tuarascáil chathaoirleach an choiste i láthair an bhoird tar éis gach cruinniú 

coiste, mar a dhéantar saicheisteanna tábhachtacha a thuairisciú don Bhord le meas.
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Coiste Ainmniúcháin agus Luach Saothair

Tá beirt bhall ar an gCoiste Ainmniúcháin agus Luach Saothair, tá an tUasal Pádraig Ó 

Ríordáin ina chathaoirleach ó 2012 agus tá an tUas Gerry Walsh ina bhall ó 2010. 

Is iad na príomhhreagrachtaí atá ar an gcoiste cinneadh a dhéanamh thar ceann an 

Bhoird, maidir le luach saothair agus téarmaí agus coinníollacha fostaíochta eile an 

Phríomhheidhmeannaigh, agus struchtúir thuarastail agus téarmaí agus coinníollacha na 

bhfeidhmeannach sinsearach agus athbhreithniú a dhéanamh ar oiriúnacht leanúnach 

agus ábharthacht na mbeartas do luach saothair atá ag an gCuideachta agus ar aon 

athruithe móra struchtúrtha ar na beartais sin. 

Cuirtear tuarascáil chathaoirleach an choiste i láthair an bhoird, mar a ndéantar 

saincheisteanna tábhachtacha atá pléite ag an gcoiste a thuairisciú agus a mheas ag an 

mBord.

An Coiste Straitéise agus Bonneagair

Bunaíodh an Coiste Straitéise agus Bonneagair i mí na Samhna 2015 le ceathrar ball, 

Pádraig Ó Ríordáin, Cathaoirleach, Niall Greene, John Lynch agus Gerry Walsh. Tá an 

Coiste freagrach as comhairle a chur ar an mBord maidir le riachtanais mheántéarmacha 

agus hadtéarmacha aerfoirt Bhaile Átha Cliath agus Chorcaí. 

Cuirtear tuarascáil chathaoirleach an choiste i láthair an bhoird tar éis gach cruinniú 

coiste, mar a dhéantar saicheisteanna tábhachtacha a thuairisciú don Bhord le meas.

Cruinnithe

Bíonn cruinnithe rialta ag an mBord i rith na bliana. Tháinig an Bord le chéile go foirmiúil 

deich n-uaire i rith 2015. Chomh maith leis sin bhí cruinnithe éagsúla coiste ann. Tá an 

tinreamh ag cruinnithe coiste leagtha amach thíos.

Tinreamh ag cruinnithe Boird agus coiste  
le linn na bliana dar críoch 31 Nollaig 2015:

Stiúrthóir Bord Iniúchadh Coiste 
Aerfort 
Chorcaí

Sláinte, 
Sábháilteacht, 
Slándáil agus 
Timpeallacht

Ainmniúchán 
agus Luach 
Saothair

An Coiste 
Straitéise agus 
Bonneagair

Pádraig Ó 

Ríordáin 9/10 — — — 1/1 1/1

Niall Greene 8/10 — — 4/4 — 1/1

Patricia King 9/10 — — — — —

John Lynch 6/10 — — — — 1/1

Des Mullally 10/10 — — — — —

Colm McCarthy 9/10 4/4 — — — —

Barry Nevin 9/10 — — 4/4 — —

Eric Nolan 10/10 — 4/4 — — —

Ann-Marie 

O’Sullivan 8/10 — 4/4 4/4 — —

Paul Schütz 9/10 3/4 — — — —

Denis Smyth 10/10 — — 4/4 — —

Kevin Toland 10/10 — 4/4 — — —

Gerry Walsh 10/10 4/4 3/4 — 1/1 1/1

Léiríonn an chéad higiúr i ngach colún an líon cruinnithe ar hreastail an stiúrthóir orthu agus léiríonn an dara colún an líon 

cruinnithe a tionóladh le linn na tréimhse a raibh an stiúrthóir ina chomhalta den Bhord nó den choiste ábhartha.

Bhuail an Stiúrthóir Neamhspleách Sinsireach leis na stiúrthóirí gan an Cathaoirleach i 

láthair i rith 2015. 

Luach Saothair na Stiúrthóirí

Cinneann an Scairshealbhóir táillí do stiúrthóirí, le comhthoiliú an Phríomhscairshealbhóra. 

Cinntear luach saothair an Phríomhheidhmeannaigh de réir na socrúchán arna 

n-eisiúint ag an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt chun luach saothar 

Phríomhheidhmeannaigh Chomhlachtaí Stáit Tráchtála atá faoina coimirce agus bíonn 

siad faoi réir ag faomhadh ó Choiste na nAinmniúchán & Luach Saothair agus ón bPríomh-

Scairshealbhóir. 

Ar aon dul leis an gcód cleachtais, níl ach táille amháin iníoctha le stiúrthóir maidir 

le seirbhís ar an bPríomhbhord agus ar bhoird fochomhlachtaí nó comhlachtaí 

comhlachaithe nuair is inheidhmithe sin.  Níl aon táille stiúrthóirí iníoctha leis an 

bPríomhheidhmeannach maidir le seirbhís ar an mBord.  Ní haigheann Stiúrthóirí 

na Cuideachta a thugann seirbhís ar bhoird fochuideachtaí nó cuideachtaí 

comhlachaithe aon luach saothair sa bhreis maidir lena stiúrthóireachtaí.  Tá cead ag 

an bPríomhheidhmeannach, faoi réir haomhadh an Bhoird, líon nach mó ná dhá tháille 

a choinneáil maidir le stiúrthóireachtaí seachtracha. Tugtar luach saothar ar leithligh 

do Stiúrthóirí Tofa, a haigheann táille ar son a gcuid seirbhísí mar stiúrthóirí, ar son na 

seirbhísí a chuirtear ar fáil don Chuideachta faoina ngnáthchonarthaí fostaíochta. 

Tá mionsonraí maidir le táillí agus luach saothair Stiúrthóirí lena n-áirítear iad siúd a 

fuair an Príomhheidhmeannach leagtha amach i Nóta 8 leis na ráitis airgeadais de réir 

riachtanais Acht na gCuideachtaí 2014, agus an Cód Cleachtais.

Córais Rialúcháin agus Bainistíochta Riosca Inmheánacha

Admhaíonn na stiúrthóirí a bhfreagracht horiomlán an córas a bhaineann le rialú 

inmheánach a bhunú agus a choinneáil ar fud an Ghrúpa. Cuimsíonn an córas rialúcháin 

inmheánaigh na próisis leanúnacha sin chun na rioscaí suntasacha atá roimh an nGrúpa 

a shainaithint, a mheasúnú agus a bhainistiú, chomh maith leis na príomhstruchtúir agus 

na próisis atá ceaptha chun córas éifeachtach um rialú inmheánach a sholáthar. Ceapadh 

a leithéid de chóras chun riosca teipe a bhainistiú seachas é a chur as an áireamh agus 

mar sin ní féidir leis ach dearbhú réasúnach seachas dearbhú glan daingean a thabhairt 

go mbainidh an Grúpa na cuspóirí sin amach agus nach mbainidh aon mhíshonrú ná aon 

chaillteanas ábhartha don Chuideachta. 

Tá struchtúr eagrúcháin soiléir ag an nGrúpa faoi threoir laethúil an 

Phríomhheidhmeannaigh. Tá línte sainmhínithe maidir le freagracht agus tarmligean 

údaráis bunaithe. 

Rialuithe Inmheánacha

Tá príomhstruchtúir agus príomhnósanna imeachta áirithe bunaithe ag na stiúrthóirí atá 

ceaptha chun córas éifeachtach maidir le rialúchán inmheánach a sholáthar, le n-áirítear 

athbhreithniú bliantúil ar éifeachtacht an chórais rialúcháin inmheánaigh. Tá na stiúrthóirí 

tagtha ar an tuairim go bhfuil córais rialúcháin inmheánaigh an Ghrúpa, a bhí á bhfeidhmiú 

don bhliain atá faoi athbhreithniú agus suas dtí dáta faofa na ráiteas airgeadais, de réir na 

Treorach i leith Bainistiú Riosca, Rialú Inmheánach agus Tuairisciú Gaolmhar Airgeadais 

agus Gnó. Is iad seo a leanas na príomhstruchtúir a úsáidtear chun córas éifeachtach 

rialúcháin inmheánaigh a chothabháil agus atá tacaithe ag rialúcháin agus próisis 

mhionsonraithe:

Pleanáil 

Straitéiseach

Ullmhúchán tréimhseach agus glacadh plean straitéiseach leis an treo 

san am atá romhainn a shocrú le cois pleananna céimnitheacha gnó 

agus airgeadais cúig bliana.
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Maoirseacht an 

Bhoird 

Sceideal míreanna atá coinnithe ag an mBord le faomhadh;

Struchtúr ghníomhach d’hochoistí;

Coiste Ainmniúcháin agus Luach Saothair a shocraíonn agus a 

haomhann, i measc nithe eile, luach saothair agus pá a bhaineann le 

feidhmíocht don POF;

Coiste Iniúchta, a athbhreithníonn pleananna iniúchta agus a phléann 

le ceisteanna suntasacha rialúcháin a ardaíonn iniúchóirí, idir 

inmheánach agus sheachtrach, agus a thagann i gceann a chéile leis na 

hiniúchóirí, idir inmheánach agus sheachtrach go tréimhsiúil;

Coiste Sláinte, Sábháilteachta, Slándála & Timpeallachta a 

mhonatóiríonn agus a athbhreithníonn cúrsaí a bhaineann le 

sábháilteacht agus slándáil eitlíochta agus le sláinte agus sábháilteacht 

ag na hAerfoirt;

Ionadaíocht ag leibhéal Boird i bpríomh-chomhlachaithe agus 

comhhiontair an Ghrúpa ag feidhmeannaigh shinsearacha an Ghrúpa; 

Breithnítear ar inheistíochtaí i ngnólachtaí comhlachaithe agus 

comhhiontair mar chuid de phróiseas leanúnach bainistíocht riosca 

an Ghrúpa;

Boird ar leith a dhéanann monatóireacht ar heidhmíocht gach 

fochuideachta.

Struchtúir 

Bhainistíochta 

Struchtúr eagrúcháin atá sainmhínithe go soiléir le deighilt chuí 

ar dhualgais agus tarmligean freagrachta agus údaráis, ar féidir 

gníomhaíochtaí an Ghrúpa a phleanáil, a chur i gcrích, a rialú agus 

monatóireacht a dhéanamh orthu laistigh de, chun na cuspóirí 

straitéiseacha ar ghlac an Bord leo a bhaint amach;

Feidhmeanna Sláinte, Slándála, Sábháilteachta agus Comhshaoil a 

dhéanann monatóireacht agus tuairisciú ar shábháilteacht eitlíochta, 

ar shlándáil agus ar chaighdeáin chomhshaoil agus nósanna imeachta 

oibríochta ag na haerfoirt;

Roinn Iniúchta Inmheánaigh a dhéanann athbhreithniú ar 

phríomhchórais agus ar rialúcháin agus a bhfuil rochtain iomlán aici ar 

an gCoiste Iniúchta.

Bainistiú Riosca Coiste Feidhmeannach Riosca chun riosca a mhonatóiriú agus chun 

cuidiú leis an mBord a chuid freagrachtaí a chomhlíonadh maidir 

lena chinntiú go ndéantar rioscaí a shainaithint, a thuairisciú agus a 

mheasúnú mar is ceart, go ndéantar rioscaí a mhaolú agus a rialú mar 

is cuí agus go bhfuil an straitéis feasach ar an bhfonn riosca atá ar an 

nGrúpa agus ailínithe leis.

Monatóireacht 

agus Rialú 

Bainistíochta

Córas cuimsitheach bainistíochta agus tuairiscithe airgeadais i measc 

na bhfeidhmeanna ar fad lena n- áirítear airgeadas, seirbhísí dlí agus 

seirbhísí corparáideacha eile, sláinte, sábháilteacht agus slándáil, 

cothabháil agus forbairt sócmhainní, tráchtáil agus oibríochtaí;

Teorainneacha agus nósanna imeachta atá sainmhínithe go soiléir 

maidir le caiteachas airgid, lena n-áirítear soláthar, costais fostaíochta 

agus caiteachas caipitil;

Bainistíocht feidhmiúcháin ag déanamh maoirseachta ar nithe a 

bhaineann le caipiteal, ioncam, costas agus fostaíocht;

Scórchártaí bliantúla, buiséid agus pleananna airgeadais don Ghrúpa 

agus do na haonaid ghnó;

Monatóireacht rialta ar heidhmíocht airgeadais agus oibriúcháin an 

Ghrúpa in aghaidh buiséad agus scórchártaí; tuairisciú rialta chuig an 

mbord ar heidhmíocht ghnó.  

Bainistiú Riosca

Is cuid dhílis de chinnteoireacht an Ghrúpa é bainistíocht riosca agus cuimsítear leis an 

cultúr, na próisis agus na struchtúir atá dírithe ar bhainistíocht éifeachtach a dhéanamh 

ar dheiseanna féideartha agus drochthorthaí arna n-eascairt as gníomhaíochtaí tráchtála 

agus oibriúcháin an Ghrúpa.  

Admhaíonn na stiúrthóirí a bhfreagracht as cinneadh a dhéanamh maidir le cineálacha 

agus méid na rioscaí suntasacha atá an Grúpa sásta a thógáil chun a chuspóirí 

straitéiseacha a bhaint amach. Tá an Bord tiomanta do bhainistíocht réamhghníomhach 

riosca agus déanann sé é sin trí honn riosca atá sainmhínithe go soiléir a shocrú 

don Ghrúpa; agus trína chinntiú, trí chultúr, trí phróisis agus trí struchtúir, go bhfuil 

bainistíocht riosca leabaithe i ngnáthghníomhaíochtaí gnó agus i gcinnteoireacht ar fud na 

heagraíochta Tá éifeachtacht na bainistíochta riosca faoi réir athbhreithnithe ag an gCoiste 

Feidhmiúcháin Riosca agus ag an gCoiste Iniúchta. 

Déanann na feidhmeanna dearbhaithe riosca, a chuimsíonn bainistíocht riosca agus 

slándáil agus sláinte, comhlíonadh sábháilteachta agus timpeallachta, tuairisciú chuig 

Rúnaí na Cuideachta, agus tuairiscíonn an heidhm iniúchta inmheánaigh chuig an POF.  Tá 

an bhainistíocht freagrach as sainaithint agus measúnú a dhéanamh ar rioscaí suntasacha 

a bhaineann lena réimsí gnó féin chomh maith le rialúcháin oiriúnacha inmheánacha a 

dhearadh agus a heidhmiú. Déantar nuashonrú rialta ar na cláir rioscaí, a n-ullmhaíonn na 

húinéirí rioscaí aonair iad, agus déanann an heidhm bhainistíochta riosca chorparáideach 

monatóireacht agus athbhreithniú orthu Tacaítear leis an bpróiseas trí cheardlanna 

rioscaí gnó agus athbhreithnithe rialta ar mhaithe le nuashonrú a dhéanamh a eagrú ar 

leibhéal na roinne, chomh maith le hathbhreithnithe ar rioscaí roinne leis an mBainistíocht 

Feidhmiúcháin Riosca agus leis an gCoiste Iniúchta. Is cuid den chóras bainistíochta 

gnó fosta dearbhú a chur ar fáil go bhfuil na straitéisí maolaithe agus na rialúcháin 

inmheánacha éifeachtach.  

Tá córas bainistíochta riosca an Ghrúpa faoi réir ag athbhreithniú agus feabhas leanúnach 

sa chaoi go leanfaidh sé de bheith éifeachtach maidir le timpeallacht ghnó a athrú. Tá staid 

aibí sroichte ag an nGrúpa maidir le Bainistíocht Riosca Fiontair agus measadh go raibh 

an creat bainistíochta riosca agus an cultúr ag an leibhéal barrheabhsaithe. Ar aon dul le 

tiomantas don heabhsúchán leanúnach, bíonn an Grúpa ag síorhéachaint lena bpróisis a 

heabhsú i ngach cuid den eagraíocht. 

Mar chuid den phróiseas sainaitheanta riosca, rinneadh sainaithint ar na príomhréimsí 

riosca a d’héadfadh dochar ábhartha a dhéanamh do ghnó, do staid airgeadais 

nó do thorthaí oibríochtaí an Ghrúpa. Tá achoimre de na príomhrioscaí agus de na 

príomhstraitéisí atá á nglacadh chun na rioscaí a mhaolú leagtha amach thíos. Níl sé 

i gceist gur anailís uileghabhálach atá anseo ar na rioscaí ar fad a d’héadfadh teacht 

chun cinn sa ghnáthchúrsa gnó. Déantar na rioscaí seo a mheas ar bhonn leanúnach 

agus déanann an bhainistíocht tuairisciú chuig an mBord ar athruithe suntasacha sa 

timpeallacht ghnó agus sa timpeallacht sheachtrach, a bhfuil tionchar acu ar na rioscaí 

suntasacha a ndearnadh sainaithint orthu. 
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Príomhchineál Riosca

Leanúnachas Gnó:

Tá oibriúcháin an Ghrúpa faoi réir rioscaí oibríochta agus teagmhais riosca eile 

mar theagmhais aimsire, tine, teip ar chórais mheicniúla, teipeanna teicniúla agus 

sceimhlitheoireacht. Is féidir le gníomhaíocht thionsclaíoch inmheánach nó tríú páirtí 

cur as go mór d’oibríochtaí agus do ghníomhaíochtaí tráchtála freisin.  D’héadfadh 

tionchar suntasach airgeadais agus/nó clú a bheith ag bristeacha fadtéarmacha ar an 

nGrúpa. Dá dtarraingeodh grúpa mór d’hoireann oibre daa siar seirbhísí, is cinnte go 

gcuirfí as go mór do sheirbhísí agus go mbeadh an baol ann go ndúnfaí Aerfoirt Bhaile 

Átha Cliath agus Chorcaí.

Maolú

Déanann an Grúpa iarracht briseadh ar leanúnachas seirbhísí a sheachaint trí phleananna 

leanúnachais dea-horbartha a bheith aige agus teacht aniar a bheith ina phríomhchórais.  

Nuair a bhíonn cur isteach ar sheirbhísí mar thoradh ar theagmhais, gníomhaíonn an 

Grúpa a phleananna leanúnachais ghnó chun nach gcuirfí isteach ar sheirbhísí ach a 

laghad agus is féidir. 

Feidhmíocht Airgeadais:

Tá ioncam daa faoi thionchar cúinsí eacnamaíochta sna margaí ina bhfeidhmíonn sé    

Eochairthoisc a bhfuil t io nchar aici ar heidhmíocht airgeadais an Ghrúpa is ea an líon 

paisinéirí agus líon na ngluaiseachtaí eitleán ag a chuid aerfort.  

D’héadfadh laghdú ar éileamh tomhaltais tionchar diúltach a bheith aige ar líon 

na bpaisinéirí agus ar ioncam, ar ioncam tráchtála agus miondíola agus ar an méid 

foriomlán ioncaim a ghintear. 

Ina theannta sin, tá an Grúpa neamhchosanta ar arduithe costais mar gheall ar an 

mbonn costais oibriúcháin atá aige. Tá riosca ann freisin i leith arduithe costais a 

eascraíonn as nádúr a bhonn costas oibriúchán a mbíonn air freagairt d'athruithe sa 

timpeallacht rialacháin

Maolú

Feidhmíonn an Grúpa córais láidre gnó agus rialaithe airgeadais (lena n-áirítear 

breithmheas caipitil) agus déanann sé tuairisciú rialta ar heidhmíocht airgeadais, 

fógairt luath ar imeacht ábhartha ón bplean agus freagracht bhainistíocht an aonaid 

ghnó don POF.  Tá an Grúpa dírithe ar heabhas leanúnach a chur ar phróisis chun éi fe 

achtúlacht a bhrú chun cinn, solúbthacht a heabhsú agus an bonn costais a bhainistiú go 

réamhghníomhach.  

Rialáil agus Comhlíonadh:

Tá an Grúpa faoi réir ag raon fairsing de riachtanais reachtaíochta agus rialachais, 

in Éirinn agus i ndlínsí eile ina bhfeidhmíonn sé, lena n-áirítear ach nach bhfuil 

teoranta dóibh siúd atá leagtha amach i ndlí na gcuideachtai. D’héadfadh caillteanas 

tromchúiseach airgeadais nó dochar do chlú an Ghrúpa a bheith mar thoradh ar na 

riachtanais seo a shárú ar bhealach ar bith.

Maolú

Tá struchtúir agus próisis i bhfeidhm ag an ngrúpa chun monatóireacht a dhéanamh ar 

chomhlíonadh riachtanas rialála agus rialachais. 

Tá cur chuige onnghníomhach, réamhbhreathnaitheach ag an nGrúpa maidir le 

monatóireacht a dhéanamh ar athruithe rialúcháin agus reachtaíochta, agus bíonn sé 

gníomhach le heagraíochtaí seachtracha a chuireann comhairle agus oiliúint ar fáil ar na 

cúrsaí seo don bhainistíocht. 

 

Sláinte, Sábháilteacht, Slándáil agus Comhshaol:

Tá saincheisteanna Sláinte, Sábháilteachta, Slándála agus Comhshaoil ríthábhachtach 

don Ghrúpa. Tá oibriúcháin an Ghrúpa faoi réir ag réimse dian rialacháin slándála, ag 

dlíthe comhshaoil agus sláinte agus sábháilteachta, ag rialacháin agus caighdeáin i 

ngach dlínse ina mbíonn an Grúpa ag feidhmiú agus/nó a bhfuil leasanna ag an nGrúpa 

iontu. D'héadfaí píonós ábhartha a chur ar an nGrúpa má sháraítear aon cheann de 

na dlíthe nó de na rialacháin seo agus bheadh éifeachtaí díobhálacha acu ar ghnó an 

Ghrúpa.

Maolú

Is dlúthchuid de straitéise maolaithe an Ghrúpa iad oiliúint sláinte, sábháilteachta, 

slándála agus comhshaoil don bhfoireann. le béim láidir ar mhonatóireacht ar 

chomhlíonadh, atá deartha le sábháilteacht agus slándáil na gcustaiméirí, na bpaisinéirí 

agus na foirne a chinntiú, chomh maith leis an gcomhshaol a chosaint agus sárú 

tromchúiseach na n-oibleagáidí reachtúla nó eile a chosc. 

Sláinte, Sábháilteacht, Slándáil agus Comhshaol:

Tá córais teicneolaíochta faisnéise atá éifeachtach agus slán fíorthábhachtach chun 

an gnó a bhainistiú go héifeachtúil agus chun tacú le ghníomhaíochtaí oibríochta. 

D’héadfadh cur isteach suntasach ar oibriúcháin, caillteanas airgeadais nó dochar 

do chlú an Ghrúpa a bheith mar thoradh ar theip shuntasach ar chórais faisnéise an 

Ghrúpa. 

Maolú

Feidhmíonn an Grúpa le leibhéal ard friotaíochta i gcórais agus i bpróisis teicneolaíochta 

faisnéise. Tá pleananna leanúnachais ghnó ann chun an riosca a bhaineann le haon chur 

isteach suntasach a eascraíonn as cliseadh córais teicneolaíochta faisnéise a bhainistiu. 

Oibríochtaí Idirnáisiúnta:

Tugann an Grúpa faoi mhiondíol aerfort idirnáisiúnta agus faoi ghníomhaíochtaí eile, go 

príomha trí hochuideachta atá faoi úinéireacht iomlán daa, Aer Rianta Idirnáisiúnta cpt 

(“ARI”) agus daa Idirnáisiúnta Teoranta (“daaI”). Tá inheistíochtaí cothromais díreacha 

agus indíreacha ag an nGrúpa in aerfoirt éagsúla chomh maith. 

Tá leas díreach agus indíreach ag ARI agus ag daaI i gcomhhiontair mhiondíola aerfoirt 

(conarthaí lamháltais) agus/nó i gconarthaí bainistíochta i dtíortha éagsúla. Leagann 

conarthaí lamháltais le húdaráis aerfoirt oibleagáidí feidhmíochta ar an nGrúpa. 

Áirítear sna hoibleagáidí sin suimeanna íosta ráthaithe a íoc ar feadh tréimhsí seasta.  

Má theipeann ar na gnónna foluiteacha feidhmiú de réir ionchais is féidir le brabúsacht 

laghdaithe, criostalú dliteanas comhsheasmhacha agus/nó díobháil clú eascairt astu. 

Feidhmíonn an Grúpa i dtíortha atá ag staideanna éagsúla forbartha agus i roinnt 

cásanna bíonn siad faoi thionchar ag cúinsí eacnamaíochta, sóisialta agus polaitiúla atá 

ag athrú go tapa.

D’héadfadh éifeacht dhochrach ábhartha a bheith i gceist ar staid airgeadais na 

n-oibriúchán seo, agus dá réir sin ar staid airgeadais an Ghrúpa, lena n- áirítear a ghnó, 

torthaí a chuid oibríochtaí, a ionchais agus/nó a staid airgeadais dá dtarlódh athruithe 

sa dlí nó i rialúchán, i gcúinsí eacnamaíochta, sóisialta nó polaitíochta nó ardú ar 

chostais, nó athrú ar an tionscal sna tíortha ina bhfeidhmíonn an Grúpa go díreach nó 

go hindíreach nó ina bhfuil leas aige, nó dá ndéanfadh aon duine foirceannadh nó cur 

isteach nó sárú ar théarmaí aon socruithe nó aon chomhaontuithe dá leithéid.

Maolú

Bíonn an Grúpa ag iarraidh an leibhéal inheistíochta agus/nó an neamhchosaint atá aige i 

leith éifeachtaí dochracha ó ghníomhaíochtaí thar lear a rialú.

Déanann an Grúpa bainistíocht onnghníomhach ar a chaidreamh le comhpháirtithe 

agus cuireann sé struchtúir agus próisis in áit lena leas a chosaint, lena n-áirítear 

comhaontaithe scairshealbhóirí agus socruithe tráchtála contrapháirtí.



daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 201540

Tuarascáil na Stiúrthóirí (ar lean)

Coimeádann an Grúpa ionadaíocht láidir ar bhoird i gcomhhiontair agus déanann sé 

monatóireacht ar an timpeallacht dhlíthiúil, oibriúcháin agus eacnamaíochta agus ar 

chomhlíonadh riachtanais rialála agus rialachais sna tíortha ina mbíonn sé ag feidhmiú.  

Faigheann sé comhairle ghairmiúil nuair is gá. 

Déantar sealúchas airgid in ionaid thar lear a íoslaghdú, go háirithe nuair a mheastar go 

bhfuil baol ard ann go dtarlóidh athruithe eacnamaíochta, sóisialta agus polaitiúla go tapa.

Nheistíochtaí agus Acmhainn:

Bíonn aerfoirt dian ar chaipiteal i ngeall ar a gcineál. D'héadfadh saoráidí neamhleor 

a bheith ann má chuirtear moill ar bhonneagar acmhainne a chríochnú go tráthúil nó 

d'héadfaí cur isteach ar chaighdeán na seirbhísí ar bhealaí eile. Is féidir le rialacháin 

pleanála nó eile moill a chur freisin le seachadadh bonneagair, breis costais nó 

coinníollacha oibriúcháin breise a leagan síos agus cur isteach ar sheachadadh 

bonneagar ar bhealaí éagsúla. 

Tá an baol nach bhfaighfear luach saothair mar ba chóir ar inheistíochtaí a rinneadh 

maidir le gníomhaíochtaí rialaithe tríd an gcóras rialála eacnamaíche nó nach gcuiridh 

inheistíochtaí ag Aerfoirt Éireannacha agus inheistíochtaí i ngnóthaí nua thar lear 

an ráta riachtanach sochair ná an sreabhadh airgid atá riachtanach ar fáil agus lagú a 

hulaingt. 

Maolú

Bunaítear cinntí maidir le hinheistíocht in infreastruchtúr rialaithe ar ionchur gairmiúil 

atá bunaithe ar hianaise agus ar phróisis hoirmiúla comhairliúcháin le príomhpháirtithe 

leasmhara de réir mar is gá, lena n-áirítear CRE. 

Socraíonn an Grúpa an fonn riosca a bhíonn air i gcomhair inheistíochtaí tráchtála agus tá 

íosrátaí socruithe aige le haghaidh inheistíochtaí atá tosaithe.  

Leachtacht, Cistiú agus Maoiniú:

Tá an grúpa neamhchosanta ar rioscaí áirithe airgeadais a bhaineann le cistiú, 

lena n-áirítear rátaí úis atá luaineach, rioscaí leachtachta agus athmhaoinithe 

agus neamhchosaint airgeadra iasachta.   Tá na rioscaí cistithe leagtha amach in 

Athbhreithniú Airgeadais 2015. 

Is iad airgead tirim a ghineann an gnó agus iasachtaí ó mhargaí iachais príomhoihnse 

an mhaoinithe atá ar fáil ag an nGrúpa, Braitheann daa go mór ar a rátáil creidmheasa 

agus ar a chroí-chóimheasa airgeadais leis na margaí iachais a rochtain.  Mar gheall 

ar chomhdhéanamh ghnó an Ghrúpa, beidh an leibhéal rátála a bhainfear amach 

faoi thionchar láidir aige sin a bhíonn mar sprioc ag CRE ina chinntí tréimhsiúla 

rialála maidir le caidhp praghais agus ag feidhmíocht airgeadais iarbhír in aghaidh na 

bhfoshuíomhanna rialála. 

Cé go bhfuil dóthain maoinithe ag an nGrúpa chun riachtanais ghearrthéarmacha agus 

mheántéarmacha thuartha a shásamh, d’héadfadh aon athrú ar rátáil chreidmheasa an 

Ghrúpa éi f eacht a bheith aige ar inhaighteacht agus ar chostas maoinithe, ar chumas 

iasachta, ar théarmaí maoinithe agus ar an tsolúbthacht a bheadh ar fáil don Ghrúpa. 

Tugann an Grúpa faoi idirbhearta airgeadais le roinnt contrapháirtithe sa ghnáthchúrsa 

gnó agus d’héadfadh sé caillteanas airgeadais a hulaingt dá dteipfeadh ar aon cheann 

de na contrapháirtithe nó dá loicidís i bhfeidhmiú a gcuid oibleagáidí faoi seach. 

Maolú

Tá beartais atá faofa ag an mBord ann chun aghaidh a thabhairt ar phríomhrioscaí cistithe 

(féach Athbhreithniú Airgeadais 2015) a bhfuil éifeacht ag feidhm Chistithe an Ghrúpa 

orthu.  

Tá cur chuige stuama glactha maidir le leachtacht a bhainistiú, lena n-áirítear 

réamhmhaoiniú ar riachtanais shuntasacha inheistíochta Coinnítear dóthain solúbthachta 

airgid chun na riachtanais maidir le maoiniú gearrthéarmach go meántéarmach atá tuartha 

a shásamh. 

Tá sé mar phríomhchuspóir ag plean straitéiseach an Ghrúpa, rátáil chreidmheasa chuí a 

choinneáil. 

Tá beartais hoirmiúla ann a rialaíonn teorainneacha neamhchosanta contrapháirtí a 

ndéantar monatóireacht agus tuairisciú orthu go rialta.

Caighdeáin Oibríochta:

Tá oibleagáid ar an nGrúpa caighdeáin oibríochta agus cáilíochta éagsúla a shásamh, 

lena n-áirítear, ach nach bhfuil teoranta do, na caighdeáin a shocraíonn Údarás 

Eitlíochta na hÉireann agus CRE.   Má theipeann air aon cheann de na caighdeáin seo a 

shásamh d’héadfaí, inter alia, pionós airgid a ghearradh ar an nGrúpa.

Maolú

Tá córais i bhfeidhm ag an nGrúpa chun monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh 

caighdeáin cháilíochta atá bunaithe go seachtrach.  I measc na gcóras seo áirítear gabháil 

chuí ar shonraí, monatóireacht leanúnach agus próisis oiriúnacha formhéadaithe.

Spleáchas ar Chroí-Chustaiméirí Aerlínte:

Tá gníomhaíocht eacnamaíochta an Ghrúpa ag aerfoirt, bíodh sí faoi úinéireacht agus 

feidhmiú díreach nó ina bhfuil leas miondíola nó eile aige, ag brath ar aerlínte. D’héadfadh 

éifeacht dhochrach a bheith ag athruithe ar threo straitéiseach na bpríomhaerlínte 

a heidhmíonn chuig/ó aerfoirt daa, lena n-áirítear athstruchtúrú ar líonraí bealaí, 

comhdhlúthú ar thionscal na n-aerlínte agus athrú ar úinéireacht/cheannas nó ar thaifead 

sábháilteachta na n-aerlínte, ar ghnó an Ghrúpa. 

Maolú

Féachann an grúpa le go leor éagsúlaithe ina réimse iompróirí agus tairiscintí seirbhísí 

eile a chinntiú leis an riosca seo a íoslaghdú. Tá an Grúpa dírithe ar iomaíochas a chuid 

tairiscintí agus ar oiriúnacht na n-áiseanna do riachtanais a chuid custaiméirí reatha agus 

ionchais..
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Tuarascáil na Stiúrthóirí (ar lean)

Cumarsáid leis an Scairshealbhóir

Coinníonn an Bord agus an bhainistíocht comhrá leanúnach le scairshealbhóir na 

Cuideachta faoi shaincheisteanna tábhachtacha agus straitéiseacha, agus déanann sé é sin 

trí bheith i dteagmháil rialta leis na Ranna Rialtais ábhartha. 

Tá nósanna imeachta bunaithe ag an mBord lena chinntiú go bhfuil tuiscint ag comhaltaí 

an Bhoird ar dhearcadh an scairshealbhóra. Déantar é seo trí haisnéisiú chuig na 

stiúrthóirí ón gCathaoirleach, a bhíonn ag plé go rialta, in éineacht leis an POF, leis an 

scairshealbhóir agus lena chuid oiigeach.

Gnóthas Leantach

Tá ionchas réasúnach ag na stiúrthóirí, tar éis dóibh athbhreithniú a dhéanamh ar 

réamh-mheastacháin an Ghrúpa, le tagairt faoi leith dá shreabhadh airgid oibriúcháin, 

a leachtacht agus a shuíomh maoinithe go bhfuil dóthain acmhainní ag an nGrúpa chun 

leanúint ar aghaidh i mbun oibriúcháin go ceann i bhfad. Ar an gcúis sin, leantar ar aghaidh 

leis an mbonn gnóthas leantach agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú. 

Taiid Chuntasaíochta

Creideann na stiúrthóirí gur chloígh siad le riachtanais Alt 282 d’Acht na gCuideachtaí, 2014 

ó thaobh taifead leormhaithe de, trí hoireann chuntasaíochta a hostú leis an saineolas 

iomchuí agus trí dhóthain acmhainní a chur ar fáil d’heidhm an airgeadais. Is ag áitreabh na 

Cuideachta in aerfoirt Bhaile Átha Cliath, na Sionainne agus Chorcaí a choinnítear na leabhair 

chuntais

Sláinte agus Sábháilteacht

Tugtar cosaint do leas hostaithe na cuideachta trí chloí go dlúth le caighdeáin sláinte agus 

sábháilteachta.  Cuireann an tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2005 

roinnt riachtanas ar hostóirí, agus tá gach cuideachta ábhartha sa Ghrúpa ag déanamh gach 

rud cuí lena chinntiú go gcloítear leis an Acht.

Gnóthais Fochuideachtaí, Chomhlachaithe agus Chomhhiontair

Leagtar amach i Nóta 12 an haisnéis atá riachtanach faoi Alt 314 d’Acht na gCuideachtaí, 

2014 i ndáil le gnóthais fochuideachta, chomhlachaithe agus comhhiontair.

An tAcht um Íoc Pras Cuntas

Tá rialacháin inmheánacha airgeadais i bhfeidhm chun comhlíonadh horálacha an Achta 

um Íoc Pras Cuntas 1997 arna leasú ag Rialúcháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíochtaí 

Déanacha in Idirbhearta Tráchtála) 2002 agus 2012. 30 lá na téarmaí caighdeánacha 

creidmheasa atá ann, mura sonraítear a mhalairt i socruithe conarthacha sonracha. Mar 

a bhí sna blianta a chuaigh thart, rinneadh bunús gach íocaíochta laistigh den tréimhse 

chreidmheasa chuí de réir mar is gá

An tAcht Toghcháin, 1997

Níor thug an Grúpa aon síntiús polaitiúil le linn na bliana. 

Imeachtaí Iar-Chlár Comhardaithe

Níor tharla aon rud suntasach tar éis don Chlár Comhardaithe a bheith ullmhaithe a 

thabharfadh orainn na ráitis airgeadais a choigeartú nó nótaí a sholáthar ina dtaobh.

Iniúchóirí

De réir Alt 383(2) d’Acht na gCuideachtaí, 2014, leanfaidh na hiniúchóirí, Deloitte, Cuntasóirí 

Cairte agus Cuideachta Iniúchta Reachtúil, ar aghaidh in oiig mar iniúchóir seachtrach.

Faofa ag an mBord agus sínithe thar a cheann ag: 

Pádraig Ó Ríordáin, Cathaoirleach 

Gerry Walsh, Stiúrthóir 

15 Márta 2016

Ráiteas ar Fhreagrachtaí na Stiúrthóirí

Tá na stiúrthóirí freagrach as an tuarascáil na stiúrthóirí agus na ráitis airgeadais a ullmhú, 

de réir Acht na gCuideachtaí 2014 agus na rialúchán inheidhmithe.

Éilíonn dlí cuideachtaí na hÉireann ar na stiúrthóirí ráitis airgeadais a ullmhú do gach 

bliain airgeadais. Faoin dlí is ea a thogh na stiúrthóirí na ráitis airgeadais a ullmhú de réir 

FRS 102 an Caighdeán Tuarascála Airgeadais atá inheidhme sa RA agus i bPoblacht na 

hÉireann ("creat ábhartha tuarascála airgeadais"). Faoi dhlí na gcuideachtaí, ní dhéanfaidh 

na stiúrthóirí na ráitis airgeadais a haomhadh mura mbíonn siad sásta go dtugann siad 

léargas fíor agus cothrom ar shócmhainní, dliteanais agus seasamh airgeadais an Ghrúpa 

agus na máthair-Chuideachta mar atá ag deireadh na bliana airgeadais agus ar bhrabús 

nó caillteanas an Ghrúpa agus na máthair-Chuideachta don bhliain airgeadais agus mura 

bhfuil siad ag cloí le hAcht na gCuideachtaí 2014.

Agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, éilítear ar Bhord na Stiúrthóirí:

 — Beartais oiriúnacha cuntasaíochta a roghnú do ráitis airgeadais na máthair-

chuideachta agus an Ghrúpa agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach;

 — Breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus stuama; 

 — a lua ar ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir caighdeáin inheidhme cuntasaíochta, 

na caighdeáin sin a ainmniú, agus éifeacht agus cúiseanna aon imeacht ó na 

caighdeáin sin a nótáil; agus

 — Na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthas leantach ach amháin mura bhfuil sé cuí 

a mheas go leanfaidh an Grupa agus a máthair-chuideachta ar aghaidh i ngnó;

Tá na stiúrthóirí freagrach as taiid chuntais chearta a choinneáil nó a chur faoi deara 

go gcoinnítear iad, ina mínítear agus ina dtaifeadtar bearta na cuideachta, inar féidir 

ag aon am sócmhainní, dliteanais, seasamh airgeadais agus brabús nó caillteanas na 

cuideachta a dheimhniú le cruinneas réasúnta, agus a chuiridh ar a gcumas a chinntiú go 

mbíonn na ráitis airgeadais agus tuarascáil na stiúrthóirí ag cloí le hAcht na gCuideachtaí 

2014 agus gur féidir na ráitis airgeadais a iniúchadh. Tá siad freagrach chomh maith as 

sócmhainní na cuideachta a chosaint agus as céimeanna réasúnta a ghlacadh le calaois 

agus mírialtaíochtaí eile a bhrath. Tá na stiúrthóirí freagrach as coinneáil agus ionracas na 

faisnéise corparáidí agus airgeadais atá curtha ar fáil ar láithreán Gréasáin na Cuideachta. 
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Tuarascáil na n-iniúcióirí neamhspleácha chuig 
comhaltaí daa cpt
Tá ráitis airgeadais an daa plc iniúchadh don bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 

2015 a chuimsíonn na Ráitis Airgeadais an Ghrúpa: Brabúis Ghrúpa agus Caillteanais, 

Ráiteas Grúpa ar Ioncam Cuimsitheach, an Clár Comhardaithe an Ghrúpa , Ráiteas 

Grúpa ar Shreabhadh Airgid, Ráiteas an ghrúpa ar Athruithe Gnáthscaireanna agus na 

Máthairchuideachta Ráitis airgeadais: chlár comhardaithe an Chomhlachta agus an 

Ráiteas Chuideachta ar Athruithe Gnáthscaireanna agus na nótaí gaolmhara 1 go 35. an 

creat tuairiscithe airgeadais iomchuí a cuireadh i bhfeidhm in ullmhú an ghrúpa agus tá 

an mháthairchuideachta ráitis airgeadais Acht na gCuideachtaí 2014 agus FRS 102 an 

Caighdeán tuairiscithe airgeadais is inheidhme sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na 

hÉireann (“chreat tuairisciú airgeadais ábhartha”).

Tá an tuarascáil seo ceaptha i gcomhair chomhaltaí na Cuideachta amháin, mar 

chomhlacht, de réir alt 391 d’Acht na gCuideachtaí, 2014. Chuamar i mbun na 

hoibre iniúchta ionas go bhféadfaimis a lua le comhaltaí na Cuideachta na nithe sin a 

cheanglaítear orainn a lua leo i dtuarascáil iniúchóirí agus chun na críche sin amháin.  

A mhéad agus is féidir, arna cheadú le dlí, ní ghlacaimid ná ní ghabhaimid chugainn 

féin freagracht d’aon duine eile ach amháin don Chuideachta agus do chomhaltaí na 

Cuideachta mar chomhlacht, as ár n-obair iniúchta, as an tuarascáil seo ná as na tuairimí 

a shroicheamar.

Freagrachtaí Stiúrthóirí agus Iniúchóirí faoi seach

Faoi mar a mhínítear níos iomláine sa Ráiteas ar Fhreagrachtaí Stiúrthóirí, tá na stiúrthóirí 

freagrach as na ráitis airgeadais, a thugann léargas fíor agus cothrom, a ullmhú agus a 

bheith sásta go bhfuil siad ag comhlíonadh Acht na gCuideachtaí 2014. áimid freagrach 

as na ráitis airgeadais a iniúchadh agus tuairim a léiriú ina dtaobh de réir Acht na 

gCuideachtaí 2014 agus na gCaighdeán Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (An Ríocht Aontaithe 

agus Éire).  Éilíonn na caighdeáin sin orainn Caighdeáin Eiticiúla an Bhoird um Chleachtais 

Iniúchóireachta d’Iniúchóirí a chomhlíonadh. 

Scóip an iniúchta ar na ráitis airgeadais

Baineann iniúchadh le ianaise a bhailiú faoi na suimeanna agus na nochtaí atá sna ráitis 

airgeadais, ianaise ar leor í agus dearbhú réasúnach go bhfuil na ráitis airgeadais saor 

ó aon mhíráiteas ábhartha, cibé mar gheall ar chalaois nó earráid é.  Áirítear an bhfuil 

nó nach bhfuil na beartais chuntasaíochta oiriúnach do chúinsí na cuideachta, agus ar 

cuireadh i bhfeidhm go comhsheasmhach iad agus ar nochtadh go himleor iad; réasúnacht 

na meastachán suntasacha cuntasaíochta a rinneadh le linn do na ráitis airgeadais a 

bheith á n-ullmhú agus cur i láthair foriomlán na ráiteas airgeadais. Ina theannta sin, 

léimid an haisnéis airgeadais agus neamhairgeadais uile atá sa Tuarascáil Bhliantúil 2015 

ar mhaithe le haon mhírialtacht ábhartha leis na ráitis iniúchta a aithint, bunaithe ar, nó 

i mirialtacht ábhartha leis an eolas a bhailíomar le linn na hiniúchta a dhéanamh. Má 

thugaimid aon mhíráiteas nó neamhréiteacht dealraitheach ábhartha faoi deara, déanaim 

breithniú ar na himpleachtaí a bheadh aige a leithéid dár dtuarascáil.

Tuairim i leith na Ráitis Airgeadais

De réir ár dtuairim:

 — tugann ráitis airgeadais an Ghrúpa agus na Máthair-chuideachta léargas fíor agus 

cothrom, ar shócmhainní, dliteanais agus seasamh airgeadais an ghrúpa agus na 

máthairchuideachta amhail an 31 Nollaig 2015, agus de bhrabús an ghrúpa don 

bhliain dar críoch sin; agus

 — tá ráitis airgeadais an Ghrúpa agus na máthair-chuideachta ullmhaithe i gceart de réir 

an chreat ábhartha tuairisciú airgeadais agus go háirithe, de réir riachtanais Acht na 

gCuideachtaí 2014.

Nithe a n-éilítear orainn iad a thuairiciú ag Acht na gCuideachtaí 2014

 — Tá an t-eolas go léir faighte againn agus na míniúcháin a cheapaim a bheith 

riachtanach le haghaidh chuspóir ár n-iniúchadh. 

 — De réir ár dtuairim bhí taiid chuntasaíochta na máthair-chuideachta dóthanach leis na 

ráitis airgeadais a iniúchadh go héasca agus go cuí.

 — Tá clár comhardaithe na máthair-chuideachta i gcomhréir leis na taiid chuntasaíochta.

 — Inár thuairim, tá an haisnéis a luaitear i dtuarascáil na stiúrthóirí i gcomhréir leis na 

ráitis Airgeadais. 

Nithe a ndéanaimid tuairisc de réir eisceachta orthu

Níl aon rud le tuairisciú againn maidir leis seo a leanas:

Faoi Acht na gCuideachtaí 2014, éilítear orainn a thuairisciú duit, más é ár dtuairim nach 

bhfuil nochtadh luach saothair agus bearta na stiúrthóirí déanta mar atá sonraithe sa dlí.

Faoin gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit ( (an “Cód Cleachtais” ) éilítear 

orainn a thuairisciú daoibh mura léiríonn an ráiteas maidir leis an gcóras rialaithe 

airgeadais inmheánaigh a éilítear faoin gCód Cleachtais mar atá san áireamh sa Ráiteas 

Rialachais Chorparáidigh i dTuarascáil na Stiúrthóirí comhlíonadh mhír 13.1 (iii) den Chód 

Cleachtais nó mura bhfuil sé i gcomhréir leis an bhfaisnéis a bhfuilimid feasach uirthi ónár 

n-obair iniúchta ar na ráitis airgeadais.

Kevin Sheehan ar son agus thar ceann Deloitte 

Cuntasóirí Cairte agus Cuideachta Iniúchta Reachtúil 

Baile Átha Cliath 

15 Márta 2016
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Cuntas brabúis agus caillteanais an Ghrúpa
don bhliain airgeadais dar chríoch an 31 Nollaig 2015

2015 2014

Gluaiseachtaí Gluaiseachtaí 

Réamh- eisceachtúla Réamh- eisceachtúla

eisceachtúil & luacha chóir Iomlán eisceachtúil & luacha chóir Iomlán

Nóta €000 €000 €000 €000 €000 €000

Láimhdeachas an Ghrúpa – oibríochtaí 

leanúnacha 3 679,758 – 679,758 564,076 – 564,076

Costais oibriúcháin

Costas na n-earraí le hathdhíol (140,488) – (140,488) (100,617) – (100,617)

Párolla agus costais ghaolmhara 4 (181,889) – (181,889) (154,658) – (154,658)

Mír eisceachtúil – pinsean 6 – 8,195 8,195 – (27,133) (27,133)

Ábhair agus seirbhísí (151,339) – (151,339) (127,939) – (127,939)

(473,716) 8,195 (465,521) (383,214) (27,133) (410,347)

Tuilleamh roimh ús, cháin, dhímheas agus 

amúchadh 206,042 8,195 214,237 180,862 (27,133) 153,729

Dímheas agus amúchadh (105,146) – (105,146) (100,307) – (100,307)

Gluaiseacht luacha chóir ar mhaoin inheistíochta 6 – 19,661 19,661 – 16,004 16,004

Brabús oibriúcháin an Ghrúpa – oibríochtaí 

leanúnacha 100,896 27,856 128,752 80,555 (11,129) 69,426

Sciar den bhrabús oibriúcháin

Gnóthais chomhhiontair 1,125 – 1,125 614 – 614

Gnóthais chomhlachaithe 5 27,813 – 27,813 20,321 – 20,321

Míreanna eisceachtúla

Brabús ar dhiúscairt inheistíochtaí agus sócmhainní 6 – – – – 1,431 1,431

Brabús an Ghrúpa roimh ús agus chánachas 129,834 27,856 157,690 101,490 (9,698) 91,792 

Ioncam airgeadais 7 1,218 – 1,218 459 – 459

Ús inhaighte agus ioncam dá shamhail 7 1,479 – 1,479 6,638 – 6,638

Ús iníoctha agus muirir dá shamhail 7 (55,234) – (55,234) (57,890) – (57,890) 

Brabús an ghrúpa ar ghnáthghníomhaíochtaí 

roimh chánachas taxation 8 77,297 27,856 105,153 50,697 (9,698) 40,999

Cáin ar bhrabús ar ghnáthghníomhaíochtaí 9 (10,845) (5,925) (16,770) (4,590) (872) (5,462)

Brabús tar éis cánachais 66,452 21,931 88,383 46,107 (10,570) 35,537

Inchurtha i leith:

Leas neamh-urlámhais 4,971 – 4,971 4,212 – 4,212

Scairshealbhóirí cothromais de chuid na Ghrupa 61,481 21,931 83,412 41,895 (10,570) 31,325

Brabús don bhliain airgeadais don Ghrúpa 61,481 21,931 83,412 41,895 (10,570) 31,325



daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 201544

Ráiteas an Ghrúpa maidir le hioncam cuimsitheach
don bhliain airgeadais dar chríoch an 31 Nollaig 2015

2015 2014

Nóta €000 €000

Brabús an Ghrúpa don bhliain airgeadais 83,412 31,325

Difríochtaí malairte ar aistriú inheistíochtaí 

thar lear (a eascraíonn as glansócmhainní)

Foghnóthais 562 1,694

Gnóthais chomhlachaithe 1,632 1,877

Atomhas an ghlandliteanais sochair shainithe 24 669 (6,472)

(Muirear)/creidmheas cánach iarchurtha ina leith sin (61) 1,154

Ioncam cuimsitheach eile don bhliain airgeadais

Scairshealbhóirí cothromais de chuid na Cuideachta 86,214 29,578

Brabús leasa neamh-urlámhais don bhliain airgeadais 4,971 4,212

Difríochtaí malairte ar aistriú leasanna neamh-urlámhais thar lear 1,021 1,185

Ioncam cuimsitheach eile don bhliain airgeadais

Leas neamh-urlámhais 5,992 5,397

Ioncam cuimsitheach iomlán don bhliain airgeadais: inchurtha i leith:

Leas neamh-urlámhais 5,992 5,397

Scairshealbhóirí cothromais de chuid na Cuideachta 86,214 29,578
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Clár comhardaithe an Ghrúpa  
amhail an 31 Nollaig 2015

2015 2014

Nóta €000 €000

Sócmhainní seasta

Sócmhainní inláimhsithe 11 1,620,703 1,624,630

Sócmhainní doláimhsithe 12 66,099 72,854

Maoin inheistíochta 13 123,680 80,177

1,810,482 1,777,661

Inheistíochtaí

Inheistíochtaí i ngnóthais chomhhiontair 1,292 672

Inheistíochtaí i ngnóthais chomhlachaithe 98,303 92,479

Sócmhainní airgeadais eile 21,826 19,964

Sócmhainní airgeadais iomlána 14 121,421 113,115

Sócmhainní seasta iomlána 1,931,903 1,890,776

Sócmhainní reatha

Stoic 15 35,444 24,855

Féichiúnaithe 16 47,002 45,802

Airgead sa bhanc agus ar láimh 465,140 523,314

547,586 593,971

Creidiúnaithe: suimeanna atá dlite laistigh de bhliain amháin 17 (196,145) (166,298)

Glansócmhainní reatha 351,441 427,673

Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha 2,283,344 2,318,449

Creidiúnaithe: suimeanna atá dlite tar éis níos mó ná bliain amháin 18 (1,063,780) (1,101,930)

Deontais chaipitil 20 (9,898) (10,655)

Soláthairtí in aghaidh dliteanas 21 (65,886) (137,849)

Sócmhainní comhlána gan glandliteanas pinsin 1,143,780 1,068,015

Dliteanas comhlán pinsin 24 (8,950) (21,441)

Glansócmhainní 1,134,830 1,046,574

Caipiteal agus cúlchistí

Scairchaipiteal glaoite – curtha i láthair mar chothromas 23 186,337 186,337

Cuntas brabúis agus caillteanais 931,169 847,149

Cúlchistí eile 3,667 1,473

Cistí scairshealbhóirí 1,121,173 1,034,959

Leas neamh-urlámhais 31 13,657 11,615

1,134,830 1,046,574

D'haomh an Bord Stiúrthóirí na ráitis airgeadais agus údaraíodh iad lena n-eisiúint ar an 15 Márta 2016. 

Shínigh na daoine seo a leanas iad thar a cheann:

Pádraig Ó Ríordáin, Cathaoirleach

Gerry Walsh, Stiúrthóir
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Clár comhardaithe na Cuideachta 
amhail an 31 Nollaig 2015

2015 2014

Nóta €000 €000

Sócmhainní seasta

Sócmhainní inláimhsithe 11 1,601,775 1,605,370

Sócmhainní doláimhsithe 12 2,802 4,531

Maoin inheistíochta 13 107,049 75,527

1,711,626 1,685,428

Inheistíochtaí

Inheistíochtaí i ngnóthais chomhlachaithe Sócmhainní airgeadais eile 14 13,803 14,245

Sócmhainní airgeadais iomlána 1,725,429 1,699,673

Sócmhainní reatha

Stoic 15 10,450 10,513

Féichiúnaithe 16 69,000 51,560

Airgead sa bhanc agus ar láimh 427,483 494,379

506,933 556,452

Creidiúnaithe: suimeanna atá dlite laistigh de bhliain amháin 17 (1,116,790) (1,110,089)

Glandliteanais reatha (609,857) (553,637)

Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha 1,115,572 1,146,036

Creidiúnaithe: suimeanna atá dlite tar éis níos mó ná bliain amháin 18 (249,747) (259,922)

Deontais chaipitil 20 (9,898) (10,655)

Soláthairtí in aghaidh dliteanas 21 (57,689) (131,028)

Glansócmhainní gan dliteanas comhlán pinsin 798,238 744,431

Dliteanas comhlán pinsin 24 (8,252) (20,762)

Glansócmhainní 789,986 723,669

Caipiteal agus cúlchistí

Scairchaipiteal glaoite – curtha i láthair mar chothromas 23 186,337 186,337

Cuntas brabúis agus caillteanais 603,649 537,332

Cistí na scairshealbhóirí 789,986 723,669

D'haomh an Bord Stiúrthóirí na ráitis airgeadais agus údaraíodh iad lena n-eisiúint ar an 15 Márta 2016.  

Shínigh na daoine seo a leanas iad thar a cheann:

Pádraig Ó Ríordáin, Cathaoirleach

Gerry Walsh, Stiúrthóir
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Ráiteas grúpa ar shreabhadh airgid  
don bhliain airgeadais dar chríoch an 31 Nollaig 2015

2015 2014

Nóta €000 €000

Glan-sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 25 127,694 164,064

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí inheistíochta

Díbhinní a fuarthas 14 24,098 22,343

Fáltais ó dhíol sócmhainní seasta inláimhsithe 236 37

Deontais a fuarthas i dtreo sócmhainní seasta a cheannach – 11

Ceannach sócmhainní seasta inláimhsithe lena n-áirítear bogearraí (111,563) (65,402)

Ús agus ioncam dá shamhail a fuarthas 702 5,807

Ceannach scairsheilbhe breise i ngnóthais chomhlachaithe – (3,125)

Foghnóthas a háil – (52,832)

Airgead a fuarthas trí foghnóthais a dhíol – 7,809

Ioncam ó shócmhainní airgeadais eile 520 436

Glan-sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí inheistíochta (86,007) (84,916)

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí maoinithe

Díbhinní a íocadh le leas neamh-urlámhais (3,950) (4,798)

Aisíocaíochtaí i leith iasachtaí bainc (42,726) (33,010)

Ús agus muirir dá shamhail a íocadh (52,780) (55,865)

Glan-sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí maoinithe (99,456) (93,673)

Laghdú glan ar airgead agus ar choibhéisí airgid (57,769) (14,525)

Airgead agus cóibhéisí airgid ag tús na bliana airgeadais 523,314 537,727

Éifeacht na n-athruithe ar an ráta malairte eachtraí (405) 112

Laghdú glan ar airgead agus ar choibhéisí airgid (57,769) (14,525)

Airgead agus cóibhéisí airgid ag deireadh na bliana airgeadais 465,140 523,314
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Ráiteas Grúpa ar athruithe i gcothromas  
don bhliain airgeadais dar chríoch an 31 Nollaig 2015

Scairchaipiteal Cúlchiste Cúlchiste Cuntas Iomlán Leas Iomlán

glaoite aistriúcháin caipitil eile brabúis agus neamh-

caillteanais urlámhais

€000 €000 €000 €000 €000 €000 €000

Amhail an 1 Eanáir 2015  186,337 1,227 246 847,149  1,034,959  11,615 1,046,574 

Brabús don bhliain airgeadais – – – 83,412 83,412 4,971 88,383

Atomhas an ghlandliteanais sochair shainithe – – – 669 669 – 669

Cáin a bhaineann le míreanna ioncaim chuimsithigh eile – – – (61) (61) – (61)

Difríochtaí malairte ar aistriú inheistíochtaí thar lear – 2,194 – – 2,194 1,021 3,215

Ioncam cuimsitheach iomlán  –  2,194 – 84,020 86,214 5,992 92,206

Díbhinn leasa neamh-urlámhais beartaithe agus íoctha – – – – – (3,950) (3,950)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2015 186,337 3,421 246 931,169 1,121,173 13,657 1,134,830

Amhail an 31 Nollaig 2013 mar a sonraíodh roimhe seo  186,337 (2,422)  246  804,744 988,905  10,996  999,901 

Athruithe ar aistriú go dtí FRS 102 (Féach Nóta 33) – 78 – 16,398 16,476 517 16,993

Amhail an 1 Eanáir 2014 (athshonraithe)  186,337 (2,344)  246  821,142  1,005,381  11,513  1,016,894 

Brabús don bhliain airgeadais  –  –  –  31,325  31,325  4,212  35,537 

Atomhas an ghlandliteanais sochair shainithe  –  –  – (6,472) (6,472)  – (6,472)

Cáin a bhaineann le míreanna ioncaim chuimsithigh eile  –  –  –  1,154  1,154  –  1,154 

Difríochtaí malairte ar aistriú inheistíochtaí thar lear  –  3,571  –  –  3,571  1,185  4,756 

Ioncam cuimsitheach iomlán  –  3,571  –  26,007  29,578 5,397  34,975

Díbhinn leasa neamh-urlámhais beartaithe agus íoctha  –  –  –  –  – (5,374) (5,374)

Ceannach scairsheilbhe mionlaí  –  –  –  –  –  79  79 

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2014 (athshonraithe) 186,337 1,227 246 847,149 1,034,959 11,615 1,046,574
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Ráiteas Cuideachta ar athruithe i gcothromas  
don bhliain airgeadais dar chríoch an 31 Nollaig 2015

Scairchaipiteal Cuntas Iomlán

glaoite brabúis agus 

caillteanais 

€000 €000 €000

Amhail an 1 Eanáir 2015  186,337  537,332  723,669

Brabús don bhliain airgeadais – 65,591 65,591

Atomhas an ghlandliteanais sochair shainithe – 830 830

Cáin a bhaineann le míreanna ioncaim chuimsithigh eile – (104) (104)

Ioncam cuimsitheach iomlán – 66,317 66,317

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2015 186,337 603,649 789,986

Amhail an 31 Nollaig 2013 mar a sonraíodh roimhe seo  186,337  518,517  704,854 

Athruithe ar aistriú go dtí FRS 102 (Féach Nóta 33) – 12,135 12,135

Amhail an 1 Eanáir 2014 (athshonraithe)  186,337  530,652  716,989 

Brabús don bhliain airgeadais  – 12,009 12,009

Atomhas an ghlandliteanais sochair shainithe  – (6,091) (6,091)

Cáin a bhaineann le míreanna ioncaim chuimsithigh eile  –  762  762 

Ioncam cuimsitheach iomlán  – 6,680 6,680

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2014 (athshonraithe) 186,337 537,332 723,669
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Nótaí faoi na ráitis airgeadais, atá ina gcuid díobh
don bhliain airgeadais dar chríoch an 31 Nollaig 2015

1. Beartais Chuntasaíochta  

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir na mbeartas cuntasaíochta seo a leanas a cuireadh i 

bhfeidhm go comhsheasmhach leis an mbliain roimhe sin. 

Eolas Ginearálta agus Bunús an Ullmhúcháin

Is cuideachta é daa plc atá corpraithe in Éirinn faoi Acht na gCuideachtaí 2014. Is é 

seoladh na hoiige cláraithe: An Cheannoiig, Aerfort Bhaile Átha Cliath, Co. Bhaile Átha 

Cliath. Tá cineál oibríochtaí an Ghrúpa agus a chuid príomhghníomhaíochtaí leagtha 

amach i dtuarascáil na stiúrthóirí.

Ullmhaítear na ráitis airgeadais de réir an chleachtais cuntasaíochta a bhfuil glacadh leis in 

Éirinn faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil, agus é mionathraithe chun míreanna áirithe 

a chur san áireamh ar a luach cóir, agus cloíonn siad leis an gCaighdeán um Thuairisciú 

Airgeadais 102 (FRS 102) de chuid na Comhairle Tuairiscithe Airgeadais, arna bhfógairt ag 

Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn agus ag reacht na hÉireann a chuimsíonn Acht na 

gCuideachtaí 2014.

Is iad na ráitis airgeadais seo don bhliain airgeadais dar chríoch an 31 Nollaig 2015 na 

chéad ráitis airgeadais a chloíonn le FRS 102. Is é dáta an aistrithe an 1 Eanáir 2014. 

Nochtar i Nóta 33 na hathruithe ar an gcleachtas cuntasaíochta mar gheall ar an aistriú go 

dtí FRS 102.

Faoi FRS 102, ceadaítear díolúintí áirithe a chur i bhfeidhm ar aistriú go dtí FRS 102 mar 

atá leagtha amach i gCuid 35 Transition to this FRS. Tá an Grúpa ag baint leasa as an 

díolúine atá leagtha amach i mír 10 (a) i ndáil le chomhcheangail ghnó. Fágann sé sin nach 

bhfuil Cuid 19 Business Combinations and Goodwill á cur i bhfeidhm go cúlghabhálach; tá 

sí curtha i bhfeidhm go hionchasach ón dáta ar ar aistríodh chuig FRS 102, áfach. 

Bunús an Chomhdhlúite

I ráitis airgeadais an Ghrúpa déantar comhdhlúthú ar ráitis airgeadais na Cuideachta agus 

a foghnóthas (fochuideachtaí) go dtí an 31 Nollaig 2015.

Tá torthaí na bhfochuideachtaí comhdhlúite agus curtha san áireamh sa chuntas brabúis 

agus caillteanais comhdhlúite ó dháta a bhfála, arb é an dáta ar a bhfaigheann an Grúpa 

rialú, agus leantar ar aghaidh á gcomhdhlúthú go dtí an dáta ar a scoirfear den rialú sin. 

Cuimsíonn an rialú an chumhacht chun beartais airgeadais agus beartais oibriúcháin na 

hinstitiúide inheistiúcháin a rialú ionas go mbainfear sochair óna cuid gníomhaíochtaí.

Déantar coigeartuithe nuair is gá ar bheartais chuntasaíochta fochuideachta agus ráitis 

airgeadais an Ghrúpa á n-ullmhú.

Déantar gach idirbheart, iarmhéid, ioncam agus costas laistigh den ghrúpa a dhíothú ar 

chomhdhlúthú.

Gnóthais Chomhhiontair

Is ionann gnóthais chomhhiontair (comhhiontair) agus na gnóthais sin a rialaíonn an 

Grúpa iad i gcomhpháirt le páirtí amháin nó níos mó.

Coinníonn an Grúpa cuntas ar inheistíochtaí i gcomhhiontair ar mhodh an chothromais. 

Aithnítear inheistíochtaí i gcomhhiontair ar dtús ar phraghas an idirbhirt (lena n-áirítear 

costais an idirbhirt) agus déantar iad a choigeartú ina dhiaidh sin chun léiriú a dhéanamh 

ar sciar an Ghrúpa den bhrabús nó den chaillteanas agus ar ioncam cuimsitheach eile an 

chomhhiontair. Más ionann sciar an Ghrúpa de chaillteanais i leith comhhiontair agus 

suim ghlanluacha a inheistíochta sa chomhhiontar nó má sháraíonn sí an tsuim sin, 

scoiridh an Grúpa d'aithint a sciar de chaillteanais bhreise. Aithníonn an Grúpa caillteanais 

bhreise mar sholáthar má tá oibleagáid dlí nó oibleagáid inchiallaithe air é sin a dhéanamh. 

Má thuairiscíonn an comhhiontar brabúis ina dhiaidh sin, ní tosaíonn an Grúpa arís ag 

aithint a sciar de na brabúis sin go dtí go mbeidh a sciar de na brabúis chomh mór leis na 

caillteanais nach n-aithnítear.

Tá torthaí na gcomhhiontar a fuarthas nó a diúscraíodh i rith na bliana san áireamh sa 

chuntas brabúis agus caillteanais comhdhlúite ó dháta na fála nó go dtí dáta na diúscartha.

Gnóthais Chomhlachaithe

Is iad na gnóthais chomhlachaithe (comhlaigh) na gnóthais sin ina mbíonn leas 

rannpháirteachais ag an nGrúpa sa chaipiteal cothromais agus a bhfuil sé in ann tionchar 

suntasach a imirt orthu.

Coinníonn an Grúpa cuntas ar inheistíochtaí i gcomhlaigh ar mhodh an chothromais. 

Aithnítear inheistíochtaí i gcomhlaigh ar dtús ar phraghas an idirbhirt (lena n-áirítear 

costais an idirbhirt) agus déantar iad a choigeartú ina dhiaidh sin chun léiriú a dhéanamh 

ar sciar an Ghrúpa den bhrabús nó den chaillteanas agus ar ioncam cuimsitheach eile 

an chomhlaigh. Más ionann sciar an Ghrúpa de chaillteanais i leith comhlaigh agus suim 

ghlanluacha a inheistíochta sa chomhlach nó má sháraíonn sí an tsuim sin, scoiridh an 

Grúpa d'aithint a sciar de chaillteanais bhreise. Aithníonn an Grúpa caillteanais bhreise 

mar sholáthar má tá oibleagáid dlí nó oibleagáid inchiallaithe air é sin a dhéanamh. Má 

thuairiscíonn an comhlach brabúis ina dhiaidh sin, ní tosaíonn an Grúpa arís ag aithint 

a sciar de na brabúis sin go dtí go mbeidh a sciar de na brabúis chomh mór leis na 

caillteanais nach n-aithnítear.

Coinnítear cuntas ar an gcáilmheas a eascraíonn as comhlaigh a háil de réir an bheartais 

atá leagtha amach thíos. Cuirtear aon iarmhéid cáilmheasa gan amúchadh san áireamh i 

luach anonn na hinheistíochta i gcomhlaigh.

Cuirtear torthaí na gcomhlach a fuarthas nó a diúscraíodh i rith na bliana san áireamh sa 

chuntas brabúis agus caillteanais comhdhlúite ó dháta na fála nó go dtí dáta na diúscartha.

Inheistíochtaí, Comhlaigh agus Comhhiontair

Léirítear inheistíochtaí i bhfochuideachtaí, i gcomhhiontair agus i gcomhlaigh i gclár 

comhardaithe na Cuideachta mar shócmhainní seasta airgeadais, agus déantar iad a 

luacháil ar a gcostas lúide liúntas i leith lagú luacha. Déantar inheistíochtaí liostaithe agus 

ionstraimí airgeadais atá aicmithe mar shócmhainní airgeadais a thomhas ar a luach cóir 

tríd an mbrabús nó an gcaillteanas.

Ioncam Airgeadais

Aithnítear ioncam ó shócmhainní airgeadais ar bhonn inhála sa chuntas brabúis agus 

caillteanais.

Láimhdeachas

Cuimsíonn díol earraí na hearraí arna soláthar do chustaiméirí seachtracha agus gnóthais 

chomhlachaithe áirithe de chuid an Ghrúpa. Aithnítear láimhdeachas ó dhíol earraí nuair a 

ghlacann an custaiméir leis na hearraí.

Aithnítear láimhdeachas sa mhéid gur dócha go mbeidh na buntáistí eacnamaíochta ar fáil 

don Ghrúpa agus gur féidir an t-ioncam a thomhas go hiontaofa. Is ionann láimhdeachas 

agus luach cóir earraí agus seirbhísí, glan ar lascainí, arna seachadadh do chustaiméirí 

seachtracha agus gnóthais chomhlachaithe áirithe de chuid an Ghrúpa glan ar bhrabús/

caillteanais neamhréadaithe sa tréimhse chuntasaíochta gan cáin bhreisluacha san áirithe. 

Cuimsíonn an t-ioncam aerloingseoireachta muirir phaisinéirí a aithnítear ar a n-imeacht, 

táillí gluaiseachta rúidbhealaigh (a aithnítear ar thuirlingt agus ar éirí de thalamh) arna 

dtobhach de réir uasmheáchan aerárthach ar éirí de thalamh dóibh, táillí páirceála 

aerárthach bunaithe ar thréimhse na páirceála agus ar an limistéar úsáide, agus muirir eile 

a aithnítear nuair a sholáthraítear na seirbhísí. Rialaíonn an Coimisiún um Rialáil Eitlíochta 

leibhéal na n-ioncam a héadfaidh an Chuideachta a bhailiú i gcáil mhuirir aerfoirt arna 

dtobhach ar úsáideoirí Aerfort Bhaile Átha Cliath. Baineann an Coimisiún an méid sin 

amach trí uasleibhéal muirear aerfoirt is féidir a bhailiú ag Aerfort Bhaile Átha Cliath a 

leagan amach in aghaidh an phaisinéara.

Áirítear le soláthar seirbhísí ligean maoine, a aithnítear ar mhodh an mhéid chothroim 

thar théarma na tréimhse ligin agus muirir úsáide i leith na gcóras oibriúcháin (deasca 

seiceála isteach, mar shampla), a aithnítear de réir mar a sholáthraítear gach seirbhís. 

Déantar ioncam carrchlóis, a mbíonn an chuid is mó de réamh-áirithe, a aithint ar mhodh 

an mhéid chothroim.
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Nótaí don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2015 (ar lean)

1. Beartais Chuntasaíochta (ar lean)

Láimhdeachas  (ar lean)

Go ginearálta, is ionann ioncam ó tháillí lamháltais agus céatadán den láimhdeachas 

a d'héadfadh a bheith faoi réir íosmhéideanna áirithe arna leagan síos i gconarthaí. 

Aithnítear na híosmhéideanna arna leagan síos i gconarthaí ar mhodh an mhéid chothroim 

thar an tréimhse lena mbaineann siad agus aithnítear an barrachas, atá ina chéatadán 

den láimhdeachas, an tráth a bhaintear amach an barrachas agus is féidir é a thomhas go 

hiontaofa. 

Aithnítear táillí bainistíochta agus ioncam díreach eile ó ghnóthais chomhlachaithe thar 

lear mar láimhdeachas nuair a bhíonn sé réasúnta cinnte go mbaileofar iad.

Airgeadra Iasachta

Déantar idirbhearta in airgeadra iasachta a aistriú ina euro ag na rátaí malairte atá i 

bhfeidhm ar dháta na n-idirbheart. Aistrítear sócmhainní agus dliteanais airgeadaíochta 

atá ainmnithe in airgeadraí iasachta ina euro ag rátaí malairte dheireadh na bliana. 

Déileáiltear leis na brabúis agus caillteanais a eascraíonn astu sa chuntas brabúis agus 

caillteanais don bhliain.

Nuair is inheidhme é, aistrítear glan-inheistíocht an Ghrúpa i bhfochuideachtaí 

agus i ngnóthais chomhlachaithe thar lear de réir an ráta atá i réim ar dháta an chláir 

comhardaithe. Áirítear torthaí na bhfochuideachtaí, na gcomhlach agus na gcomhhiontar 

thar lear, nuair is inheidhmithe, ag an meánráta malairte. Déantar na héagsúlachtaí 

aistrithe dá bharr sin a charnadh i gcothromas agus tuairiscítear ina leith in ioncam 

cuimsitheach eile.

Léasanna

Léasanna oibriúcháin

(i) I gcáil léasóra

I gcás léasanna faoina gcoinníonn an Grúpa na rioscaí agus na tairbhí go léir, beagnach, 

a bhaineann le húinéireacht, déantar iad a aicmiú mar léasanna oibriúcháin. Cuirtear 

dírchostais tosaigh arna dtabhú de bharr na caibidlíochta i leith léas oibriúcháin le luach 

anonn na sócmhainne ar léas agus aithnítear iad thar théarma an léasa ar an mbonn 

céanna le hioncam.

(ii) I gcáil léasaí

Cuirtear an caiteachas ar léasanna oibriúcháin de mhuirear an chuntais brabúis agus 

caillteanais ar mhodh an mhéid chothroim thar thréimhse an léasa ach amháin sa chás 

ina bhfuil méaduithe cíosa nasctha le boilsciú ginearálta réamh-mheasta, agus sa chás sin 

aithnítear na méaduithe sin nuair a thabhaítear iad. 

Costais Iasachtaíochta

Déantar costais iasachtaíochta a bhaineann go díreach le mórthionscadail chaipitiúla a 

chaipitliú mar chuid de chostas na sócmhainní. Cuirtear tús leis an gcaipitliú an tráth a 

thabhaítear na costais agus na caiteachais airgeadais i leith na sócmhainne atá á dtabhú 

agus an tráth a bhíonn gníomhaíochtaí ar siúl atá riachtanach chun an tsócmhainn a 

réiteach lena húsáid. Scoirtear den chaipitliú nuair a bhíonn na gníomhaíochtaí cuí go léir, 

beagnach, curtha i gcrích chun an tsócmhainn a réiteach lena húsáid.

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe agus Dímheas

Déantar sócmhainní seasta inláimhsithe a lua ar a gcostas, lúide dímheas carntha agus aon 

chaillteanais lagaithe charntha. Déantar dímheas a ríomh chun díscríobh a dhéanamh ar 

chostas na sócmhainní seasta inláimhsithe, seachas talamh agus sócmhainní atá i mbun 

tógála, ar mhodh an mhéid chothroim thar shaolré hóinteach mheasta na sócmhainní sin 

mar seo a leanas:

Ionaid chríochfoirt 10-50 bliain

Aerpháirceanna 10-50 bliain

Gléasra agus trealamh 2-20 bliana

Maoin eile (carrchlóis, bóithre, foirgnimh agus bonneagar aerfoirt eile) 2-50 bliain

Aistrítear sócmhainní atá i mbun tógála go dtí sócmhainní comhlánaithe nuair a bhíonn 

na gníomhaíochtaí cuí go léir, beagnach, curtha i gcrích chun an tsócmhainn a réiteach 

lena húsáid.

I gcás ina bhfuil sócmhainn sheasta inláimhsithe le haistarraingt ó úsáid, luathaítear an 

muirear dímheasa don tsócmhainn sin chun fuílleach shaolré hóinteach na sócmhainne 

sin a léiriú ar bhonn na tréimhse idir dáta an chinnidh an tsócmhainn a aistarraingt agus an 

dáta réamh-mheasta ar a ndéanfar an aistarraingt.

Déanann an Grúpa meastachán ar bhonn bliantúil ar mhéid inghnóthaithe a shócmhainní 

seasta inláimhsithe, bunaithe ar an gceann is airde dá luach cóir lúide costais díola nó 

a luach úsáide, atá comhdhéanta de luachanna láithreacha an tsreafa airgid amach 

anseo a mheastar a bheidh ina thoradh ar a n-úsáid. Chun críocha an athbhreithnithe 

sin, meastar aerfort Bhaile Átha Cliath agus aerfort Chorcaí a bheith ina n-aonad amháin 

i dtaobh giniúint ioncaim, bunaithe ar an sainordú reachtúil i leith bonneagar náisiúnta 

ríthábhachtach a heidhmiú, ar idirspleáchas shreabhadh airgid na n-aerfort agus ar an 

struchtúr eagrúcháin heidhmiúil trína ndéantar na haerfoirt a bhainistiú. Aithníonn an 

Grúpa caillteanas lagaithe sna ráitis airgeadais sa chás inar lú an tsuim inghnóthaithe ná 

suim ghlanluacha na sócmhainní.

Maoin Inheistíochta

Is éard is maoin inheistíochta ann maoin atá ar seilbh chun cíos a thuilleamh nó le 

haghaidh luachmhéadú caipitil nó an dá rud sin. Meastar, maidir le sócmhainní atá ar 

seilbh faoi láthair le haghaidh úsáid neamhchinntithe amach anseo, go bhfuil siad ar seilbh 

i gcomhair luachmhéadú caipitil. Luaitear maoin inheistíochta ar an luach cóir ar an dáta 

tuairiscithe. Bíonn gnóthachain nó caillteanais a bhaineann le hathruithe ar luach cóir na 

maoine inheistíochta san áireamh sa chuntas brabúis agus caillteanais don tréimhse ina 

dtagann siad chun cinn. Ní dhéantar dímheas ar mhaoine inheistíochta.

Sócmhainní Doláimhsithe agus Cáilmheas

Déantar an cáilmheas a eascraíonn ar háil ghnó (a léiríonn luach cóir na comaoine a 

tugadh lúide luach cóir na nglansócmhainní ar leithligh a fuarthas) a chaipitliú agus a 

amúchadh ar mhodh an mhéid chothroim thar a shaolré hóinteach mheasta, an tréimhse 

ina bhfuiltear ag súil go ndéanfar tairbhí a habhrú.

Nuair a ghlactar ceannas foghnóthais i gcéimeanna, de réir FRS 102, ag baint leasa 

as sárú lena ngabhann léargas fíorcheart, déantar an cáilmheas a ríomh mar shuim an 

cháilmheasa a eascraíonn ar gach ceannach scaireanna, atá cothrom leis an difríocht ar 

dháta gach ceannaigh scaireanna idir luach cóir na comaoine arna tabhairt agus luach cóir 

na sócmhainní agus na ndliteanas inaitheanta atá inchurtha i leith an leasa cheannaithe. 

Níl sé sin ag teacht le dlí na gcuideachtaí in Éirinn, faoina ndéantar cáilmheas a ríomh 

mar an difríocht idir costais hála iomlána na leasanna atá ar seilbh agus luach cóir na 

sócmhainní agus na ndliteanas inaitheanta ar an dáta ina ndéantar foghnóthas den aonán. 

Bheadh an cur chuige sin faoin dlí cuideachtaí míthreorach i gcásanna áirithe toisc go 

mbeadh d'éifeacht aige go ndéanfaí sciar an Ghrúpa de bhrabúis nó caillteanais agus 

gluaiseachtaí cúltaca a chomhlaigh a athaicmiú mar cháilmheas. Chloígh an Grúpa leis 

an reachtaíocht is inheidhme, ach amháin i gcás an athraithe sin maidir le cáilmheas 

ceannaithe d'honn léiriú cóir a dhéanamh.

Sa chás go bhfuil méadú ar an leas i ngnóthas atá ina hoghnóthas cheana féin, ní dhéantar 

athluacháil ar na sócmhainní agus na dliteanais ar a luach cóir agus ní aithnítear aon 

cháilmheas breise ar an dáta a mhéadaítear an leas urlámhais.

Tá an cáilmheas á amúchadh thar thréimhse na gcomhaontuithe lamháltais a rinneadh san 

aonán faighte. 

Sa chás ina mbíonn teaghaisí nó cúinsí ann a thugann le ios go bhféadfadh sé nach bhfuil 

suim ghlanluacha an cháilmheasa inghnóthaithe, déanann an Grúpa meastachán ar an 

tsuim inghnóthaithe bunaithe ar luach láithreach an tsreafa airgid a bhfuiltear ag súil leis 

amach anseo ó úsáid na sócmhainne agus ó dhiúscairt na sócmhainne ar deireadh thiar.  

Aithneoidh an Grúpa caillteanas lagaithe sa chás inar lú an tsuim inghnóthaithe sin ná suim 

ghlanluacha na sócmhainne.

Déantar sócmhainní doláimhsithe eile, lena gcuimsítear bogearraí agus cearta lamháltais, 

a thaifeadadh ar a costas fála, is é sin an luach cóir ar dháta na fála lúide na méideanna 

a amúchadh don chuntas brabúis agus caillteanais. Déantar na sócmhainní doláimhsithe 

sin a amúchadh thar a saolréanna eacnamaíocha, is iad sin tréimhsí lamháltas éagsúil atá 

idir dhá bhliain agus sé bliana dhéag faoi láthair, nó ré na gceadúnas bogearraí, atá idir trí 

bliana agus seacht mbliana faoi láthair.
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Stoic

Luaitear stoic ar an gcostas nó ar an bpraghas díola measta, cibé acu is lú, lúide costais a 

bhaineann lena gcur i gcrích agus a dhíol. Bunaítear an costas ar luach an tsonraisc ar an 

mbonn meánach nó ar bhonn 'is túisce isteach is túisce amach' ag brath ar chatagóir an 

stoic. Déantar soláthar bliantúil maidir le díheidhmíocht héideartha stoic. Bíonn sé sin 

bunaithe ar anailís aoise ar stoc. 

Baineann stoc cothabhála le stoc a ndéanfar é a áireamh mar chostas nuair a ídítear é, 

agus leis an stoc sin amháin. Cuimsítear ann páirteanna spártha a úsáidtear ar mhaithe le 

cothabháil agus soláthairtí oiige.

Cánachas

Déantar soláthar do cháin reatha, lena n-áirítear cáin chorparáide na hÉireann agus 

cáin choigríche, ar mhéideanna a mheastar a íocfar (nó a bheidh aisghafa) ar bhonn na 

rátaí cánach agus na ndlíthe atá achtaithe nó achtaithe go substaintiúil faoi dháta an 

chláir comhardaithe.

Aithnítear cáin iarchurtha i leith gach difríochta uainiúcháin a tháinig chun cinn agus 

nár aisiompaíodh ag dáta an chláir comhardaithe sa chás ina ndearnadh, faoi dháta an 

chláir comhardaithe, idirbhearta nó teaghaisí as ar tháinig an oibleagáid níos mó cánach 

a íoc sa todhchaí nó an ceart níos lú cánach a íoc sa todhchaí. Is ionann difríochtaí 

uainiúcháin agus difríochtaí idir brabúis incháinithe an Ghrúpa agus a thorthaí mar atá 

sonraithe sna ráitis airgeadais a éiríonn ó chuimsiú gnóthachan agus caillteanas sna 

measúnachtaí cánach i dtréimhsí nach ionann iad agus iadsan ina bhfuil siad aitheanta sna 

ráitis airgeadais. 

Ní aithnítear caillteanais chánach neamhúsáidte agus sócmhainní cánach iarchurtha 

eile ach amháin sa mhéid go meastar, ar bhonn na ianaise go léir atá ar fáil, gur féidir é 

a mheas gur dóchúla ná a mhalairt go mbeidh brabúis chuí incháinithe ann ónar féidir 

aisiompú na mbundifríochtaí uainiúcháin amach anseo a asbhaint.

Sa chás inar lú (mó) an méid is féidir a asbhaint i leith cánach do shócmhainn (seachas 

cáilmheas) atá aitheanta i gcomhcheangal gnó ná an luach ar a bhfuil sé aitheanta, 

aithnítear dliteanas (sócmhainn) cánach iarchurtha don cháin bhreise a bheidh le híoc 

(seachaint) i leith na difríochta sin. Ar an gcaoi chéanna, aithnítear sócmhainn (dliteanas) 

chánach iarchurtha i leith na cánach breise a dhéanfar a sheachaint (íoc) mar gheall ar an 

difríocht idir an luach ag a bhfuil dliteanas aitheanta agus an tsuim a ndéanfar measúnú 

uirthi i leith cánach. Déantar an tsuim a chuirtear i leith an cháilmheasa a choigeartú de 

réir shuim na cánach iarchurtha arna haithint.

Aithnítear dliteanais chánach iarchurtha i leith difríochtaí uainiúcháin a eascraíonn as 

inheistíochtaí i bhfoghnóthais agus i gcomhlaigh, ach amháin sa chás inar féidir leis 

an nGrúpa aisiompú na difríochta uainiúcháin a rialú agus inar dócha nach ndéanfar í a 

aisiompú cuíosach luath amach anseo.

Déantar cáin iarchurtha a thomhas ar bhonn na rátaí cánach agus na ndlíthe atá achtaithe 

nó achtaithe go substaintiúil ag dáta an chláir comhardaithe a mheastar a bheidh feidhm 

acu maidir le haisiompú na difríochta uainiúcháin. Déantar cáin iarchurtha a bhaineann le 

maoin, innealra agus trealamh a thomhas ar bhonn na samhla athluachála agus déantar 

maoin inheistíochta a thomhas ar bhonn na rátaí cánach agus na liúntas cánach a bhfuil 

feidhm acu maidir le díol na sócmhainne.

Cuirtear i láthair an costas nó an t-ioncam cánach sa chomhpháirt chéanna den ioncam 

cuimsitheach nó den chothromas ina bhfuil an t-idirbheart lena mbaineann sé.

Caitear mar ranníocaíocht chaipitil le híocaíochtaí le haghaidh grúphaoiseamh cánach 

corparáide le cuideachtaí laistigh den Ghrúpa daa a sháraíonn luach an luacha cánach 

a géilleadh. 

Ní dhéantar sócmhainní agus dliteanais cánach reatha a hritháireamh ach amháin sa chás 

inarb ann do cheart inheidhmithe le dlí na méideanna a hritháireamh agus ina bhfuil sé 

i gceist ag an nGrúpa iad a ghlanadh ar ghlanbhonn nó an tsócmhainn a réadú agus an 

dliteanas a ghlanadh an tráth céanna.

Soláthairtí

Aithnítear soláthairtí nuair a bhíonn oibleagáid reatha (oibleagáid dlí nó oibleagáid 

inchiallaithe) ar an nGrúpa de thoradh teaghaise a tharla roimhe seo, nuair is dócha 

nach mór acmhainní lena gcuimsítear tairbhí eacnamaíocha a aistriú amach chun an 

oibleagáid a ghlanadh, agus nuair is féidir meastachán iontaofa a dhéanamh ar mhéid na 

hoibleagáide. Déantar soláthairtí a thomhas mar an meastachán is fearr ar an gcaiteachas 

atá ag teastáil chun an oibleagáid a ghlanadh ag dáta an chláir comhardaithe agus déantar 

iad a lascainiú go dtí an luach láithreach i gcás ina mbíonn tionchar ábhartha aige sin.

Déantar oibleagáidí láithreacha a eascraíonn faoi chonarthaí dochraideacha a aithint agus 

a thomhas mar sholáthairtí. Meastar go bhfuil conradh dochraideach ann má tá conradh 

ag an nGrúpa faoina sáraíonn na costais dhosheachanta a bhaineann le hoibleagáidí an 

chonartha a chomhlíonadh na tairbhí eacnamaíocha a bhfuil súil iad a háil ón gconradh.

Oibleagáidí Sochair Scoir

Feidhmíonn an Grúpa scéimeanna pinsean ranníocaíoch, nó tá sé rannpháirteach iontu, 

agus tromlach a hostaithe á gclúdach iontu.  Is iontaobhaithe a bhíonn i mbun riaradh na 

scéimeanna, atá neamhspleách ar an nGrúpa.  

Maidir le scéimeanna a áirítear mar scéimeanna le ranníocaíocht shainithe, déantar 

ranníocaíochtaí a habhrú agus a aithint mar bhrabús oibriúcháin sa tréimhse ina 

dtuilleann na fostaithe ábhartha iad.

Maidir leis na scéimeanna a áirítear mar scéimeanna sochair shainithe:

 — Déantar an difríocht idir luach margaidh shócmhainní na scéimeanna agus luach 

láithreach dhliteanais na scéimeanna, arna mheasúnú ag achtúire, arna ríomh faoi 

mhodh na n-aonad réamh-mheasta creidmheasa, a nochtadh mar shócmhainn/

dhliteanas ar an gclár comhardaithe.

 — Aithnítear cáin iarchurtha ar an bpinsean (sa mhéid go bhfuil sí inghnóthaithe) agus 

nochtar í mar chuid de na soláthairtí le haghaidh dliteanas más dliteanas cánach 

iarchurtha é agus mar chuid de na soláthairtí le haghaidh féichiúnaithe más sócmhainn 

chánach iarchurtha í. 

 — Is ionann an méid a ghearrtar ar an mbrabús oibriúcháin agus costas na sochar pinsin 

(arna mheas ag achtúire) a gealladh d'hostaithe a tuilleadh le linn na bliana móide aon 

heabhsúchán ar na sochair a deonaíodh do na baill i rith na bliana. 

 — Cuirtear glanchostas an úis ar an glandliteanas sochair shainithe san áireamh sna 

costais airgeadais sa chuntas brabúis agus caillteanais.

 — Aithnítear atomhas ina gcuimsítear gnóthachain agus caillteanais achtúireacha, mar 

gheall ar athruithe ar na toimhdí achtúireacha nó toisc nach raibh an staid iarbhír i 

rith na bliana ag teacht leis an staid a toimhdíodh, agus an toradh ar shócmhainní na 

scéime (seachas méideanna atá san áireamh san ús glan ar an nglandliteanas sochair 

shainithe) in ioncam cuimsitheach eile.

 — Déantar an cháin i ndáil le costais seirbhíse, glanchostais úis, costais seirbhíse roimhe 

seo nó gnóthachain agus caillteanais ar chiorruithe agus scoraíochtaí a thaifeadadh 

sa chuntas brabúis agus caillteanais. Déantar an cháin ar atomhas a thaifeadadh in 

ioncam cuimsitheach eile.

Tá dliteanais sochair scoir neamh-mhaoinithe áirithe ag an nGrúpa a áirítear mar 

shocruithe sochair shainithe.

Aithnítear sochair eile de chuid iar-hostaithe sa chás ina bhfuil oibleagáid dlí nó oibleagáid 

inchiallaithe i gceist agus tomhaistear iad ar luach láithreach an dualgais sochair ar an 

dáta tuairiscithe.
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Aithnítear sochair scoir sa chás ina bhfuil oibleagáid láithreach ar an nGrúpa (oibleagáid 

dlí nó oibleagáid inchiallaithe) chun sochair scoir a chur ar fáil de bharr tairisceana a 

rinneadh d'honn iomarcaíocht dheonach nó luathscoir a spreagadh. Déantar sochair scoir 

a thomhas mar an meastachán is fearr ar an gcaiteachas atá ag teastáil chun an oibleagáid 

a ghlanadh ag dáta an chláir comhardaithe agus déantar iad a lascainiú go dtí an luach 

láithreach i gcás ina bhfuil na sochair scoir dlite breis is 12 mhí tar éis dháta an cháir 

comhardaithe. 

Deontais Chaipitil

Caitear le deontais chaipitil mar ioncam iarchurtha agus déantar iad a amúchadh i rith 

shaolré mheasta na sócmhainní seasta gaolmhara.

Ionstraimí Airgeadais

Aithnítear sócmhainní airgeadais agus dliteanais airgeadais nuair a thagann an Grúpa chun 

a bheith ina pháirtí i bhforálacha conartha na hionstraime. 

Déantar dliteanais airgeadais agus ionstraimí cothromais a aicmiú de réir ábhar na 

socruithe conartha a rinneadh. Is éard é ionstraim chothromais aon chonradh a léiríonn 

leas iarmharach i sócmhainní an Ghrúpa tar éis gach ceann dá chuid dliteanas a asbhaint. 

(i) Sócmhainní agus dliteanais airgeadais

Déanfar sócmhainní agus dliteanas airgeadais a thomhas ar dtús ar phraghas an idirbhirt 

(lena n-áirítear costais an idirbhirt), ach amháin i gcás na sócmhainní airgeadais atá 

aicmithe amhail ar luach cóir trí bhrabús nó caillteanas, a ndéantar a thomhas ar dtús 

ar luach cóir (arb ionann é de ghnáth agus praghas an idirbhirt gan costais an idirbhirt 

san áireamh).

I gcás ionstraimí iachais a chomhlíonann na coinníollacha bunúsacha i dtaobh 

ionstraimí airgeadais, amhail iasachtaí bainc an Ghrúpa agus nótaí iasachta ag a bhfuil 

íocaíochtaí socraithe nó íocaíochtaí inchinntithe, déantar iad a thomhas ina dhiaidh sin 

ar chostas amúchta ag baint úsáide as modh an ghlanráta úis. I gcás ionstraimí iachais 

atá aicmithe mar ionstraimí atá iníoctha nó inhaighte laistigh de bhliain amháin agus a 

chomhlíonann na coinníollacha bunúsacha i dtaobh ionstraimí airgeadais, amhail iasachtaí 

idirchuideachta arna n-iompar i gclár comhardaithe na Cuideachta agus atá iníoctha ar 

éileamh, déantar iad a thomhas ag méid neamhlascainithe den airgead nó den chomaoin 

eile a mheastar a íocfar nó a gheofar, glan ar lagú. 

Ag deireadh gach tréimhse tuairiscithe, déantar sócmhainní airgeadais arna dtomhas 

ar chostas amúchta, amhail inheistíocht neamhliostaithe i stoc iasachta agus inháltais 

iasachta atá iníoctha ar éileamh, a mheasúnú i leith ianaise oibiachtúil ar lagú. Má tá 

sócmhainn lagaithe is ionann an caillteanas lagaithe agus an difríocht idir an tsuim 

ghlanluacha agus luach láithreach na sreafaí airgid measta arna lascainiú ag glanráta 

úis bunaidh na sócmhainne. Aithnítear an caillteanas lagaithe sa chuntas brabúis 

agus caillteanais. 

Má tá laghdú ar an gcaillteanas lagaithe ag éirí as teagmhas a tharla tar éis gur aithníodh 

an lagú, déantar an lagú a aisiompú. Déantar an t-aisiompú sa chaoi is nach sáróidh an 

tsuim ghlanluacha láithreach luach na suime glanluacha dá mba rud é nár aithníodh an 

lagú roimhe sin. Aithnítear aisiompú an lagaithe sa chuntas brabúis agus caillteanais. 

Ní dhéantar sócmhainní agus dliteanais airgeadais a hritháireamh sa chlár comhardaithe 

ach amháin sa chás inarb ann do cheart inheidhmithe le dlí chun na méideanna aitheanta 

a hritháireamh agus ina bhfuil sé i gceist ag an nGrúpa iad a ghlanadh ar ghlanbhonn nó 

an tsócmhainn a réadú agus an dliteanas a ghlanadh ag an am céanna.

Ní dhéantar sócmhainní airgeadais a dhí-aithint ach amháin (a) nuair a théann na cearta 

conarthacha i leith na sreafaí airgid ón tsócmhainn airgeadais in éag nó nuair a shocraítear 

iad, (b) nuair a aistríonn an Grúpa chuig páirtí eile beagnach gach ceann de na rioscaí agus 

na sochair a bhaineann le húinéireacht na sócmhainne airgeadais, nó (c) nuair a d'aistrigh 

an Grúpa rialú na sócmhainne chuig páirtí eile, d'ainneoin gur choinnigh sé roinnt de na 

rioscaí agus na sochair a bhaineann le húinéireacht na sócmhainne, ach ní iad go léir.

Ní déantar dliteanais airgeadais a dhí-aithint ach amháin nuair a dhéantar an oibleagáid a 

shonraítear sa chonradh a urscaoileadh nó a chur ar ceal nó nuair a théann sí in éag.

(ii) Ionstraimí díorthacha airgeadais

Úsáideann an Grúpa ionstraimí díorthacha airgeadais chun a nochtadh do riosca malairte 

eachtraí a laghdú. Ní bhíonn ionstraimí díorthacha airgeadais ar seilbh ag an ngrúpa chun 

críocha amhantracha ná ní eisíonn sí iad chun na críocha sin.

Aithnítear díorthaigh ar dtús ar a luach cóir ar an dáta a ndéantar conradh díorthach 

agus déantar iad a atomhas ina dhiaidh sin ar a luach cóir ag gach dáta tuairiscithe. 

Aithnítear láithreach an gnóthachan nó an caillteanas dá thoradh sin sa chuntas brabús 

nó caillteanais.

(iii)  Tomhas cóirluacha

Is é an hianaise is fearr ar luach cóir ná praghas luaite le haghaidh sócmhainn 

chomhionann i margadh gníomhach. Mura bhfuil praghsanna luaite ar fáil, soláthraíonn 

praghas idirbhirt le déanaí do shócmhainn chomhionann ianaise ar luach cóir más rud é 

nár tháinig athrú suntasach ar imthosca eacnamaíocha nó mura bhfuil tréimhse hada ama 

caite ó tharla an t-idirbheart. Mura bhfuil an margadh gníomhach agus mura soláthraíonn 

idirbhearta le déanaí i ndáil le sócmhainn chomhionann meastachán maith ar luach cóir, 

déanann an Grúpa meastachán ar an luach cóir trí theicníc luachála.

(iv)  Aithint ioncaim agus costais úis

Aithnítear ioncam agus costas úis sa chuntas brabúis agus caillteanais i gcás gach 

ionstraim airgeadais úsmhar ag baint úsáide as modh an ghlanráta úis. Is éard é modh 

an ghlanráta úis ná modh chun costas amúchta sócmhainne airgeadais nó dliteanais 

airgeadais (nó grúpa sócmhainní airgeadais nó dliteanas airgeadais) a ríomh agus an 

t-ioncam úis nó an costas úis a leithdháileadh thar an tréimhse chuí.  

Airgead agus Coibhéisí Airgid

Laistigh de ráiteas an Ghrúpa um shreabhadh airgid, sainmhínítear airgead mar airgead 

tirim agus taiscí atá iníoctha ar éileamh. Déantar taiscí eile ag a bhfuil tréimhsí aibíochta 

nó tréimhsí fógra níos mó ná lá oibre amháin, ach níos lú ná trí mhí, a aicmiú mar 

chóibhéisí airgid.

Míreanna Eisceachtúla

Is ionann míreanna eisceachtúla agus míreanna ábhartha ioncaim agus costais arb 

amhlaidh a thuilleann, mar gheall ar chineál neamhghnách agus neamh-mhinice 

dhóchúil na dteaghaisí is bonn leo, iad a chur i láthair astu féin d'honn éascú do 

thuiscint ar heidhmíocht airgeadais an Ghrúpa. D'héadfaí a áireamh leis an teaghaisí sin 

gnóthachain nó caillteanais ar dhiúscairt sócmhainní, costais a bhaineann le hatheagrú nó 

athstruchtúrú bunúsach nó gluaiseachtaí luacha chóir ar mhaoin inheistíochta.

2. Breithiúnais Ríthábhachtacha Chuntasaíochta agus Foinsí Tábhachtacha um 

Neamhchinnteacht sna Meastacháin

Nuair a chuirtear i bhfeidhm beartais chuntasaíochta an Ghrúpa, a bhfuil cur síos orthu i 

Nóta 1, ceanglaítear ar na stiúrthóirí breithiúnais, meastacháin agus toimhdí a dhéanamh 

maidir leis na suimeanna glanluacha arna dtuairisciú i leith sócmhainní agus dliteanas 

amhail ar dháta an Chláir Comhardaithe agus na suimeanna arna dtuairisciú i leith ioncaim 

agus costas le linn na tréimhse nach bhfuil an-soiléir ó hoinsí eile. Bíonn na meastacháin 

agus na toimhdí a ghabhann leo bunaithe ar thaithí stairiúil agus ar thosca eile a mheastar 

a bheith ábhartha. Fágann saintréith an mheastacháin go bhféadfadh na torthaí iarbhír a 

bheith difriúil ó na meastacháin sin. 

Déantar athbhreithniú leanúnach ar na meastacháin agus ar na toimhdí ar a bhfuil siad 

bunaithe. Aithnítear athbhreithnithe ar mheastacháin chuntasaíochta sa tréimhse ina 

ndéantar an meastachán a athbhreithniú mura bhfuil tionchar ag an athbhreithniú ach ar 

an tréimhse sin amháin, nó i tréimhse an athbhreithnithe agus i dtréimhsí sa todhchaí má 

tá tionchar ag an athbhreithniú ar an tréimhse láithreach agus ar thréimhsí sa todhchaí.

I measc na bpríomhhoinsí meastacháin agus neamhchinnteachta agus na mbreithiúnas 

ríthábhachtach cuntasaíochta tá siad seo a leanas, ach níl siad teoranta dóibh seo amháin:
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Measúnachtaí ar Lagú 

Déantar luachanna anonn na míreanna maoine, gléasra agus trealaimh a athbhreithniú 

le haghaidh táscairí lagaithe ag gach dáta tuairiscithe agus bíonn siad faoi réir tástála i 

leith lagaithe nuair a léiríonn teaghaisí nó athruithe ar chúinsí go mb'héidir nach mbeadh 

na luachanna anonn inghnóthaithe. Bíonn an cáilmheas faoi réir tástála i leith lagaithe ar 

bhonn bliantúil agus ag am ar bith le linn na bliana má mheastar gurb ann do tháscaire 

go bhfuil lagú i gceist. Sa bhliain ina ndéantar comhcheangal gnó agus inar eascair cuid 

den cháilmheas a leithdháileadh ar aonad giniúna airgid áirithe, nó an cáilmheas sin go 

léir, i leith an chomhcheangail sin, déantar tástáil i leith lagaithe ar an aonad giniúna airgid 

roimh dheireadh na tréimhse bliantúla ábhartha. 

Déantar athbhreithniú ar shócmhainní aerfoirt maidir le lagú féideartha trí shraith 

táscairí seachtracha agus inmheánacha a bhaineann go sonrach leis na sócmhainní atá á 

mbreithniú. Chun críocha measúnachtaí ar lagú, meastar aerfort Bhaile Átha Cliath agus 

aerfort Chorcaí a bheith ina n-aonad airgid amháin i dtaobh giniúint ioncaim, bunaithe 

ar an sainordú reachtúil i leith bonneagar aerfoirt a heidhmiú, ar idirspleáchas shreafaí 

airgid na n-aerfort agus ar struchtúr eagrúcháin heidhmiúil an ghrúpa daa. Tá an leibhéal 

corrlaigh bunaithe go díreach ar na breithiúnais agus na toimhdí is bonn leis an bplean 

straitéiseach deich mbliana agus tá sé ag brath sa deireadh ar an ráta lascaine, ar ráta fáis 

na gcríochfort agus ar ráta fáis bhliantúil líon na bpaisinéirí. Más rud é go sáraíonn an luach 

anonn an tsuim inghnóthaithe mheasta (arb í an luach cóir lúide costais díolacháin nó an 

luach úsáide, cibé acu is mó), aithnítear caillteanas lagaithe trí na sócmhainní a dhíscríobh 

amhail a suim inghnóthaithe. Agus an luach úsáide á mheasúnú, déantar an sreabhadh 

airgid measta amach anseo a lascainiú chuig a luach láithreach ag baint úsáide as ráta 

lascaine réamhchánach a léiríonn amluach an airgid agus na rioscaí ar leith a bhaineann 

leis an aonad giniúna airgid. Is iad na príomhthoimhdí a théann i bhfeidhm ar mheastachán 

ar an luach úsáide ná an gcóras rialála atá ann faoi láthair do leanúint ar aghaidh, fás ar 

líon na bpaisinéirí a bheith i réim agus an ráta fáis sin, agus an ráta lascaine. Tógtar na 

sreafaí airgid ó phlean straitéiseach deich mbliana an Ghrúpa agus ní holaítear iontu 

gníomhaíochtaí athstruchtúraithe nach bhfuil gealltanas tugtha ag an nGrúpa ina leith go 

fóill ná inheistíochtaí suntasacha sa todhchaí a heabhsóidh feidhmíocht shócmhainní an 

aonaid giniúna airgid atá á thástáil. 

Athluacháil Maoine Inheistíochta

Tugann an Grúpa a chuid maoine inheistíochta anonn ar luach cóir, agus aithnítear na 

hathruithe sa chuntas brabúis agus caillteanais. D'hostaigh an Chuideachta speisialtóirí 

luachála neamhspleácha chun luach cóir a chinneadh amhail an 1 Eanáir 2014, an 31 

Nollaig 2014 agus an 31 Nollaig 2015. Ullmhaíodh na luachálacha i gcomaoin FRS 102 

agus de réir an lámhleabhair measúnaithe agus luachála atá eisithe ag Institiúid Ríoga na 

Suirbhéirí Cairte. Tá sócmhainní maoine suntasacha ag an nGrúpa a mbaintear leas astu 

i réimse leathan gníomhaíochtaí ar fud na n-aerfort, amhail carrchlóis, fruiliú carranna, 

haingir agus spás oiige. Bhí breithiúnas de dhíth d'honn a chinneadh, i gcomhthéacs 

oibríochtaí aerfoirt, cé na maoine, más maoin ar bith, ar chóir a aicmiú mar mhaoine 

inheistíochta faoi Chuid 16 Investment Property. Sa chás ina bhfuil sócmhainní maoine 

ar seilbh chun seirbhísí riachtanacha a sholáthar ag an aerfort, ar nós fruiliú carranna, 

saoráidí páirceála agus saoráidí haingear, níor measadh go raibh siadsan ar seilbh i 

gcáil maoine inheistíochta. Rinneadh luachálacha ag féachaint d'hianaise margaidh 

inchomparáide a bhaineann le gach maoin ar leith nó gach aicme maoine. Agus measúnú 

á dhéanamh ar luach cóir, rinneadh caipitliú ar ioncam láithreach agus ar ioncam todhchaí 

féideartha (tar éis eisíocaíochtaí neamh-inghnóthaithe a asbhaint) ag úsáid torthaí arna 

ndíorthú ó hianaise an mhargaidh. 

Tá gach luacháil bunaithe ar thuairimí gairmiúla ar bhonn sonraithe, mar aon le haon 

toimhdí cuí nó aon toimhdí speisialta. Ní fíric í luacháil; is amhlaidh gur meastachán 

í. Is cinnte go mbeidh méid éagsúil suibiachtúlachta i gceist ó chás go cás, agus méid 

éagsúil cinnteachta, nó dóchúlachta, go mbeadh tuairim an luachálaí maidir leis an luach 

margaidh ag teacht go beacht leis an bpraghas a mbainfí amach dá ndíolfaí maoin ar dháta 

an luachála.

Rinne na luachálaithe breithiúnais shuibiachtúla le linn a gcur chuige luachála chun teacht 

ar luacháil agus in ainneoin go measann siad go bhfuil siadsan loighciúil agus cuí, ní gá 

gurb ionann iad agus na breithiúnais a dhéanfadh gach ceannaitheoir. 

Soláthar le haghaidh Dliteanas

Aithnítear soláthar nuair a bhíonn oibleagáid reatha (oibleagáid dlí nó oibleagáid 

inchiallaithe) ar an nGrúpa de thoradh teaghaise a tharla roimhe seo, nuair is dócha go 

mbeidh aistriú sochar eacnamaíoch de dhíth chun an oibleagáid a ghlanadh, agus nuair 

is féidir meastachán iontaofa a dhéanamh ar mhéid na hoibleagáide. Déanann an Grúpa 

soláthairtí le haghaidh éilimh thuairiscithe agus éilimh héideartha faoina chlár féinárachais 

agus le haghaidh dliteanas eile, lena n-áirítear éilimh dhlí. Déantar na soláthairtí sin ar 

bhonn faisnéis stairiúil nó faisnéis ábhartha eile, arna gcoigeartú chun teacht le treochtaí 

le déanaí i gcás inarb iomchuí. Mar sin féin, léiríonn na soláthairtí meastacháin ar chostais 

airgeadais teaghaisí a bhféadfadh sé nach dtarlóidh ar feadh tamall de bhlianta. Déantar 

athbhreithniú agus nuashonrú ar bhunús na meastachán sin gach bliain ar a laghad, agus i 

gcás ina dtagann faisnéis chun cinn a d'héadfadh a bheith ina cúis le hathrú ábhartha.

Sna blianta roimhe seo forbraíodh Clár Gnóthaithe Costas (“CGC”) tar éis dul i gcomhairle 

leis an bhfoireann agus le hionadaithe na foirne. Áiríodh leis an CGC scéim dheonach téarfa 

agus athruithe ar nósanna imeachta agus dálaí oibre. Tá gnéithe áirithe de chostais an 

chláir iníoctha sna blianta amach anseo, rud a hágann gur gá leas a bhaint as meastacháin 

agus toimhdí. Féach Nóta 21.

Saolré Eacnamaíoch Fhóinteach na Sócmhainní Inláimhsithe

Braitheann an muirear dímheasa bliantúil i gcás sócmhainní seasta inláimhsithe ar 

athruithe ar shaolré hóinteach mheasta agus luachanna iarmharacha na sócmhainní. 

Is tábhachtach an breithiúnas é an saolré eacnamaíoch hóinteach iomchuí a chinneadh 

agus déantar saolré hóinteach mheasta agus luachanna iarmharacha a athmheasúnú 

gach bliain. Déantar iad a leasú nuair is gá chun meastacháin reatha a léiriú, bunaithe 

ar dhul chun cinn teicneolaíochta, inheistíochtaí sa todhchaí, úsáid eacnamaíoch agus 

riocht isiciúil na sócmhainní. Féach Nóta 11 le haghaidh suim ghlanluacha na maoine, 

an hearais agus an trealaimh, agus Nóta 1 le haghaidh saolré eacnamaíoch hóinteach 

i gcás gach aicme sócmhainní.

3. Láimhdeachas

Seo a leanas anailís ar láimhdeachas an Ghrúpa de réir aicme gnó:

2015 2014

€000 €000

Éire

Ioncam aerloingseoireachta 256,597 238,122

Miondíol dhíreach agus lamháltais mhiondíola/

lónadóireachta 132,215 108,944

Gníomhaíochtaí tráchtála eile 112,330 100,154

Iomlán na hÉireann 501,142 447,220

Miondíol idirnáisiúnta agus gníomhaíochtaí idirnáisiúnta 

eile 178,616 116,856

Láimhdeachas iomlán 679,758 564,076

Seo a leanas anailís ar láimhdeachas an Ghrúpa de réir aicme gnó:

Díol earraí 269,709 189,249

Soláthar seirbhísí 410,049 374,827

Láimhdeachas iomlán 679,758 564,076

Nótaí don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2015 (ar lean)
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4. Costais phárolla agus costais ghaolmhara

2015 2014

€000 €000

Pá agus tuarastail 159,694 138,382

Costais leasa shóisialaigh 15,633 13,508

Costais sochair scoir (Nóta 24) 8,136 6,169

Costais foirne eile 6,169 2,430

189,632 160,489

Costais foirne caipitlithe mar shócmhainní seasta (Nóta 11) (7,743) (5,831)

Costais phárolla agus costais ghaolmhara (roimh 

mhíreanna eisceachtúla) 181,889 154,658

(Creidmheas)/muirear pinsin eisceachtúil (Nóta 6) (8,195) 27,133

Glanchostais foirne curtha de mhuirear an chuntais 

brabúis agus caillteanais an chuntais brabúis agus 

caillteanais 173,694 181,791

 2015 2014

Bhí an meánlíon fostaithe in aghaidh na míosa 

 (coibhéis lánaimseartha) mar seo a leanas:

Aerfoirt 2,493 2,335

Gníomhaíochtaí idirnáisiúnta 807 478

3,300 2,813

5. Sciar de bhrabús oibriúcháin na ngnóthas comhlachaithe

Baineann €27.8 milliún (2014: €20.3 milliún) le sciar an Ghrúpa de bhrabúis tar éis úis 

agus cánachais don bhliain ina chuid gnóthas comhlachaithe (féach Nóta 14) mar a 

shainmhínítear in Nóta 1. Tá táillí bainistíochta agus ioncam díreach eile ó na gnóthais 

sin ar áireamh i láimhdeachas an Ghrúpa. Déantar sciar an Ghrúpa d'aon bhrabúis nó 

caillteanais ó idirbhearta idir an Grúpa agus a chuid gnóthas comhlachaithe a dhíchur i 

gcás ina bhfuil siad áirithe i suim ghlanluacha na sócmhainní sa ghnóthas comhlachaithe.

6. Míreanna eisceachtúla agus gluaiseachtaí luacha chóir

a. Pinsean

De bhun bailchríoch a chur ar chomhaontuithe (caidrimh tionscail) comhchoiteanna 

agus mar lánréiteach deiridh ar nithe a tháinig chun cinn i dtaca le hathstruchtúrú na 

bliana 2014 ar Scéim Aoisliúntais (Fostaithe Ginearálta) Aerlínte Éireann ( "Scéim IAS"), 

d'aontaigh an Grúpa ranníocaíochtaí pinsin aonuaire áirithe a dhéanamh i scéim pinsin nua 

le ranníocaíocht shainithe. Chuir 'Painéal Saineolaithe' arna urrú ag an Rialtas, trína gcuid 

moltaí, bonn eolais ar fáil i leith na n-íocaíochtaí cnapshuime aonuaire, i dtuarascáil ar an 

16 Meitheamh 2014 agus sa chinneadh críochnaitheach uaidh ar an 9 Márta 2015.

Rinneadh soláthar sa bhliain 2014 do na tairiscintí deiridh, a eisíodh ansin do gach fostaí 

reatha nó iar-hostaí incháilithe a bhí ina bhall ghníomhach nó ina bhall iarchurtha den 

Scéim IAS ar an 31 Nollaig 2014, arb ionann é agus €72.2 milliún i ranníocaíochtaí pinsin 

aonuaire isteach sa scéim nua.  De bhrí go raibh soláthar €31.5 milliún déanta i ndáil le 

tograí pinsin níos luaithe, ar cuireadh cinn nua ina n-ionad tar éis athstruchtúrú na Scéime 

IAS, b'ionann an muirear glan don bhliain 2014 agus €43.2 milliún.  Tar éis gnóthachan 

ciorrúcháin €16.1 milliún a chur san áireamh, a tháinig chun cinn i ndáil le hoibleagáidí 

pinsin neamh-mhaoinithe nuair a rinneadh athstruchtúrú ar an Scéim IAS, tháinig 

glanchostas pinsin eisceachtúil €27.1 milliún i gceist i ndáil le 2014. Ba é an glantionchar 

ar chánachas le haghaidh 2014 creidmheas cánach iarchurtha €3.4 milliún a aithint. 

I ndiaidh chinneadh críochnaitheach an Phainéil Saineolaithe i mí an Mhárta 2015, agus 

mar chuid den phróiseas faoina ndearnadh comhaontuithe comhchoiteanna, d'aontaigh 

an Grúpa a) ranníocaíochtaí pinsin breise aonuaire don hoireann incháilithe is cóngaraí 

don dáta scoir agus b) cnapshuim ranníocaíochta pinsin breise aonuaire a thairiscint do 

chatagóir áirithe fostaithe mar chuid de lánréiteach deiridh ar chúrsaí, lena n-áirítear 

socruithe idirthréimhseacha, athruithe ar an aois scoir agus íocaíochtaí in ionad blianta 

breise seirbhíse. 

Tá soláthar déanta in 2015 i dtaca leis na ranníocaíochtaí pinsin deireanacha breise 

aonuaire sin dar luach €5.0 milliún.  Tar éis a chur san áireamh a) scaoileadh soláthair do 

chostais a rinneadh sa bhliain roimhe de €1.0 milliún, nach bhfuil gá leis a thuilleadh agus 

b) gnóthachain ciorraithe €12.1 milliún i ndáil le hoibleagáidí pinsin neamh-mhaoinithe 

a tháinig chun cinn nuair a críochnaíodh an t-athstruchtúrú ar na pinsin sin agus nithe 

gaolmhara, tháinig glanchreidmheas eisceachtúil pinsin €8.2 milliún chun cinn in 2015. 

Ba é an glantionchar ar chánachas ná creidmheas cánach iarchurtha €1.0 milliún i 

gcomhair na bliana a aithint. 

Tá tuilleadh sonraí i Nóta 21 agus Nóta 24.

b. Gluaiseacht luacha chóir ar mhaoin inheistíochta

Tá speisialtóirí neamhspleácha luachála fostaithe ag an nGrúpa chun a chinneadh céard 

é luach cóir a chuid maoine a meastar gur maoin inheistíochta iad amhail an 31 Nollaig 

2015, an 31 Nollaig 2014 agus an 1 Eanáir 2014. Léiríonn na luachálacha sin gur chóir 

don Ghrúpa méadú athluachála luacha chóir €19.7 milliún (2014: €16.0 milliún) a 

aithint. Ba é an tionchar ar chánachas gur aithníodh creidmheas cánach iarchurtha €4.9 

milliún (2014: €4.0 mhilliún). Féach Nóta 2 agus Nóta 13 le haghaidh tuilleadh sonraí 

maidir le maoine inheistíochta an Ghrúpa.

c. Brabús ar dhiúscairt inheistíochta

Le linn 2014, rinne an Grúpa gnóthachan €1.4 milliún ar dhiúscairt a scairsheilbhe 

37.5% in Brooklyn Properties Limited. Ba é an tionchar cánach ar dhiúscairt ná muirear 

€0.3 milliún. 

Nótaí don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2015 (ar lean)



7. Ioncam airgeadais

2015 2014

€000 €000

Ioncam airgeadais eile

Ioncam díbhinne 520 436

Athluacháil ar ionstraimí díorthacha airgeadais (220) (913)

Athluacháil ar shócmhainní airgeadais 918 936

Ioncam airgeadais iomlán eile 1,218 459

Ús inhaighte agus ioncam dá shamhail 

Ioncam úis ón mbanc agus ón stoc iasachta 1,035 6,238

Ioncam airgeadais eile (Nóta 24) 444 400

Ús iomlán inhaighte agus ioncam dá shamhail 1,479 6,638

Ús iníoctha agus muirir dá shamhail

Ús iníoctha ar iasachtaí atá inaisíoctha go hiomlán i dtráthchodanna:

 — laistigh de chúig bliana 978 1,196

 — tar éis cúig bliana 14,896 16,894

Ús ar nótaí iasachta 36,207 36,207

Amúchadh costas eisiúna/costas maoinithe eile 1,099 739

Ús eile iníoctha 1,426 1,130

Costais eile airgeadais (Nóta 24) 760 1,724

Ús iomlán iníoctha 55,366 57,890

Ioncam úis caipitlithe (132) –

Ús iomlán iníoctha agus muirir dá shamhail 55,234 57,890
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8. Brabús ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas

Tá brabús an ghrúpa ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh cháin luaite tar  

éis na suimeanna seo a leanas a chur de dhochar/(shochar) na gcuntas:

2015 2014

€000 €000

Luach saothair na n-iniúchóirí

Iniúchóir – gnólacht Éireannach

 — iniúchadh ar chuntais an Ghrúpa 236 186

 — seirbhísí dearbhaithe eile 66 33

 — seirbhísí comhairleacha cánach 128 177

 — seirbhísí neamh-iniúchóireachta eile 4 4

434 400

Iniúchóir – gnólachtaí idirnáisiúnta

 — seirbhísí dearbhaithe eile 160 126

 — seirbhísí comhairleacha cánach 41 10

 — seirbhísí neamh-iniúchóireachta eile 5 –

206 136

640 536

Áirítear sa mhéid thuas táillí iniúchóireachta €34,000 a tabhaíodh i leith an iniúchta reachtúil ar an gCuideachta (2014: €30,000), 

€52,000 ar sheirbhísí dearbhaithe eile (2014: €24,000) agus €51,000 ar sheirbhísí comhairleacha cánach (2014: €110,375). Thabhaigh 

an Chuideachta €4,000 ar sheirbhísí neamh-iniúchóireachta eile in 2014; níor tabhaíodh dada ar sheirbhísí den sórt sin in 2015.

Léasanna oibriúcháin ar cíos 

 — Trealamh 181 1,350

 — Foirgnimh 810 656

Dímheas (Nóta 11) 99,855 95,922

(Brabús)/caillteanas ar scor agus ar dhiúscairt sócmhainní seasta inláimhsithe (156) 1,755

Amúchadh na ndeontas caipitil (Nóta 20) (757) (774)

Amúchadh sócmhainní doláimhsithe agus an cháilmheasa  (Nóta 12) 6,664 5,560

Gnóthachain malairte eachtraí (1,083) (712)

Luach saothair na Stiúrthóirí

Leagtar amach thíos luach saothair na stiúrthóirí, lena n-áirítear nochtadh faoin gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit (an "Cód 

Cleachtais") agus faoi Acht na gCuideachtaí 2014:

Táillí na Stiúrthóirí – maidir le 

Seirbhísí i gcáil stiúrthóirí 189 189

Méideanna eile – i ndáil lena bhfostaíocht 581 557

Ranníocaíochtaí pinsin 405 121

1,175 867

Áirítear leis na méideanna eile luach saothair an Phríomhheidhmeannaigh agus na stiúrthóirí a toghadh de bhun na nAchtanna um 

Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit) 1977 go 2001 de dhroim a ngnáthchonarthaí fostaíochta, don chuid den bhliain ina raibh siad ina 

stiúrthóirí i ngach cás.

Áirítear le ranníocaíochtaí pinsin ranníocaíochtaí pinsin comhiomlána a íocadh, a áirítear a íocadh nó is iníoctha i rith na bliana airgeadais i 

ndáil le seirbhísí cáilitheacha stiúrthóirí, dar luach €405,248 (2014: €121,000). Áirítear leis an méid a íocadh in 2015 ranníocaíochtaí 

pinsin €270,000 a íocadh leis na Stiúrthóirí Tofa de bhun athstruchtúrú na Scéime IAS dá dtagraítear i Nóta 6 agus Nóta 24. Rinneadh 

ranníocaíochtaí pinsin maidir le 5 stiúrthóirí (2014: 5 stiúrthóir).
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8. Brabús ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas (lean)

Is é an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt a chinneann táillí Stiúrthóirí, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, agus tá 

siad iníoctha faoi láthair ag ráta bliantúil €31,500 don Chathaoirleach agus €15,750 do stiúrthóirí aonair. De réir an Chóid Chleachtais, is 

iad seo a leanas sonraí na dtáillí is iníoctha le stiúrthóirí aonair don tréimhse atá faoi athbhreithniú:

2015

€

 — Pádraig Ó Ríordáin 31,500

 — Niall Greene 15,750

 — Patricia King* –

 — John Lynch 15,750

 — Colm McCarthy 15,750

 — Des Mullally 15,750

 — Barry Nevin 15,750

 — Eric Nolan 15,750

 — Ann-Marie O’Sullivan 15,750

 — Paul Schütz 15,750

 — Denis Smith 15,750

 — Kevin Toland –

 — Gerry Walsh 15,750

* Roghnaigh Patricia King a táille stiúrthóra a tharscaoileadh.

Íocadh speansais €13,315 (2014: €20,555) le comhaltaí an Bhoird i rith na bliana i leith seirbhísí stiúrthóra, á nochtadh de réir an Chóid 

Chleachtais. Bhain na suimeanna sin den chuid ba mhó le taisteal, cothabháil agus costais a cúitíodh. 

Ceapadh an tUasal Kevin Toland chuig oiig an Phríomhheidhmeannaigh ar an 1 Eanáir 2013. De bun a chonartha, tuarastal €250,000 

a íoctar leis an Uasal Toland. Ba ionann luach saothair iomlán an Uasail Toland don tréimhse iomchuí in 2015 agus €397,710 (2014: 

€389,041), lenar áiríodh buntuarastal €250,000 (2014: €250,000) agus ranníocaíochtaí pinsin agus sochair incháinithe eile dar luach 

€147,710 (2014: €139,041). Ní bhfuair an tUasal Toland táille stiúrthóra.
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9. Cáin ar bhrabús ar ghnáthghníomhaíochtaí 

Cuimsítear sa mhuirear cánach:

2015 2014

€000 €000

Cáin reatha ar bhrabús ar ghnáthghníomhaíochtaí: 

Cáin chorparáide – Éire 5,372 5,057

Faoiseamh cánach dúbailte (5,362) (4,773)

Cáin chorparáide thar lear 1,934 1,916

Coigeartú i ndáil leis an mbliain airgeadais roimhe sin:

Cáin chorparáide Éireannach (9) (9)

Muirear iomlán cánach reatha 1,935 2,191

Cáin iarchurtha:

Bunús/aisiompú na ndifríochtaí uainiúcháin:

Inchurtha i leith an Ghrúpa 13,012 1,553

Coigeartú i ndáil le blianta airgeadais roimhe sin 386 (88)

 Difríochtaí uainiúcháin a bhaineann le sochar scoir faoi Chuid 28 oibleagáidí 1,437 1,806

Muirear iomlán cánach iarchurtha 14,835 3,271

Cáin iomlán ar bhrabús ar ghnáthghníomhaíochtaí 16,770 5,462

Muirear/(creidmheas) iomlán cánach reatha agus cánach  

iarchurtha a bhaineann le míreanna ioncaim chuimsithigh eile 61 (1,154)

Tá oibríochtaí Éireannacha an Ghrúpa faoi réir rátaí éagsúla cánach corparáide, ag brath ar chineál na ngníomhaíochtaí. Le linn 2015 agus 

2014, bhí na rátaí sin idir 12.5% agus 25% agus ba é 12.5% an ráta caighdeánach cánach corparáide a bhí i bhfeidhm.  

Bunaithe ar an mbrabús don bhliain, tá an muirear cánach reatha don tréimhse níos airde ná an ceann sin atá bunaithe ar an ráta 

caighdeánach cánach i bPoblacht na hÉireann. Tá na difríochtaí leagtha amach sa réiteach cánach thíos:

2015 2014

€000 €000

Brabús ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas 105,153 40,999

Brabús ar ghnáthghníomhaíochtaí ag ráta caighdeánach cánach corparáide na hÉireann,  

is é sin 12.5% (2014: 12.5%) 

13,144 5,125

Éifeachtaí de bharr:

Buandifríochtaí 3,045 1,663

Ioncam a ngearrtar cáin air ag rátaí níos airde 204 (1,227)

Coigeartuithe na bliana airgeadais roimh sin 377 (99)

Muirear cánach iomlán don bhliain airgeadais 16,770 5,462

Soláthraítear cáin chorparáide ar bhrabúis incháinithe ag na rátaí reatha.

Ba ionann an cháin reatha agus an cháin iarchurtha iomlán a bhaineann le míreanna ioncaim chuimsithigh eile don bhliain airgeadais agus 

muirear €0.01 milliún (2014: creidmheas €1.2 milliún).

10. Brabús na Cuideachta don bhliain airgeadais 

Ní chuirtear i láthair cuntas leithligh brabúis agus caillteanais i leith na Cuideachta, mar a horáiltear dó faoi Acht na gCuideachtaí 2014, 

Alt 304(2). Déileáladh le brabús €65.6 milliún (2014: €12.0 milliún brabúis tar éis nithe eisceachtúla agus cánachais) don bhliain 

airgeadais tar éis creidmheas eisceachtúil agus cánach i ráitis airgeadais na Cuideachta. 

Ina theannta sin, bhain an Chuideachta leas as an díolúine óna chuntas aonair brabúis agus caillteanais a chomhdú le Cláraitheoir na 

gCuideachtaí mar atá ceadaithe faoi Alt 357 d'Acht na gCuideachtaí 2014.
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11. Sócmhainní seasta inláimhsithe

Grúpa Ionaid Tailte &  Gléasra & Maoin  Sócmhainní

atá á dtógáil

Iomlán

teirminéil aerpháirceanna trealamh eile

€000 €000 €000 €000 €000 €000

Costas

Amhail an 1 Eanáir 2015 918,329 371,165 808,321 340,161 27,979 2,465,955

Breiseanna 1,575 8,285 24,801 9,542 52,045 96,248

Aistriú chuig sócmhainní críochnaithe 5,316 7,790 9,366 1,317 (23,789) –

Diúscairtí (3,653) (45) (32,334) (567) – (36,599)

Cúlchiste aistriúcháin – – (458) – – (458)

Amhail an 31 Nollaig 2015 921,567 387,195 809,696 350,453 56,235 2,525,146

Dímheas

Amhail an 1 Eanáir 2015 222,755 133,419 373,216 111,935 – 841,325

Muirear don bhliain airgeadais 24,744 12,736 52,039 10,336 – 99,855

Diúscairtí (3,643) (45) (32,265) (535) – (36,488)

Cúlchiste aistriúcháin – – (249) – – (249)

Amhail an 31 Nollaig 2015 243,856 146,110 392,741 121,736 – 904,443

Glanluach de réir na leabhar

Amhail an 31 Nollaig 2015 677,711 241,085 416,955 228,717 56,235 1,620,703

Amhail an 31 Nollaig 2014 695,574 237,746 435,105 228,226 27,979 1,624,630

I ndáil leis an mbliain airgeadais roimhe sin:

Grúpa

Cost

Amhail an 1 Eanáir 2014 921,199 359,802 768,379 332,566 32,743 2,414,689

Fochuideachta a háil – – 22,065 – – 22,065

Breiseanna 11 2,047 1,857 – 35,068 38,983

Aistriú chuig sócmhainní críochnaithe 3,500 9,316 19,121 7,895 (39,832) –

Diúscairtí (6,381) – (3,516) (300) – (10,197)

Cúlchistí aistriúcháin – – 415 – – 415

Amhail an 31 Nollaig 2014 918,329 371,165 808,321 340,161 27,979 2,465,955

Dímheas

Amhail an 1 Eanáir 2014 204,690 122,440 312,535 102,006 – 741,671

Muirear don bhliain airgeadais 24,446 10,979 50,479 10,018 – 95,922

Fochuideachta a háil – – 13,434 – – 13,434

Diúscairtí (6,381) – (3,419) (89) –  (9,889)

Cúlchistí aistriúcháin – – 187 – – 187

Amhail an 31 Nollaig 2014 222,755 133,419 373,216 111,935 – 841,325

Glanluach de réir na leabhar

Amhail an 31 Nollaig 2014 695,574 237,746 435,105 228,226 27,979 1,624,630
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11. Tangible ixed assets (continued)

Cuideachta Ionaid Tailte &

aerpháirceanna

 Gléasra &

trealamh

Maoin  Sócmhainní

atá á dtógáil

Iomlán

teirminéil eile

€000 €000 €000 €000 €000 €000

Costas

Amhail an 1 Eanáir 2015 918,329 360,878 776,200 339,592 27,979 2,422,978

Breiseanna 1,575 8,285 21,747 9,542 52,045 93,194

Diúscairtí (3,653) (45) (30,360) (567) – (34,625)

Aistriú chuig sócmhainní críochnaithe 5,316 7,790 9,366 1,317 (23,789) –

At 31 December 2015 921,567 376,908 776,953 349,884 56,235 2,481,547

Dímheas

Amhail an 1 Eanáir 2015 222,755 130,011 353,476 111,366 –  817,608

Muirear don bhliain airgeadais 24,744 12,736 48,869 10,336 – 96,685

Diúscairtí (3,643) (45) (30,297) (536) – (34,521)

Amhail an 31 Nollaig 2015 243,856 142,702 372,048 121,166 – 879,772

Glanluach de réir na leabhar

Amhail an 31 Nollaig 2015 677,711 234,206 404,905 228,718 56,235 1,601,775

Amhail an 31 Nollaig 2014 695,574 230,867 422,724 228,226 27,979 1,605,370

Sócmhainní seasta inláimhsithe:

Grúpa

Costas

Amhail an 1 Eanáir 2014 921,199 349,515 760,143 331,997 32,743 2,395,597

Breiseanna 11 2,047 330 – 35,068 37,456

Diúscairtí (6,381) – (3,394) (300) – (10,075)

Aistriú chuig sócmhainní críochnaithe 3,500 9,316 19,121 7,895 (39,832) –

Amhail an 31 Nollaig 2014 918,329 360,878 776,200 339,592 27,979 2,422,978

Dímheas

Amhail an 1 Eanáir 2014 204,690 119,032 308,339 101,437 – 733,498

Muirear don bhliain airgeadais 24,446 10,979 48,505 10,018 – 93,948

Diúscairtí (6,381) – (3,368) (89) – (9,838)

Amhail an 31 Nollaig 2014 222,755 130,011 353,476 111,366 – 817,608

Glanluach de réir na leabhar

Amhail an 31 Nollaig 2014 695,574 230,867 422,724 228,226 27,979 1,605,370

Tá na beartais chuntasaíochta a úsáideann an Grúpa i ndáil le sócmhainní seasta inláimhsithe, lena n-áirítear dímheas, caipitliú costais agus 

athbhreithnithe ar lagú, leagtha amach i Nóta 1. 

Áirítear leis na tailte agus na haerpháirceanna talamh aerfoirt ar chostas €26.7 milliún (2014: €14.4 milliún). I measc na mbreiseanna 

ar sócmhainní seasta iad tá costais inmheánacha ailtireachta, innealtóireachta agus párolla gníomhaireachta €7.7 milliún (2014: €5.8 

milliún). San áireamh le costas na sócmhainní seasta tá ús carnach caipitlithe €68.4 milliún (2014: €68.3 milliún). 

Rinneadh ús €0.1 milliún a chaipitliú in 2015 (2014: nialas) ar ráta 4.65% in aghaidh na bliana.
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12. Sócmhainní doláimhsithe

Grúpa Bogearraí Cáilmheas Cearta lamháltais Iomlán

€000 €000 €000 €000

Costas

Amhail an 1 Eanáir 2015 16,473 24,289 68,427 109,189

Breiseanna 700 – – 700

Gluaiseacht aistriúcháin (7) – (1,137) (1,144)

Diúscairtí (371) – – (371)

Coigeartú – (679) – (679)

Amhail an 31 Nollaig 2015 16,795 23,610 67,290 107,695

Amúchadh

Amhail an 1 Eanáir 2015 11,880 7,166 17,289 36,335

Muirear don bhliain airgeadais 1,889 1,557 3,218 6,664

Gluaiseacht aistriúcháin (19) – (1,044) (1,063)

Diúscairtí (340) – – (340)

Amhail an 31 Nollaig 2015 13,410 8,723 19,463 41,596

Glanluach de réir na leabhar

Amhail an 31 Nollaig 2015 3,385 14,887 47,827 66,099

Amhail an 31 Nollaig 2014 4,593 17,123 51,138 72,854

I ndáil leis an mbliain airgeadais roimhe sin:

Cuideachta

Costas

Amhail an 1 Eanáir 2014 14,828 18,663 16,167 49,658

Fochuideachta a háil – – 51,625 51,625

Breiseanna 1,645 6,152 – 7,797

Gluaiseacht aistriúcháin – – 635 635

Díscríobh – (526) – (526)

Amhail an 31 Nollaig 2014 16,473 24,289 68,427 109,189

Amúchadh

Amhail an 1 Eanáir 2014 9,979 5,815 14,909 30,703

Muirear don bhliain airgeadais 1,901 1,872 1,787 5,560

Gluaiseacht aistriúcháin – 5 593 598

Díscríobh – (526) –  (526)

Amhail an 31 Nollaig 2014 11,880 7,166 17,289 36,335

Glanluach de réir na leabhar

Amhail an 31 Nollaig 2014 4,593 17,123 51,138 72,854
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12. Sócmhainní doláimhsithe (ar lean)

Cuideachta Bogearraí Iomlán

€000 €000

Costas

Amhail an 1 Eanáir 2015 15,659 15,659

Breiseanna 15 15

Diúscairtí (371) (371)

Amhail an 31 Nollaig 2015 15,303 15,303

Amúchadh

Amhail an 1 Eanáir 2015 11,128 11,128

Muirear don bhliain airgeadais 1,713 1,713

Diúscairtí (340) (340)

Amhail an 31 Nollaig 2015 12,501 12,501

Glanluach de réir na leabhar

Amhail an 31 Nollaig 2015 2,802 2,802

Amhail an 31 Nollaig 2014 4,531 4,531

I ndáil leis an mbliain airgeadais roimhe sin:

Cuideachta

Costas

Amhail an 1 Eanáir 2014 14,072 14,072

Breiseanna 1,587 1,587

Diúscairtí – –

Amhail an 31 Nollaig 2014 15,659 15,659

Amúchadh

Amhail an 1 Eanáir 2014 9,266 9,266

Muirear don bhliain airgeadais 1,862 1,862

Diúscairtí – –

Amhail an 31 Nollaig 2014 11,128 11,128

Glanluach de réir na leabhar

Amhail an 31 Nollaig 2014 4,531 4,531

D'eascair an t-iarmhéid tosaigh cáilmheasa in 2008 as fáil Aer Rianta International (Middle East) WLL (“ARIME”). Tá an cáilmheas á amúchadh 

ó 2013 thar thréimhse deich mbliana, tréimhse arb ionann í agus meánré na gcomhaontuithe lamháltais atá ar seilbh faoi láthair ag ARIME, 

tar éis athbhreithniú a bheith déanta ar shaolré hóinteach an cháilmheasa ó 2008 i bhianaise na fála breise in 2013. Rinneadh coigeartú 

€0.7 milliún ar an gcáilmheas sin in 2015 de bharr athbhreithniú ar na costais fála i ndáil leis an bhfáil bhreise in 2013. Áiríodh sa chostas 

cáilmheasa amhail an 1 Eanáir 2015 suim €6.2 milliún i leith an dliteanais cánach iarchurtha a aithníodh ar na cearta lamháltais caipitlithe ag 

éirí as fáil CTC-ARI glan ón tsócmhainn cánach iarchurtha a aithníodh ar an gcoigeartú luacha chóir ar mhéid inhaighte iasachta.

Ar an 19 Feabhra 2014, fuair ARIME, fochuideachta de chuid an Ghrúpa, scairsheilbh bhreise 25.01% in Cyprus Airports (F&B) Limited, 

gnó atá i mbun na lamháltas bia agus dí ag aerfort Paphos agus aerfort Larnaca sa Chipir. De bharr an idirbhirt, a raibh comaoin €3.1 milliún 

i gceist leis, méadaíodh scairsheilbh ARIME in Cyprus Airports (F&B) Limited go dtí 50.02%. Aithníodh cearta lamháltais €2.9 milliún mar 

shócmhainn dholáimhsithe ar háil na scairsheilbhe breise. Tá na cearta lamháltais sin á n-amúchadh ó 2014 thar seacht mbliana déag.

Ar an 30 Meitheamh 2014, mhéadaigh an Grúpa a leas in CTC-ARI (Holdings) Limited, an chuideachta sealbhaíochta do CTC-Airports 

Limited, ó 36% go dtí 85.625% tríd an scairsheilbh 50% a bhí fágtha a háil.  Roimhe sin, bhí leas 50% ag an nGrúpa in CTC-ARI (Holdings) 

trí ARIME, foghnóthas dá chuid. Áirítear CTC-ARI mar hghnóthas anois áit ar áiríodh é roimhe seo mar ghnóthas comhlachaithe. Ba é €54.8 

milliún costas iomlán na fála agus aithníodh €48.7 milliún mar shócmhainn dholáimhsithe tráth na fála. Tá na cearta lamháltais sin á 

n-amúchadh ó 2014 thar seacht mbliana déag.

San áireamh sa chuntas brabúis agus caillteanais don bhliain 2014 tá méideanna €55.1 milliún agus €5.1 milliún i leith láimhdeachais agus 

brabúis tar éis cánach faoi seach a d'eascair ón dáta a fuarthas an scairsheilbh bhreise 50% in CTC-ARI (Holdings) Limited.

Tá na beartais chuntasaíochta a úsáideann an Grúpa i ndáil le sócmhainní seasta inláimhsithe, lena n-áirítear amúchadh agus caipitliú 

costas, leagtha amach i Nóta 1.
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13.  Maoin Inheistíochta

Grúpa Maoin Maoin i Iomlán

Inheistíochta mbun

Tógála

€000 €000 €000

Luacháil

Amhail an 1 Eanáir 2015 80,177 – 80,177

Breiseanna 12,046 11,796 23,842

Athluachálacha 19,661 – 19,661

Aistriú chuig sócmhainní atá curtha i gcrích 27 (27) –

Amhail an 31 Nollaig 2015 111,911 11,769 123,680

I ndáil leis an mbliain airgeadais roimhe sin:

Luacháil

Amhail an 1 Eanáir 2014 45,163 – 45,163

Breiseanna 18,297 – 18,297

Fochuideachtaí a háil 700 – 700

Athluachálacha 16,017 – 16,017

Amhail an 31 Nollaig 2014 80,177 – 80,177

Cuideachta

Luacháil

Amhail an 1 Eanáir 2015 75,527 – 75,527

Breiseanna – 11,796 11,796

Athluachálacha 19,726 – 19,726

Aistriú chuig sócmhainní atá curtha i gcrích 27 (27) –

Amhail an 31 Nollaig 2015 95,280 11,769 107,049

I ndáil leis an mbliain airgeadais roimhe sin:

Luacháil 

Amhail an 1 Eanáir 2014 41,596 – 41,596

Breiseanna 18,297 – 18,297

Athluachálacha 15,634 – 15,634

Amhail an 31 Nollaig 2014 75,527 – 75,527

Cuimsíonn maoin inheistíochta talamh agus foirgnimh atá faoi úinéireacht an Ghrúpa agus déantar í a thomhas ar a luach 

cóir, agus aithnítear athruithe ar an luach cóir sa chuntas brabúis agus caillteanais ag gach dáta tuairiscithe. Tá luach cóir 

na maoine inheistíochta bunaithe ar luacháil a rinne luachálaithe neamhspleácha ag a bhfuil cáilíocht ghairmiúil aitheanta 

agus ag a bhfuil taithí le déanaí maidir le suíomh agus aicme na maoine inheistíochta arna luacháil.

Déantar na luachálacha ag féachaint d'hianaise margaidh inchomparáide a bhaineann le gach maoin ar leith nó le gach 

aicme maoine. Agus measúnú á dhéanamh ar luach cóir gach ceann de na maoine inheistíochta seachas an talamh ar le 

fochuideachta í, tá ioncam reatha agus ioncam féideartha amach anseo caipitlithe agus leas á bhaint as torthaí ó hianaise 

an mhargaidh. Chinn na luachálaithe seachtracha, i gcomhairle le lucht bainistíochta an Ghrúpa, na breithiúnais iomchuí 

lena n-úsáid sna luachálacha bunaithe ar mhéid na maoine, a luachanna cíosa agus an riocht ina bhfuil siad.

Tá luach cóir na talún atá faoi úinéireacht fochuideachta díorthaithe ar an modh comparáide díolacháin. Déantar praghsanna 

díolacháin talún inchomparáide i ngaireacht di a choigeartú le haghaidh a dtréithe, amhail méid na maoine. Chinn na 

luachálaithe seachtracha, i gcomhairle le lucht bainistíochta an Ghrúpa, na breithiúnais iomchuí lena n-úsáid sa luacháil sin 

bunaithe ar achar na talún, riocht an gheilleagair áitiúil agus praghsanna inchomparáide sa gheilleagar náisiúnta ábhartha.

Níl aon srianta ar réadú maoine inheistíochta ná ar íocaíocht ioncaim agus fáltais diúscartha. Tá roinnt oibleagáidí 

conarthacha ann i dtaobh forbairt a dhéanamh ar hoirgnimh áirithe atá aicmithe mar mhaoin inheistíochta agus tá sé sin 

curtha san áireamh chun críocha na luachálacha.
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14. Sócmhainní seasta – Inheistíochtaí

Grúpa Amhail Breiseanna/ Diúscairtí/ Amhail an 31

an 1 Eanáir méaduithe gluaiseachtaí Nollaig

2015 eile eile 2015

€000 €000 €000 €000

Gnóthais chomhhiontair a

Gnóthais chomhhiontair 672 1,124 – 1,796

Díbhinní a fuarthas – – (504) (504)

672 1,124 (504) 1,292

Gnóthais chomhlachaithe

Ús cothromais ar a chostas 63,785 – – 63,785

Sciar den bhrabús tar éis fála 227,138 27,813 (27) 254,924

Díbhinní a fuarthas (203,615) – (23,594) (227,209)

Cúlchiste aistriúcháin 5,171 1,632 – 6,803

92,479 29,445 (23,621) 98,303

Sócmhainní airgeadais eile

Inheistíochtaí liostaithe b 8,115 1,880 – 9,995

Inheistíochtaí neamhliostaithe eile c 11,466 – (76) 11,390

Sócmhainní airgeadais eile 383 58 – 441

19,964 1,938 (76) 21,826

Sócmhainní airgeadais iomlána 113,115 32,507 (24,201) 121,421

I ndáil leis an mbliain airgeadais roimhe sin: At Additions/ Disposals/ At 31

Grúpa 1 January other other December

2014 increases movements 2014

€000 €000 €000 €000

Gnóthais chomhhiontair a 

Gnóthais chomhhiontair – 672 – 672

– 672 – 672

Gnóthais chomhlachaithe

Ús cothromais ar a chostas 69,640 – (5,855) 63,785

Iasacht a rinneadh le gnóthas comhlachaithe 563 – (563) –

Sciar den bhrabús tar éis fála 204,494 20,937 1,707 227,138

Díbhinní a fuarthas (181,272) – (22,343) (203,615)

Cúlchiste aistriúcháin 3,283 1,888 – 5,171

96,708 22,825 (27,054) 92,479

Sócmhainní airgeadais eile

Inheistíochtaí liostaithe b 6,478 1,637 – 8,115

Inheistíochtaí neamhliostaithe eile c 5,954 6,895 (1,383) 11,466

Sócmhainní airgeadais eile 216 167 – 383

12,648 8,699 (1,383) 19,964

Sócmhainní airgeadais iomlána 109,356 32,196 (28,437) 113,115

a. Léiríonn an t-iarmhéid tosaigh i ngnóthais chomhhiontair go bhfuair an foghnóthas ARIME, in 2014, scairsheilbh 

bhreise 25.01% in Cyprus Airports (F&B) Limited, gnó atá i mbun na lamháltas bia agus dí ag aerfort Paphos agus 

aerfort Larnaca sa Chipir. De bharr an idirbhirt, a raibh comaoin €3.1 milliún i gceist leis, méadaíodh scairsheilbh 

ARIME in Cyprus Airports (F&B) Limited go dtí 50.02%. Áiríodh Cyprus Airports (F&B) mar ghnóthas comhlachaithe 

roimhe seo. Léiríonn an ghluaiseacht i ngnóthais chomhhiontair sciar na bliana 2015 de bhrabúis €1.1 milliún agus 

díbhinní a fuarthas €0.5 milliún.

b. Tá na hinheistíochtaí liostaithe ar seilbh ag foghnóthas, déantar iad a thabhairt anonn ar a luach cóir agus aithnítear 

athruithe ar an luach cóir sa chuntas brabúis agus caillteanais.

c. Tá inheistíocht neamhliostaithe ag foghnóthas i stoc iasachta. Baineann an bhreis sa bhliain roimh sin le fáil CTC-ARI 

agus méid inhaighte iasachta a bhí dlite do CTC-ARI. 

daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2015 65

Nótaí don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2015 (ar lean)



Cuideachta Amhail Breiseanna/ Diúscairtí/ Amhail an

1 Eanáir méaduithe gluaiseachtaí 31 Nollaig

2015 eile eile 2015

€000 €000 €000 €000

Gnáthscaireanna i bhfoghnóthais ar a gcostas 12,102 – – 12,102

Ranníocaíochtaí caipitil i leith foghnóthas 1,760 2,782 (3,282) 1,260

Sócmhainní airgeadais eile 383 58 – 441

Sócmhainní airgeadais iomlána 14,245 2,840 (3,282) 13,803

I ndáil leis an mbliain airgeadais roimhe sin:

Cuideachta Amhail Breiseanna/ Diúscairtí/ Amhail an 31

an 1 Eanáir méaduithe gluaiseachtaí Nollaig

2014 eile eile 2014

€000 €000 €000 €000

Gnáthscaireanna i bhfoghnóthais ar a gcostas 12,102 – – 12,102

Ranníocaíochtaí caipitil i leith foghnóthais 2,260 7,419 (7,919) 1,760

Iasacht a rinneadh le gnóthas comhlachaithe 563 – (563) –

Sócmhainní airgeadais eile 216 167 – 383

Sócmhainní airgeadais iomlána 15,141 7,586 (8,482) 14,245

I dtuairim na stiúrthóirí, ní lú an glanluach inréadaithe ná na luachanna anonn. Tá an bunús ar a shonraítear sócmhainní 

seasta leagtha amach i Nóta 1.

Leagtar amach thíos príomh-hochuideachta oibriúcháin agus príomhghnóthais chomhlachaithe an Ghrúpa, a bhfuil gach 

ceann acu san áireamh i ráitis airgeadais an Ghrúpa, mar aon le céatadán a sealúchais thairbhiúil gnáthscaireanna:

Gnóthas Oiig chláraithe Príomhghníomhaíocht % 

Foghnóthais

Aer Rianta International cpt An tSionnain, Éire Seirbhísí bainistíochta

idirnáisiúnta agus inheisteoir aerfoirt 100.0

Aer Rianta International Montréal, Ceanada Siopadóireacht saor ó dhleacht

(North America) Inc. activities agus gníomhaíochtaí 

bainteacha 100.0

ASC Airport Services Consolidated BÁC, Ireland Seirbhísí a sholáthar do daa plc

Limited 100.0

DAA Airport Services Limited BÁC, Ireland Fostaithe ar socraíocht in

daa plc 100.0

DAA Finance plc BÁC, Ireland Cuideachta maoiniúcháin 100.0

Derryquin Hotels Limited BÁC, Ireland Iar-oibreoir óstán 

(neamhthrádála) 100.0

Gatland Property Limited BÁC, Ireland Forbairt réadmhaoine 100.0

daa International Limited BÁC, Ireland Seirbhísí comhairleoireachta 100.0

daa USA International Inc. Massachusetts, USA Comhairleoireacht (carrchlóis) 100.0

ARI Auckland Limited 1 Auckland, Siopadóireacht shaor ó dhleacht

An Nua-Shéalainn agus gníomhaíochtaí bainteacha 100.0

CTC-ARI Airports Limited An Niocóis, An Chipir Siopadóireacht shaor ó dhleacht 

agus gníomhaíochtaí bainteacha 85.6

Aer Rianta International Manama, Bairéin Siopadóireacht shaor ó dhleacht

(Middle East) WLL agus gníomhaíochtaí bainteacha 71.3

Comhhiontar

CTC-ARI (F&B) Limited 2 An Niocóis, An Chipir Gníomhaíochtaí a bhaineann le

bia agus deoch saor ó dhleacht 35.6

14. Sócmhainní seasta – Inheistíochtaí (ar lean)
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Gnóthas Oiig chláraithe Príomhghníomhaíocht % 

Gnóthais chomhlachaithe

Caribbean ARI Inc. 3 Bridgetown, Barbadós Siopadóireacht shaor ó dhleacht

agus gníomhaíochtaí bainteacha 50.0 

Oman Sales & Services LLC Muscat, Óman Siopadóireacht shaor ó dhleacht

agus gníomhaíochtaí bainteacha 35.6

Phoenicia Aer Rianta Béiriút, An Liobáin Siopadóireacht shaor ó dhleacht

Management SAL agus gníomhaíochtaí bainteacha 35.6

Delhi Duty Free Services Private Deilí, An India Siopadóireacht shaor ó dhleacht

Limited 4 agus gníomhaíochtaí bainteacha 25.6

Flughafen Düsseldorf GmbH Düsseldorf, An Ghearmáin Oibreoir aerfoirt 20.0

Phoenicia Aer Rianta Co. SAL Béiriút, An Liobáin Siopadóireacht shaor ó dhleacht

agus gníomhaíochtaí bainteacha 11.5

DF AREM Media Limited An Niocóis, An Chipir Fógraíocht 11.5

1. Ar an 18 Feabhra 2015, corpraíodh ARI Auckland Limited, foghnóthas nua, sa Nua-Shéalainn.

2. Caitear le CTC-ARI (F&B) Limited mar chomhhiontar mar atá sainmhínithe faoi Chaighdeán Tuairiscithe Airgeadais 102 

Cuid 15 “Gnóthais chomhlachaithe” ar an bhforas go bhfeidhmíonn an Grúpa comhrialú i leith CTC-ARI (F&B) seachas 

tionchar suntasach nó rialú ceannasach.

3. I dtuairim na stiúrthóirí, ba chóir caitheamh le Caribbean ARI Inc. mar ghnóthas comhlachaithe mar atá sainmhínithe 

faoi FRS 102 Cuid 14 “Gnóthais chomhlachaithe” ar an bhforas go bhfeidhmíonn an Grúpa tionchar suntasach seachas 

tionchar mór nó comhrialú.

4. Tá 33.1% de scaireanna de chuid Delhi Duty Free Services Private Limited ar seilbh ag ARI International cpt, agus tá 

7.55% de na scaireanna sin ar seilbh ar iontaobhas do thríú páirtí.

Tá gach ráiteas airgeadais de chuid na bhfoghnóthas agus na ngnóthas comhlachaithe ag teacht le deireadh bliana an 

Ghrúpa ach amháin i gcás Delhi Duty Free Services Private Limited, a ullmhaítear a chuid ráiteas airgeadais cothrom le 

deireadh bliana ar an 31 Márta. Ullmhaíodh cuntais bhainistíochta an aonáin sin cothrom leis an 31 Nollaig 2015 chun 

críocha torthaí na cuideachta sin a áireamh i ráitis airgeadais an Ghrúpa. Tá sonraí na n-idirbheart idir an Grúpa agus a chuid 

gnóthas comhlachaithe agus a chuid comhhiontar i Nóta 30.

14. Sócmhainní seasta – Inheistíochtaí (ar lean)
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15. Stoic

Grúpa  Cuideachta

2015 2014 2015 2014

€000 €000 €000 €000

Costas na n-earraí le hathdhíol 31,813 21,671 6,818 7,329

Cothabháil 3,631 3,184 3,632 3,184

35,444 24,855 10,450 10,513

Níl luach athsholáthair an stoic difriúil go hábhartha ó shuim ghlanluacha an stoic. 

16. Féichiúnaithe 

Grúpa  Cuideachta

2015 2014 2015 2014

€000 €000 €000 €000

Féichiúnaithe trádála 34,593 33,945 29,377 30,027

Réamhíocaíochtaí agus ioncam fabhraithe 2,493 2,562 1,669 301

Dlite ó hoghnóthais – – 30,281 13,963

Dlite ó ghnóthais chomhlachaithe 2,020 2,185 – –

Cáin chorparáide 1,039 716 830 882

Féichiúnaithe eile 6,857 6,394 6,843 6,387

47,002 45,802 69,000 51,560

Tá féichiúnaithe €4.9 milliún (2014: €5.4 milliún) ag an nGrúpa agus féichiúnaithe €4.5 milliún (2014: €4.9 milliún) ag an gCuideachta 

óna bhfuil na méideanna sin dlite tar éis níos mó ná bliain amháin.

17. Creidiúnaithe: méideanna atá dlite laistigh de bhliain amháin

Grúpa  Cuideachta

2015 2014 2015 2014

€000 €000 €000 €000

Iasachtaí bainc (Nóta 19) 42,855 42,814 16,696 16,073

Creidiúnaithe trádála 24,655 16,993 8,896 5,109

Dlite d'hoghnóthais – – 979,586 1,000,072

Creidiúnaithe eile 13,458 11,165 14,438 12,824

Fabhruithe 74,787 63,419 56,484 43,685

Ioncam iarchurtha 4,018 4,393 4,318 4,812

Fabhruithe caipitil 36,372 27,514 36,372 27,514

196,145 166,298 1,116,790 1,110,089

Cáin san áireamh i gcreidiúnaithe eile: 

ÍMAT 2,742 2,399 2,401 2,333

ÁSPC 1,585 1,474 1,585 1,446

CBL 1,478 1,024 2,826 2,852

Cánacha eile 904 613 821 593

18. Creidiúnaithe: suimeanna atá dlite tar éis níos mó ná bliain amháin

Grúpa  Cuideachta

2015 2014 2015 2014

€000 €000 €000 €000

Iasachtaí bainc (Nóta 19) 490,224 532,991 225,410 242,106

Nótaí iasachta (Nóta 19) 548,301 547,823 – –

Fabhruithe 9,582 3,300 9,581 –

Ioncam iarchurtha 14,756 17,525 14,756 17,525

Creidiúnaithe eile 917 291 – 291

1,063,780 1,101,930 249,747 259,922

Tá ioncam iarchurtha €4.4 milliún (2014: €7.0 milliún), Grúpa agus Cuideachta, atá dlite tar éis breis is cúig bliana.
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19. Dliteanais airgeadais

Grúpa  Cuideachta

2015 2014 2015 2014

€000 €000 €000 €000

In-aisíoctha i dtráthchodanna:

In-aisíoctha laistigh de bhliain amháin 42,855 42,814 16,696 16,073

In-aisíoctha tar éis bliana agus laistigh de dhá bhliain 42,605 42,767 17,348 16,696

In-aisíoctha tar éis dhá bhliain agus laistigh de chúig bliana 135,224 131,450 56,254 54,118

In-aisíoctha tar éis breis is cúig bliana 312,395 358,774 151,808 171,292

533,079 575,805 242,106 258,179

Le haisíoc ar shlí eile seachas tráthchodanna:

In-aisíoctha tar éis dhá bhliain agus laistigh de chúig bliana 548,301 547,823 – –

1,081,380 1,123,628 242,106 258,179

Roinnte mar seo a leanas:

Iasachtaí bainc 533,079 575,805 242,106 258,179

Nótaí iasachta 548,301 547,823 – –

1,081,380 1,123,628 242,106 258,179

San áireamh i gcreidiúnaithe atá dlite laistigh de bhliain amháin (Nóta 17) 42,855 42,814 16,696 16,073

San áireamh i gcreidiúnaithe atá dlite tar éis breis is bliain amháin (Nóta 18) 1,038,525 1,080,814 225,410 242,106

Cuimsíonn na nótaí iasachta €549.7 milliún (2014: €549.7 milliún) de na nótaí iasachta is iníoctha in 2018 (lúide suimeanna gan 

amúchadh). Tá siadsan ar seilbh trí bhíthin hochuideachta na Cuideachta, DAA Finance plc. Tá na nótaí iasachta sin ar Liosta Oiigiúil 

Stocmhalartán na hÉireann. Tá na nótaí iasachta faoi ráthaíocht na Cuideachta. 

Tá iasachtaí bainc €289.6 milliún (2014: €313.9 milliún) ag DAA Finance plc freisin atá faoi ráthaíocht na Cuideachta. Déantar tuilleadh 

anailíse ar rátaí úis agus ar phróifíl riosca na ndliteanas airgeadais i Nóta 27.

Tá iasachtaí bainc €242.1 milliún (2014: €258.2 milliún) na Cuideachta amhail an 31 Nollaig 2015 neamhurraithe agus tá siad iníoctha 

i dtráthchodanna.

Saoráidí iasachta

Tá saoráid gheallta neamhtharraingthe iasachta €300 milliún ag an nGrúpa amhail an 31 Nollaig 2015 a bhfuil na réamhchoinníollacha 

ar fad comhlíonta ina leith. Rachaidh an tsaoráid sin in éag i gceann tráth is faide ná dhá bhliain ach nach faide ná cúig bliana.

20. Deontais chaipitil 

Grúpa  Cuideachta

2015 2014 2015 2014

€000 €000 €000 €000

Amhail an 1 Eanáir 10,655 11,418 10,655 11,418

Amúchta chuig an gcuntas brabúis agus caillteanais (757) (774) (757) (774)

Deontais a fuarthas – 11 – 11

Amhail an 31 Nollaig 9,898 10,655 9,898 10,655

Baineann cineál na deontais a fuarthas le forbairt agus leathnú an aerfoirt, amhail an carrchlós ilstórach agus an síneadh ar an naprún.
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21. Soláthairtí le haghaidh dliteanas

Costais Cáin Clár

aisghabhála

Árachas Iomlán

pinsin iarchurtha agus eile1 1

(Nóta 24) 2 (Nóta 22) costas

(Nóta 24)

€000 €000 €000 €000 €000

Grúpa

Amhail an 1 Eanáir 2015 74,700 21,160 22,256 19,733 137,849

(Creidmheas)/muirear don bhliain airgeadais (1,050) 14,704 1,125 1,237 16,016

Coigeartú i ndáil le blianta airgeadais roimhe sin – 386 – – 386

Úsáidte i rith na bliana airgeadais (70,085) – (3,957) (2,126) (76,168)

Aistriú chuig fabhruithe 3 – – (12,197) – (12,197)

Amhail an 31 Nollaig 2015 3,565 36,250 7,227 18,844 65,886

I ndáil leis an mbliain airgeadais roimhe sin:

Costais Cáin Clár Costais um Árachas Iomlán

pinsin iarchurtha aisghabhála athstruchtúrú agus eile 1

(Nóta 24) 2 (Nóta 22) costas

(Nóta 24)

€000 €000 €000 €000 €000 €000

Grúpa

Amhail an 1 Eanáir 2014 34,759 13,084 28,726 139 18,922 95,630

Muirear/(creidmheas) don bhliain airgeadais 43,184 2,202 296 – 2,598 48,280

Coigeartú i ndáil le blianta airgeadais roimhe sin – (88) – – – (88)

Úsáidte i rith na bliana airgeadais (3,243) – (6,766) (139) (1,787) (11,935)

Fochuideachta a háil – 6,151 – – – 6,151

Caillteanas athluachála – (189) – – – (189)

Amhail an 31 Nollaig 2014 74,700 21,160 22,256 – 19,733 137,849

1. De réir FRS 102, Cuid 21 ‘Provisions and Contingencies’ iompraíonn an Grúpa agus an Chuideachta soláthairtí d'éilimh thuairiscithe agus éilimh héideartha faoina 

gclár féinárachais agus do dhliteanais eile, lena n-áirítear éilimh dhlí, i gcás éiginnteachta uainiúcháin nó méid, i gcás ina bhfuil oibleagáid reatha ann de bharr teaghaisí 

roimhe sin, nuair is dócha go mbeidh aistriú sochar eacnamaíoch de dhíth chun an oibleagáid a ghlanadh, agus nuair is féidir meastachán iontaofa a dhéanamh ar mhéid 

na hoibleagáide. Táthar ag súil go nglanfaí dliteanais den sórt sin laistigh de thréimhse idir aon bhliain amháin agus deich mbliana.

2. An muirear pinsin don bhliain roimhe a bhaineann leis an mír eisceachtúil pinsin, féach Nóta 6. Baineann an t-iarmhéid ag deireadh na bliana leis na tarscaoiltí pinsin gan 

íoc agus le táillí gairmiúla, féach Nóta 24.

3. I rith na bliana d'aistrigh an Grúpa luach €12.2 milliún de na sochair luathscoir ó sholáthairtí le haghaidh dliteanas chuig méideanna creidiúnaithe atá dlite laistigh de 

bhliain amháin (€2.6 milliún) agus méideanna creidiúnaithe atá dlite tar éis breis agus bliain amháin (€9.6 milliún). Toisc nach bhfuil aon éiginnteacht i gceist maidir le 

méid na sochar luathscoir ná uainiú na híocaíochta, is iomchuí iadsan a aicmiú mar habhruithe.
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21. Soláthairtí le haghaidh dliteanas (ar lean)

Costais Cáin Clár Árachas Iomlán

pinsin iarchurtha aisghabhála agus eile2

(Nóta 24) 2 (Nóta 22) costas

(Nóta 24)

€000 €000 €000 €000 €000

Cuideachta

Amhail an 1 Eanáir 2015 74,700 15,883 20,712 19,733 131,028

(Creidmheas)/muirear le linn na bliana airgeadais (1,050) 14,649 – 1,237 14,836

Aistriú chuig fabhruithe3 – – (12,197) – (12,197)

Úsáidte i rith na bliana airgeadais (70,085) – (3,767) (2,126) (75,978)

Amhail an 31 Nollaig 2015 3,565 30,532 4,748 18,844 57,689

I ndáil leis an mbliain airgeadais roimhe sin:

Costais Cáin Clár Costais um Árachas Iomlán

pinsin iarchurtha aisghabhála athstruchtúrú agus eile1

(Nóta 24) 2 (Nóta 22) costas

(Nóta 24)

€000 €000 €000 €000 €000 €000

Cuideachta

Amhail an 1 Eanáir 2014 34,759 12,209 26,902 139 18,922 92,931

Muirear le linn na bliana airgeadais 43,184 3,674 – – 2,598 49,456

Úsáidte i rith na bliana airgeadais (3,243) – (6,190) (139) (1,787) (11,359)

Amhail an 31 Nollaig 2014 74,700 15,883 20,712 – 19,733 131,028

1. De réir FRS 102, Cuid 21 ‘Provisions and Contingencies’ iompraíonn an Chuideachta soláthairtí d'éilimh thuairiscithe agus éilimh héideartha faoina clár féinárachais 

agus do dhliteanais eile, lena n-áirítear éilimh dhlí, i gcás éiginnteachta uainiúcháin nó méid, i gcás ina bhfuil oibleagáid reatha ann de bharr teaghaisí roimhe sin, nuair 

is dócha go mbeidh aistriú sochar eacnamaíoch de dhíth chun an oibleagáid a ghlanadh, agus nuair is féidir meastachán iontaofa a dhéanamh ar mhéid na hoibleagáide. 

Táthar ag súil go nglanfaí dliteanais den sórt sin laistigh de thréimhse idir aon bhliain amháin agus deich mbliana.

2. An muirear pinsin don bhliain roimhe a bhaineann leis an mír eisceachtúil pinsin, féach Nóta 6. Baineann an t-iarmhéid ag deireadh na bliana leis na tarscaoiltí pinsin gan 

íoc agus le táillí gairmiúla, féach Nóta 24.

3. I rith na bliana d'aistrigh an Grúpa luach €12.2 milliún de na sochair luathscoir ó sholáthairtí le haghaidh dliteanas chuig méideanna creidiúnaithe atá dlite laistigh de 

bhliain amháin (€2.6 milliún) agus méideanna creidiúnaithe atá dlite tar éis breis agus bliain amháin (€9.6 milliún). Toisc nach bhfuil aon éiginnteacht i gceist maidir le 

méid na sochar luathscoir ná uainiú na híocaíochta, is iomchuí iadsan a aicmiú mar habhruithe.
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22. Dliteanas cánach iarchurtha

Grúpa  Cuideachta

2015 2014 2015 2014

€000 €000 €000 €000

Cáin iarchurtha

Soláthraítear cáin iarchurtha mar seo a leanas:

Difríochtaí uainiúcháin ar liúntais chaipitil 55,663 49,745 55,663 49,687

Suimeanna nach bhfuil inasbhainte ar bhonn sealadach i gcomhair cáin chorparáide (5,001) (7,922) (5,507) (7,734)

Caillteanais chánach atá ar fáil (31,168) (31,119) (31,168) (31,119)

Sócmhainní cánach iarchurtha ag eascairt i leith oibleagáidí sochair scoir (1,221) (2,926) (1,031) (2,595)

Cáin iarchurtha ar athluachálacha 12,679 7,778 12,575 7,644

Cáin iarchurtha i ndáil le cáilmheas 5,298 5,604 – –

mhail an 31 Nollaig 36,250 21,160 30,532 15,883

Ní dhéantar sócmhainní agus dliteanais chánach iarchurtha a hritháireamh ach amháin i gcás ina bhfuil ceart inheidhmithe le dlí ag 

an nGrúpa déanamh amhlaidh agus ina mbaineann na sócmhainní agus na dliteanais le cánacha ioncaim arna dtobhach ag an údarás 

cánachais céanna ar an aonán incháinithe céanna.  

23. Scairchaipiteal glaoite – curtha i láthair mar chothromas

Grúpa agus Cuideachta

2015 2014

€000 €000

Údaraithe:

317,500,000 gnáthscair ar €1 an ceann 317,500 317,500

Leithroinnte, glaoite agus láníoctha:

186,336,813 gnáthscair ar €1 an ceann 186,337 186,337

Tá gach ceann de na gnáthscaireanna ar seilbh ag an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe chun tairbhe Rialtas na hÉireann.
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24. Sochair scoir

Feidhmíonn an Grúpa scéimeanna pinsin, nó tá sé rannpháirteach iontu, i ndáil leis an 

máthair-chuideachta agus lena chuid príomh-hoghnóthas a chumhdaíonn móramh a 

hostaithe. Tá sócmhainní na scéime pinsin ar seilbh i gcistí iontaobhaithe ar leithligh, arna 

gceadú ag na Coimisinéirí Ioncaim.   

daa plc

Bíonn daa plc rannpháirteach i roinnt scéimeanna pinsin i ndáil lena hoireann.  Is é Scéim 

Coigiltis Scoir daa le Ranníocaíocht Shainithe an príomhshocrú atá i bhfeidhm anois le 

haghaidh seirbhíse sa todhchaí.  Roimhe seo, ba iad an dá phríomhscéim pinsin ina raibh 

daa plc páirteach Scéim Aoisliúntais (Fostaithe Ginearálta) Aerlínte Éireann ("Scéim IAS") 

agus Scéim Aoisliúntais Fhorlíontach Aer Rianta ("Scéim Fhorlíontach AR").  I ndiaidh 

athstruchtúrú ar an Scéim IAS, tá sochair sa dá scéim sin reoite maidir le seirbhís go 

dtí an 31 Nollaig 2014.  Tá sonraí breise a bhaineann leis na scéimeanna sin leagtha 

amach thíos.

Scéim Coigiltis Scoir daa le Ranníocaíocht Shainithe

Le héifeacht ón 1 Eanáir 2015, bhunaigh an Grúpa plean pinsin le ranníocaíocht shainithe, 

Scéim Coigiltis Scoir daa le Ranníocaíocht Shainithe, faoin gclúdaítear seirbhís pinsean 

incháilithe don hoireann rannpháirteach.  Tá ranníocaíochtaí cnapshuime aonuaire de 

bhun athstruchtúrú na Scéime IAS, a bhfuil cuntas air thíos, déanta i leith na scéime 

seo freisin.

An Scéim IAS

Is scéim ilhostóirí d'hostaithe áirithe a tháinig faoin gcatagóir "Fostaithe Ginearálta" 

de chuid daa plc í Scéim IAS.  Is iad Aer Lingus, Údarás Aerfort na Sionna Teo. agus SR 

Technics (nach bhfuil i mbun trádála a thuilleadh) na fostóirí atá i Scéim IAS.  Rinne na 

fostóirí agus na fostaithe araon ranníocaíochtaí socraithe i leith seirbhís inphinsin suas go 

dtí an 31 Nollaig 2014 i gcomhréir le gníomhas iontaobhais agus rialacha na Scéime IAS. 

Le héifeacht ón 31 Nollaig 2014, tar éis gur chuir Iontaobhaí na Scéime IAS chun feidhme 

Plean Maoinithe a bhí ceadaithe ag an Údarás Pinsean, reodh sochair na mball, socraíodh 

i dtéarmaí airgeadaíochta iad agus cuireadh faoi réir laghduithe áirithe iad, agus cuireadh 

deireadh le dliteanas an Ghrúpa agus na bhfostaithe a bhí ina mball di ranníocaíochtaí a 

dhéanamh leis an Scéim IAS agus cuireadh deireadh freisin le fabhrú sochar sa todhchaí.  

Tháinig deireadh le dliteanas na bhfostóirí i leith na scéime (ach amháin i ndáil leis na 

costais leanúnacha).  

Mar chuid d'athstruchtúrú na scéime seo, agus de bhun bailchríoch a chur ar 

chomhaontuithe (caidrimh tionscail) comhchoiteanna mar lánréiteach deiridh ar nithe 

a tháinig chun cinn i dtaca leis an athstruchtúrú ar an Scéim IAS agus de bhun baint 

oibleagáide neamh-mhaoinithe chun soláthar a dhéanamh i leith chostais na luathscor do 

chatagóir áirithe fostaithe mar thoradh ar chomhaontuithe a rinneadh sna blianta roimhe 

sin, d'aontaigh na fostóirí, faoi réir coinníollacha, íocaíochtaí aonuaire a dhéanamh isteach 

i gcistí nua le ranníocaíocht shainithe maidir le baill ghníomhacha agus baill iarchurtha 

incháilithe amhail an 31 Nollaig 2014.  Cuireadh bonn eolais faoin socrú sin de bharr 

moltaí a rinne 'Painéal Saineolaithe', a bhunaigh an Rialtas chun breithniú a dhéanamh 

i dtaobh réiteach na saincheisteanna caidrimh thionsclaíoch a d'éirigh as athstruchtúrú 

na socruithe pinsin do bhaill na Scéime IAS.  Rinneadh comhaontuithe comhchoiteanna 

maidir leis na saincheisteanna sin leis na ceardchumainn a dhéanann ionadaíocht 

ar hormhór mór na bhfostaithe a bhí ina mbaill de cheardchumann.  Chun a bheith 

incháilithe d'íocaíocht chnapshuime, bhí ar gach ball incháilithe den scéim tarscaoileadh 

a shíniú i dtaobh lánréiteach deiridh, lenar cuimsíodh an comhaontú iomlán idir an fostóir 

agus gach ball incháilithe ar chúrsaí pinsin agus ar chúrsaí a bhaineann le pinsean.

De bhun na socruithe sin, sholáthair an Grúpa €77.2 milliún i ranníocaíochtaí pinsin 

aonuaire do bhaill ghníomhacha nó baill iarchurtha incháilithe.  Rinneadh soláthar le 

haghaidh thart ar €5.0 milliún den tsuim sin in 2015, tar éis chinneadh críochnaitheach 

an Phainéil Saineolaithe in Márta 2015, agus íocadh an t-iarmhéid (€72.2 milliún) in 

2014 nó sna blianta roimhe sin (féach Nóta 6 le haghaidh tuilleadh sonraí).  

Amhail an 31 Nollaig 2015, bhí 97% de na tarscaoilte maidir leis na tairiscintí do baill 

ghníomhacha incháilithe agus 89% dóibh siúd do na baill iarchurtha comhlánaithe agus 

curtha ar ais agus bhí thart ar €69.7 milliún íoctha leis an bplean pinsin le ranníocaíocht 

shainithe thar ceann na mball sin mar ranníocaíochtaí aonuaire. Bhí €5.0 milliún breise 

íoctha freisin maidir le tabhairt chun críche nithe luathscoir mar atá leagtha amach i 

Nóta 6.

Socruithe Pinsin Eile na Cuideachta

Déanann an Chuideachta ranníocaíochtaí le socruithe pinsin áirithe eile, atá san áireamh 

mar scéimeanna sochair shainithe faoi FRS 102. Ar an bpríomhscéim díobh sin tá Scéim 

Fhorlíontach AR, scéim do chatagóirí áirithe d'hostaithe na cuideachta chun sochair 

phinsin scoir a sholáthar de bhreis orthu siúd atá iníoctha faoin Scéim IAS. De dhroim na 

n-athruithe ar an Scéim IAS, cuireadh deireadh freisin le fabhraithe sochar sa todhchaí i 

Scéim Fhorlíontach AR amhail an 31 Nollaig 2014. 

Roimh an athstruchtúrú ar na pinsin agus nithe gaolmhara, mar a mhínítear thuas, bhí 

oibleagáid neamh-mhaoinithe ar an ngrúpa chun soláthar a dhéanamh do chostais 

luathscoir i gcás catagóir áirithe fostaithe mar gheall ar chomhaontuithe a rinneadh sna 

blianta roimhe sin. De bhun an athstruchtúrú ar an Scéim IAS agus de bhun comhaontú 

comhchoiteann a rinneadh leis an gceardchumann a dhéanann ionadaíocht ar hormhór 

mór na bhfostaithe lena mbaineann, cuireadh deireadh leis an oibleagáid sin in 2015.

Tháinig gnóthachan ciorrúcháin €12.1 milliún (2014: €16.1 milliún) chun cinn in 2015 i 

leith na socruithe sin. 

Aer Rianta International cpt

Feidhmíonn Aer Rianta International cpt ("ARI") scéimeanna pinsin le ranníocaíocht 

shainithe nó déanann sé an ranníocaíocht reachtúil atá riachtanach maidir le ARI agus a 

phríomh-hoghnóthais, lena gclúdaítear formhór na bhfostaithe.   Feidhmíonn 

Aer Rianta International (North America) Inc., fochuideachta de chuid ARI, scéim sochair 

shainithe ("an Scéim ARINA").

Ranníocaíochtaí Pinsin eile

Déanann an Grúpa ranníocaíochtaí sainithe le socruithe pinsin phearsanta freisin i gcás 

catagóirí áirithe foirne.

Nochtadh faoi FRS 102 “Employee Beneits”

B'ionann an costas pinsin don Ghrúpa a cuireadh de mhuirear an bhrabúis oibriúcháin don 

bhliain airgeadais agus €8.2 milliún (2014: €6.2 milliún); féach Nóta 4.

Grúpa Cuideachta

2015 2014 2015 2014

€000 €000 €000 €000

Socruithe sochair shainithe 

costas seirbhíse 432 2,071 139 1,854

Scéimeanna le ranníocaíocht 

shainithe

7,704 4,098 6,536 3,499

8,136 6,169 6,675 5,353

Nótaí don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2015 (ar lean)
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24. Sochair scoir (ar lean)

Ba é seo a leanas glandliteanas pinsean comhcheangailte na socruithe, ar áiríodh iad mar scéimeanna sochair shainithe:

Grúpa  Cuideachta

2015 2014 2015 2014

€000 €000 €000 €000

Dliteanas pinsean comhlán 8,950 21,441 8,252 20,762

Déanann achtúirí neamhspleácha atá cáilithe go gairmiúil luacháil achtúireach gach trí bliana ar an Scéim Fhorlíontach AR. Níl fáil ag an 

bpobal ar na luachálacha achtúireacha. De réir FRS 102, ag gach dáta tuairiscithe, déanann na hachtúirí an luacháil is déanaí ar an scéim 

a nuashonrú chun toimhdí airgeadais a nglactar leo ag dáta an chláir comhardaithe a léiriú. Tá an Oibleagáid Luathscoir luacháilte ag 

achtúire neamhspleách atá cáilithe go gairmiúil ag dáta an chláir comhardaithe. 

Amhail an 31 Nollaig 2015, ba é glandliteanas pinsean an Ghrúpa €7.7 milliún (2014: €18.5 milliún) lenar cuimsíodh sócmhainní 

€16.0 milliún (2014: €16.5 milliún) agus luach láithreach dliteanas fabhraithe scéimeanna de €24.9 milliún (2014: €38.0 milliún) glan 

ar shócmhainn cánach iarchurtha bhainteach de €1.2 milliún (2014: €2.9 milliún).

Amhail an 31 Nollaig 2015, ba é glandliteanas pinsean an Ghrúpa €7.2 milliún (2014: €18.2 milliún) lenar cuimsíodh sócmhainní 

€12.2 milliún (2014: €12.9 milliún) agus luach láithreach dliteanas fabhraithe scéimeanna de €20.5 milliún (2014: €33.7 milliún) glan 

ar shócmhainn cánach iarchurtha bhainteach de €1.0 milliún (2014: €2.6 milliún).

Ba iad seo a leanas na príomhthoimhdí airgeadais, atá tugtha ar bhonn comhcheangailte, a d'úsáid na hachtúirí i leith na gcomhaontuithe 

sin chun na dliteanais a luacháil:

Amhail an  

31/12/2015

Amhail an  

31/12/2014

Modh luachála                                                      Aonad Réamh-mheasta Aonad Réamh-mheasta

Ráta méadaithe na dtuarastal 1.75% – 2.50% 1.75% – 2.50%

Ráta méadaithe an íocaíochta pinsin 0.00% – 1.75% 0.00% – 1.75%

Ráta lascaine 2.60% – 4.00% 2.18% – 4.00%

Toimhde maidir le boilsciú 1.75% – 2.00% 1.75% – 2.00%

Ionchas saoil na mball 

Fear in aois 65 (ionchas saoil faoi láthair) 22.9 – 25.4 22.8 – 25.0

Fear in aois 40 (ionchas saoil in aois 65) 25.7 – 28.3 25.6 – 26.8

Bean in aois 65 (ionchas saoil faoi láthair) 24.9 – 27.5 24.8 – 29.6

Bean in aois 40 (ionchas saoil in aois 65) 27.8 – 30.5 27.7 – 30.8

Tá an ráta lascaine 2.6% (Éire) agus 4.0% (thar lear) bunaithe ar Bhannaí Corparáideacha ag a bhfuil Rátáil AA a mheastar a bheith 

oiriúnach do thréimhse dhliteanas na scéimeanna.

Seo a leanas na leithdháiltí sócmhainne ag deireadh na bliana:

Grúpa Cuideachta 

2015 2014 2015 2014

Céatadán Céatadán Céatadán Céatadán

de  cmhainní de  cmhainní de  cmhainní de  cmhainní 

an phlean an phlean an phlean an phlean

Cothromais 42.1% 13.2% 36.6% 0.0%

Bannaí 53.8% 39.5% 58.0% 40.8%

Maoin 0.5% 1.3% 0.6% 1.7%

Airgead 0.1% 46.0% 0.2% 57.5%

Eile 3.5% – 4.6% –

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Nótaí don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2015 (ar lean)
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24. Sochair scoir (ar lean)

Grúpa Cuideachta 

2015 2014 2015 2014

€000 €000 €000 €000

Méideanna atá aitheanta sa chlár comhardaithe

Luach reatha na n-oibleagáidí   sochair shainithe (24,916) (37,990) (20,453) (33,668)

Luach cóir shócmhainní an phlean 15,966 16,549 12,201 12,906

Dliteanas comhlán (8,950) (21,441) (8,252) (20,762)

Dliteanas cánach iarchurtha bainteach 1,221 2,926 1,031 2,595

Glandliteanas (7,729) (18,515) (7,221) (18,167)

Athrú ar an oibleagáid sochar

Oibleagáid sochar ag tús na bliana airgeadais (37,990) (42,530) (33,668) (39,112)

Costas seirbhíse reatha (432) (2,134) (139) (1,901)

Costas seirbhíse roimhe seo – 47 – 47

Costas úis (760) (1,724) (577) (1,546)

Ranníocaíochtaí bhaill an phlean (58) (337) – (279)

Gnóthachan / (caillteanas) atomhais 1,588 (7,463) 1,578 (7,045)

Sochair a íocadh 328 235 249 117

(Caillteanas)/gnóthachan aistriúcháin 304 (135) – –

Ciorrúcháin an phlean 12,104 16,051 12,104 16,051

Oibleagáid sochar (maoinithe agus neamh-mhaoinithe) ag deireadh 

na bliana airgeadais (24,916) (37,990) (20,453) (33,668)

Athrú ar shócmhainní an phlean

Luach cóir shócmhainní an phlean ag tús 

 na bliana airgeadais 16,551 14,311 12,906 11,244

Ioncam úis 444 400 292 266

Gnóthachan atomhais

Gnóthachan achtúireach (919) 727 (748) 751

Torthaí ar shócmhainní an phlean gan ioncam úis – 264 – 203

Ranníocaíochtaí an hostóra 407 624 – 280

Ranníocaíochtaí na mball 58 337 – 279

Sochair a íocadh ón bplean (328) (235) (249) (117)

(Caillteanas)/gnóthachan aistriúcháin (247) 121 – –

Luach cóir shócmhainní an phlean ag deireadh na bliana airgeadais 15,966 16,549 12,201 12,906

Gnóthachan iomlán sainithe na bpinsean

Méideanna a taifeadadh sa chuntas brabúis agus caillteanais

Costas seirbhíse reatha 432 2,134 139 1,901

Costas seirbhíse roimhe seo – (47) – (47)

Costas úis 316 1,324 285 1,280

Gnóthachan ciorrúchain (12,104) (16,051) (12,104) (16,051)

Gnóthachan iomlán na bpinsean le sochair shainithe (11,356) (12,640) (11,680) (12,917)

Ba é an toradh ar shócmhainní an phlean €0.3 milliún don bhliain (2014: €0.7 milliún).

Sochair eile d'Fhostaithe

Sna blianta roimhe seo chuir an Grúpa i bhfeidhm Clár Gnóthaithe Costas (“CGC”) tar éis dul i gcomhairle leis an bhfoireann agus le 

hionadaithe na foirne. Amhail dáta an chláir comhardaithe bhí soláthar €7.2 milliún (2014: €22.3 milliún) fágtha don CGC, féach Nóta 

21. Is dliteanas neamh-mhaoinithe é sin ar dháta an chláir comhardaithe. 

I rith na bliana, aistríodh €12.2 milliún a bhaineann le foirceannadh agus sochair luathscoir chuig méideanna creidiúnaithe laistigh de 

bhliain amháin agus níos mó ná bliain amháin. Féach Nóta 17 agus 18.
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25. Ráiteas faoi shreabhadh airgid

Réiteach an bhrabúis oibriúcháin leis an airgead arna ghiniúint ó oibríochtaí

2015 2014

Nóta €000 €000

Brabús oibriúcháin 128,752 69,426

Coigeartú le haghaidh: 

Muirear dímheasa 11 99,855 95,922

Coigeartú luacha chóir   13 (19,661) (16,017)

(Creidmheas)/muirear um sholáthar pinsin 6 (8,195) 43,184

Cáin íoctha (2,018) (2,784)

Amúchadh na sócmhainní doláimhsithe 12 6,664 5,560

(Brabús)/caillteanas ar dhiúscairt agus scor i gcás sócmhainní inláimhsithe seasta 8 (156) 1,755

Amúchadh na ndeontas caipitil 20 (757) (774)

204,484 196,272

Sreabhadh airgid oibriúcháin roimh ghluaiseacht sa chaipiteal oibre

Méadú ar stoic (10,589) (410)

(Méadú)/laghdú ar héichiúnaithe (1,382) 3,355

Méadú/(laghdú) ar chreidiúnaithe 15,109 (11,081)

Laghdú ar an dliteanas pinsin (54) (14,735)

Méadú ar an dliteanas árachais agus soláthairtí eile 1,237 2,598

Íocaíochtaí i leith an chláir gnóthaithe costas (3,957) (6,766)

Íocaíochtaí i leith pinsean agus soláthairtí eile (77,154) (5,169)

Airgead a gineadh ó oibríochtaí 127,694 164,064

26. Anailís ar ghlanhiachas

Amhail Gluaiseacht Amhail

an 1 Eanáir Sreabhadh Gluaiseachtaí malairte an 31 Nollaig

2015 airgid neamhairgid coigríche 2015

€000 €000 €000 €000 €000

Airgead 36,075 49,128 – (405) 84,798

Acmhainní leachtacha 487,239 (106,897) – – 380,342

523,314 (57,769) – (405) 465,140

Fiacha dlite laistigh de bhliain amháin (42,814) 42,726 (42,767) – (42,855)

Fiacha dlite tar éis bliain amháin (1,080,814) – 42,289 – (1,038,525)

(1,123,628) 42,726 (478) – (1,081,380)

Iomlán (600,314) (15,043) (478) (405) (616,240)

I ndáil leis an mbliain airgeadais roimhe sin:

Amhail Gluaiseacht Amhail

an 1 Eanáir Sreabhadh Gluaiseachtaí malairte an 31 Nollaig

2014 airgid neamhairgid aistriúcháin 2014

€000 €000 €000 €000 €000

Airgead 43,877 (7,914) – 112 36,075

Acmhainní leachtacha 493,850 (6,611) – – 487,239

537,727 (14,525) – 112 523,314

Fiacha dlite laistigh de bhliain amháin (31,685) 33,010 (44,139) – (42,814)

Fiacha dlite tar éis bliain amháin (1,120,012) – 39,198 – (1,080,814)

(1,151,697) 33,010 (4,941) – (1,123,628)

Iomlán (613,970) 18,485 (4,941) 112 (600,314)
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27.Ionstraimí airgeadais 

Tá nochtadh inste faoi bheartas agus bainistíocht cistíochta an Ghrúpa leagtha amach in Athbhreithniú Airgeadais na bliana 2015. 

Seo thíos an nochtadh atá riachtanach i ndáil le sócmhainní agus dliteanais ábhartha (arna sainiú) de réir FRS 102 Cuid 11 “Basic 

Financial Instruments”. Ní áirítear leis na sócmhainní/dliteanais airgeadais ábhartha féichiúnaithe ná creidiúnaithe gearrthéarmacha ná 

inheistíochtaí i bhfochuideachtaí agus i ngnóthais chomhlachaithe.

(i) Próifíl riosca ráta úis na ndliteanas agus na sócmhainní airgeadais

Ba é seo a leanas an phróifíl ráta úis maidir le dliteanas airgeadais ábhartha an Ghrúpa agus a chuid sócmhainní airgeadais ábhartha smhara 

amhail an 31 Nollaig 2015:

2015 2014

Iomlán Ráta 

comhlúthach

Ráta  

seasta

Iomlán Ráta 

 comhlúthach

Ráta  

seasta

€000 €000 €000 €000 €000 €000

Dliteanais airgeadais

Euro 1,081,380 238,447 842,933 1,123,628 256,089 867,539

Sócmhainní airgeadais

Euro 444,175 444,175 – 513,260 513,260 –

Steirling 153 153 – 206 206 –

Dollar na Stát Aontaithe 12,771 12,771 – 6,211 6,211 –

Dollar Cheanada 4,061 4,061 – 3,357 3,357 –

Dollar na Nua-Shéalainne 3,689 3,689 – – – –

Rúbal na Rúise – – – 8 8 –

Dollar Hong Cong 23 23 – 24 24 –

Franc na hEilvéise 163 163 – 156 156 –

Renminbi – – – 92 92 –

Dollar na hAstráile 105 105 – – – –

Airgeadraí eile – – – – – –

465,140 465,140 – 523,314 523,314 –

 

Ba é 5.9% (2014: 5.8%) an meánráta ualaithe úis le haghaidh dliteanas airgeadais airgeadra Euro ar ráta seasta agus bhí an ráta 

socraithe ar feadh meántréimhse ualaithe 5.4 bliain (2014: 6.5 bliain). Ní raibh aon dliteanais airgeadais ann nár íocadh ús ar bith orthu. 

Chuimsigh na sócmhainní airgeadais ar ráta comhlúthach taiscí bainc téarma sheasta agus taiscí bainc ar glao ní ba ghiorra ná tréimhse 

bliana a ghin ús ar rátaí an mhargaidh. Is é an ráta tagarmhairc maidir le híocaíochtaí úis a chinneadh maidir leis na dliteanais airgeadais ar 

ráta comhlúthach ná sé mhí EURIBOR. 
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27. Ionstraimí airgeadais (ar lean)

(ii) Risiochtaí ar airgeadra  

Taispeántar sa tábla thíos risíochtaí an Ghrúpa ar airgeadra, is iad sin na sócmhainní agus na dliteanais úd (nó risíochtaí neamhstruchtúracha) as a 

n-eascraíonn na glanbhrabúis agus na glanchaillteanais airgeadais arna n-aithint sa chuntas brabúis agus caillteanais. Cuimsítear sna risíochtaí sin 

sócmhainní agus dliteanais airgeadaíochta an Ghrúpa nach bhfuil ainmnithe in airgeadra feidhmiúil an aonaid atá i gceist. Seo a leanas na risíochtaí sin:  

Glansócmhainní airgeadaíochta airgeadra coigríche €000

Euro Steirling Dollar Dollar Rúbal Franc Dollar Dollar

SAM Cheanada na Rúise na hEilvéise na hAstráile Hong Kong

Amhail an 31 Nollaig 2015

Airgeadra feidhmiúil 

oibríochtaí an Ghrúpa 

Euro – 463 5,088 1,971 – – – –

Dollar Cheanada – – 288 – – – – –

Dollar Hong Cong 66 – 6 – – – – –

Dollar na Stát Aontaithe 168 93 – – 163 156 – –

Renminbi – – – – – – – 3

Dollar na Nua-Shéalainne 53 20 36 – – – 105 –

287 576 5,418 1,971 163 156 105 3

Amhail an 31 Nollaig 2014

Airgeadra feidhmiúil 

oibríochtaí an Ghrúpa

Euro – 142 141 523 8 – – –

Dollar Cheanada – – 245 – – – – –

Dollar Hong Cong 44 – 5 – – – – –

Dollar na Stát Aontaithe 3,338 64 – – – 156 – –

Renminbi 180 – – – – – – 3

3,562 206 391 523 8 156 – 3
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27. Ionstraimí airgeadais (ar lean)

(iii)  Luachanna anonn na ndliteanas agus na sócmhainní airgeadais  

Leagtha amach thíos tá luachanna anonn shócmhainní agus dliteanais airgeadais ábhartha an Ghrúpa:

Grúpa Cuideachta 

2015 2014 2015 2014

€000 €000 €000 €000

Sócmhainní airgeadais

Arna dtomhas ar a luach cóir trí bhrabús nó caillteanas

Sócmhainn airgeadais 10,436 8,498 441 383

Ionstraimí iachais arna dtomhas ar a gcostas amúchta

Stoc iasachta inhaighte 11,391 11,466 – –

Arna thomhas ar an méid neamhlascainithe is inhaighte

Trádála 34,593 33,945 29,377 30,027

Féichiúnaithe eile 6,857 6,394 6,843 6,387

Suimeanna dlite ó hognóthais – – 30,281 13,963

Suimeanna dlite ó ghnóthais chomhlachaithe 2,020 2,185 – –

65,297 62,488 66,942 50,760

Dliteanais airgeadais

Arna dtomhas ar a luach cóir trí bhrabús nó caillteanas

Dliteanais airgeadais díorthaigh 1,247 968 1,247 968

Arna dtomhas ar chostas amúchta

Iasachtaí bainc 533,079 575,805 242,106 258,179

Nótaí iasachta 548,301 547,823 – –

Méideanna dlite do hoghnóthais – – 844,584 868,890

Arna dtomhas ar an méid neamhlascainithe is iníoctha

Creidiúnaithe trádála 24,655 16,993 8,896 5,109

Creidiúnaithe eile 12,211 10,197 13,191 11,856

Méideanna dlite do hoghnóthai – – 135,002 131,182

1,119,493 1,151,786 1,245,026 1,276,184

Déantar luachanna córa na sócmhainní agus na ndliteanas, ar seilbh ar a luach cóir tríd an gcuntas brabúis agus caillteanais, a chinneadh 

agus leas á bhaint as praghsanna margaidh luaite amhail gach dáta cláir comhardaithe.

Ag dáta an chláir comhardaithe ní raibh luachanna córa na sócmhainní airgeadais ábhartha ná na gcreidiúnaithe eile a bhí dlite tar éis breis 

agus bliain amháin difriúil go hábhartha óna gcuid luachanna anonn.

(iv)  Ioncam, caiteachas, gnóthachain agus caillteanais i leith ionstraimí airgeadais 

Tugtar achoimre thíos ar ioncam, caiteachas, gnóthachain agus caillteanais an Ghrúpa i leith ionstraimí airgeadais:

Grúpa

2015 2014

€000 €000

Ioncaim agus costais úis

An costas úis iomlán maidir le dliteanais airgeadais ar a gcostas amúchta 53,507 55,427

An costas úis iomlán maidir le sócmhainní airgeadais ar a gcostas amúchta 1,035 6,238

Gnóthachain agus (caillteanais) luacha chóir

Ar shócmhainní airgeadais arna dtomhas ar a luach cóir trí bhrabús nó caillteanas 58 166

Ar dhliteanais airgeadais arna dtomhas ar a luach cóir trí bhrabús nó caillteanas (220) (913)
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28.Ceangaltais agus nithe gaolmhara

Grúpa Cuideachta 

2015 2014 2015 2014

€000 €000 €000 €000

(i) Ceangaltais chaipitil

Ar conradh 22,432 9,188 22,432 9,188

Údaraithe ag na stiúrthóirí, ach nach bhfuil conradh déanta ina leith 34,516 95,865 18,747 91,877

56,948 105,053 41,179 101,065

(ii) Comhaontuithe idirnáisiúnta lamháltais

Tá gníomhaíochtaí idirnáisiúnta miondíola áirithe de chuid an Ghrúpa faoi réir socruithe lena n-áirítear íostáillí lamháltais ráthaithe.

Is iad seo a leanas na híostáillí lamháltais ráthaithe is iníoctha thar shaolré na gcomhaontuithe lamháltais atá i bhfeidhm amhail an 31 

Nollaig 2015:

Grúpa Cuideachta 

2015 2014 2015 2014

€000 €000 €000 €000

Iníoctha maidir le comhaontuithe lamháltais laistigh den tréimhse seo:

Bliain amháin 45,044 18,834 – –

Tar éis dhá bhliain agus laistigh de chúig bliana 318,104 71,107 – –

Breis is cúig bliana 595,731 230,603 – –

958,879 320,544 – –

Amhail an 31 Nollaig 2015, bhí luach €18.2 milliún (2014: €1.6 milliún) de na ceangaltais sin urraithe trí bhannaí feidhmiúcháin a 

d'eisigh bainc agus a ráthaigh an Grúpa. 

Áirítear leis na híostáillí lamháltais iomlána a bhí iníoctha amhail an 31 Nollaig 2015 comhaontú lamháltais a rinne ARIME i gcáil 

foghnóthais de chuid an Ghrúpa, ar an 21 Nollaig 2015, chun lamháltas miondíola a heidhmiú i bhFoirgneamh Críochfoirt Midield 

ag Aerfort Idirnáisiúnta Abú Daibí ar feadh tréimhse 10 mbliana ó dháta tosach feidhme sa todhchaí. Tá sé beartaithe cuideachta 

comhhiontair a bhunú le páirtí áitiúil chun na hoibleagáidí agus na dliteanais atá leagtha amach sa chomhaontú lamháltais a chur i gcrích, 

atá le nuachan don aonán comhhiontair. 

 

Tá nuachan an chomhaontaithe lamháltais don aonáin comhhiontair faoi réir roinnt coinníollacha agus toilithe agus táthar ag súil go 

mbeidh an próiseas sin curtha i gcrích roimh an dáta tosach feidhme. Léirítear i dtábla 28 (i) sciar an Ghrúpa de na costais inheistíochta 

cheangailte maidir leis na hasraonta miondíola a bhunú agus léirítear i dtábla 28 (ii) na ceangaltais iomlána maidir le híostáillí 

lamháltais ráthaithe.
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28. Ceangaltais agus nithe gaolmhara (ar lean)

(iii)  Léasanna oibriúcháin léasaí 

Seo a leanas na híocaíochtaí léasa íosta iomlána amach anseo faoi léasanna oibriúcháin nach féidir a chealú:

Grúpa Cuideachta 

2015 2014 2015 2014

€000 €000 €000 €000

Foirgnimh

Bliain amháin 988 573 – –

Idir dhá bhliain agus cúig bliana 2,076 1,274 – –

Breis is cúig bliana 1,670  1,433 – –

4,734 3,280 – –

Talamh

Bliain amháin 14 14 14 14

Idir dhá bhliain agus cúig bliana 56 56 56 56

Breis is cúig bliana 51  51 51  51

121 121 121 121

Gléasra agus Trealamh

Bliain amháin 104 94 20 20

Idir dhá bhliain agus cúig bliana 116 67 – –

Breis is cúig bliana 7  – –  –

227 161 20 20

Ba ionann agus €1.0 milliún (2014: €2.0 milliún) costas íocaíochtaí léasa an Ghrúpa amhail an 31 Nollaig 2015. Ba ionann agus €0.2 

milliún (2014: €1.4 milliún) costas íocaíochtaí léasa na Cuideachta amhail an 31 Nollaig 2015.

(iv) Ceangaltais eile

I ngnáthchúrsa an ghnó tá an Grúpa tar éis dul i mbun ceangaltas maidir le soláthar gáis agus leictreachais sa todhchaí ag a chuid aerfort. 

Ba ionann agus €3.0 milliún (2014: €4.5 milliún) na ceangaltais cheannacháin amhail an 31 Nollaig 2015.

29. Léasanna oibriúcháin léasóra

Seo a leanas na híocaíochtaí léasa íosta iomlána is inhaighte amach anseo faoi léasanna oibriúcháin nach féidir a chealú: 

Grúpa Cuideachta 

2015 2014 2015 2014

€000 €000 €000 €000

Foirgnimh

Bliain amháin 14,743 13,080 14,743 13,080

Idir dhá bhliain agus cúig bliana 31,456 29,542 31,456 29,542

Breis is cúig bliana 21,851 20,309 21,851 20,309

68,050 62,931 68,050 62,931

Talamh

Bliain amháin 214 105 214 105

Idir dhá bhliain agus cúig bliana 421 421 421 421

Breis is cúig bliana 875  981 875  981

1,510 1,507 1,510 1,507

Gléasra agus Trealamh

Bliain amháin 1,061 1,004 1,061 1,004

Idir dhá bhliain agus cúig bliana 2,750 2,868 2,750 2,868

Breis is cúig bliana –  598 –  598

3,811 4,470 3,811 4,470
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30. Nochtadh páirtithe gaolmhara

Déantar achoimre thíos ar pháirtithe gaolmhara an Ghrúpa, mar atá sainithe in gCuid 33 “Related Party Disclosures”, 

cineál an ghaoil agus méid na n-idirbheart leo (gan foghnóthais san áireamh).

2015 2014

€000 €000

Gnóthais chomhlachaithe

Muirir bhainistíochta i leith gnóthais chomhlachaithe 10,687 10,116

Díbhinní a fuarthas ó ghnóthais chomhlachaithe 24,098 22,343

Dlite ó ghnóthais chomhlachaithe ag deireadh na bliana 2,020 2,185

Tá sonraí phríomhghnóthais chomhlachaithe an Ghrúpa leagtha amach i Nóta 14.

Tá an tUasal Pádraig Ó Ríordáin, Cathaoirleach na Cuideachta, ina chomhpháirtí in Arthur Cox, gnólacht dlí a chuireann 

seirbhísí dlí ar fáil don Ghrúpa. Ba é luach na dtáillí i leith seirbhísí gairmiúla a chuir Arthur Cox ar fáil don Ghrúpa i 

ngnáthchúrsa an ghnó in Éirinn i rith na bliana dar chríoch an 31 Nollaig 2015 ná €1.2 milliún (2014: €1.7 milliún).  

Ba é €0.7 milliún (2014: €0.8 milliún) an méid neamhbhilleáilte, nó an méid a bhí billeáilte agus nach raibh íoctha fós ag 

an nGrúpa ag deireadh na bliana.

Bhí Ann-Marie O'Sullivan Uasal ina stiúrthóir ar Healy Design & Advertising Limited, comhlacht margaíochta a chuireann 

seirbhísí margaíochta ar fáil don Ghrúpa sa tréimhse go dtí an 11 Márta 2015. Ba é luach na dtáillí i gcomhair seirbhísí 

gairmiúla a chuir Healy Design & Advertising Limited ar fáil don Ghrúpa i ngnáthchúrsa an ghnó i rith na tréimhse ina raibh 

sí ina stiúrthóir ar an gcuideachta ná €727 (2014: €88,733). 

Déileálann an Grúpa i ngnáthchúrsa an ghnó le comhlachtaí Rialtais agus comhlachtaí stáit agus le haonáin eile atá 

faoi úinéireacht an Rialtais, faoina rialú nó faoi thionchar suntasach an Rialtais. Bítear ag déileáil amhlaidh le raon 

leathan aonán lena n-áirítear an rialtas láir, údaráis áitiúla, cuideachtaí leathstáit tráchtála agus neamhthráchtála agus 

institiúidí airgeadais. 

Téarmaí agus coinníollacha na n-idirbheart le páirtithe gaolmhara

Tá na hiarmhéideanna gan íoc le haonáin neamhurraithe, saor ó ús agus bítear ag súil le socraíocht airgid laistigh de 30 lá 

ón sonrasc. Níor chuir an Grúpa aon ráthaíochtaí ar fáil ná níor bhain sé tairbhe as aon ráthaíochtaí i leith nithe inhaighte 

ná iníoctha páirtithe gaolmhara. Ní dhearnadh soláthar d'aon mhéideanna ná ní dhearnadh iad a dhíscríobh sa tréimhse 

maidir le iacha a bhí dlite do pháirtithe gaolmhara nó uathu.

Cúiteamh daoine tábhachtacha den lucht bainistíochta

Meastar gur daoine tábhachtacha den lucht bainistíochta iad comhaltaí an Bhoird Stiúrthóirí a bhfuil údarás acu agus a 

bhfuil freagracht orthu i leith phleanáil, stiúradh agus rialú ghníomhaíochtaí an Ghrúpa. Ba é luach saothair iomlán na 

ndaoine sin i ndáil le 2015 ná €0.9 milliún (2014: €0.9 milliún).

31.Leas neamh-urlámhais 

2015 2014

€000 €000

Ag tús na bliana airgeadais 11,615 11,513

Sciar den bhrabús don bhliain airgeadais 4,971 4,212

Difríochtaí malairte 1,021 1,185

Díbhinn do leas neamh-urlámhais1 (3,950) (4,798)

Díbhinn beartaithe do leas neamh-urlámhais – (576)

Ceannach scairsheilbhe mionlaí2 – 79

Ag deireadh na bliana airgeadais 13,657 11,615

1. Ionadaíonn na méideanna thuas íocaíochtaí díbhinne ó ARIME lena chuid leasanna 

neamh-urlámhais.

2. Ceannach scairsheilbhe breise 50% in CTC-ARI (Holdings) Limited in 2014.

32. Dlíthíocht

Sa ngnáthchúrsa gnó, bíonn an Grúpa páirteach in imeachtaí éagsúla dlí le tríú páirtithe, a mbíonn a dtoradh éiginnte. 

I gcás inarb iomchuí, déantar soláthar sna ráitis airgeadais bunaithe ar mheastachán is fearr na stiúrthóirí ar thoradh 

féideartha na n-imeachtaí sin.  Is é beartas an Ghrúpa gach cás dlí i gcoinne an Ghrúpa a chosaint go tréan.  

Nótaí don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2015 (ar lean)
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33. Aistriú chuig FRS 102  

Is é seo an chéad bhliain ina chuir an Grúpa i láthair a chuid ráiteas airgeadais faoi FRS 102. Tá na nochtuithe seo a leanas de dhíth i mbliain airgeadais an aistrithe. Na ráitis airgeadais 

dheiridh faoin ngnáthchleachtas cuntasaíochta in Éirinn roimhe seo, bhain siad leis an mbliain dar chríoch an 31 Nollaig 2014 agus, dá bhrí sin, ba é an 1 Eanáir 2014 dáta an aistrithe 

go dtí FRS 102. Leagtha amach thíos tá na hathruithe ar na beartais chuntasaíochta lena réitítear an brabús don bhliain airgeadais dar chríoch an 31 Nollaig 2014 leis an gcothromas 

iomlán amhail an 1 Eanáir 2014 agus an 31 Nollaig 2014, idir an gnáthchleachtas cuntasaíochta in Éirinn roimhe seo agus FRS 102.

Amhail an 1 Eanáir 2014 Amhail an 31 Nollaig 2014

Nóta

Mar a 

Sonraíodh 

Roimhe Seo

Éifeacht an 

Aistrithe

FRS 102

(arna 

athshonrú)

Mar a 

Sonraíodh 

Roimhe Seo

Éifeacht an 

Aistrithe

FRS 102

(arna 

athshonrú)

€000 €000 €000 €000 €000 €000

Réiteach an chothromais

Sócmhainní Seasta (i), (ii), (iii), (iv), (v) 1,826,306 19,524 1,845,830 1,846,384 44,392 1,890,776

Sócmhainní reatha  597,678 – 597,678 593,971 – 593,971

Creidiúnaithe: suimeanna atá dlite laistigh de bhliain amháin (vi) (148,413) (55) (148,468) (165,620) (678) (166,298)

Glansócmhainní reatha  449,265 (55) 449,210 428,351 (678) 427,673

Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha  2,275,571 19,469 2,295,040 2,274,735 43,714 2,318,449

Creidiúnaithe: suimeanna atá dlite tar éis níos mó ná bliain 

amháin (v), (vi) (1,144,039) 1,159 (1,142,880) (1,102,194) 264 (1,101,930)

Deontais chaipitil  (11,418) – (11,418) (10,655) – (10,655)

Soláthairtí le haghaidh dliteanas (vii), (viii) (95,571) (59) (95,630) (127,164) (10,685) (137,849)

Dliteanas pinsean (vii) (24,642) (3,577) (28,219) (18,515) (2,926) (21,441)

Glansócmhainní   999,901 16,992 1,016,893 1,016,207 30,367 1,046,574

Caipiteal agus cúlchistí  999,901 16,992 1,016,893 1,016,207 30,367 1,046,574

 

Nótaí don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2015 (ar lean)
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33. Aistriú chuig FRS 102 (ar lean)

Amhail an 31 Nollaig 2014

Nóta

Mar a 

Sonraíodh 

Roimhe Seo

Éifeacht an 

Aistrithe

FRS 102

(arna 

athshonrú)

€000 €000 €000

Réiteach an bhrabúis nó an chaillteanais don bhliain airgeadais

Láimhdeachas (v) 563,792 284 564,076

Costais Oibriúcháin     

Costas na n-earraí le hathdhíol  (100,617) – (100,617)

Costais phárolla agus costais ghaolmhara  (154,658) – (154,658)

Mír Eisceachtúil – Pinsean  (27,133) – (27,133)

Ábhair agus seirbhísí (v), (vii) (126,892) (1,047) (127,939)

(409,300) (1,047) (410,347)

Tuilleamh roimh ús, cháin, dhímheas agus amúchadh 154,492 (763) 153,729

Dímheas, amúchadh agus lagú (i), (iii), (v) (103,188) 2,881 (100,307)

Coigeartuithe Luacha Chóir – Maoin Inheistíochta (i) – 16,004 16,004

Brabús oibriúcháin  51,304 18,122 69,426

Sciar den bhrabús oibriúcháin     

Comhhiontar  730 (116) 614

Gnóthas Comhlachaithe (iv) 34,750 (14,429) 20,321

Míreanna eisceachtúla    

Díol chomhlaigh (iv) 3,468 (2,037) 1,431

Brabús an Ghrúpa roimh ús agus chánachas  90,252 1,540 91,792

Ioncam agus costais airgeadais eile (ii), (vi) 436 23 459

Ús inhaighte agus ioncam dá shamhail – Grúpa  6,902 (264) 6,638

Ús iníoctha agus muirir dá shamhail – Grúpa (vii) (57,890) (57,890)

Ús iníoctha agus muirir dá shamhail – Gnóthais chomhlachaithe (6,617) 6,617 –

Brabús an Ghrúpa ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas  33,083 7,916 40,999

Cáin ar bhrabús ar ghnáthghníomhaíochtaí (viii) (9,832) 4,370 (5,462)

Brabús an Ghrúpa ar ghnáthghníomhaíochtaí tar éis cánachais  23,251 12,286 35,537

Leas mionlaigh (ii) (3,991) (221) (4,212)

Brabús an Ghrúpa don bhliain airgeadais  19,260 12,065 31,325

Nótaí don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2015 (ar lean)
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33. Aistriú chuig FRS 102 (ar lean)

Sna nótaí seo a leanas, mínítear na coigeartuithe i leith aistriú chuig FRS 102 agus 

coigeartaithe an athshonraithe i leith 2014 atá léirithe sna táblaí thuas:

(i) Maoin Inheistíochta

Baineann na coigeartuithe seo leis an ngluaiseacht ó chostas go luach cóir ar aistriú 

(€15.1 milliún) agus leis an ngluaiseacht sa luach cóir ar dháta an chláir comhardaithe 

don athshonrú i leith 2014 (€16.0 milliún). Lena chois sin, tá aisiompú €3.7 milliún 

déanta ar an dímheas a aithníodh roimhe seo in 2014 toisc go raibh na maoine sin 

aitheanta roimhe seo mar mhaoin, innealra agus trealamh. Ní dhéantar dímheas ar 

mhaoine inheistíochta faoi FRS 102.

Tá na coigeartuithe sin de dhíth toisc go bhfuil athrú tagtha ar an sainmhíniú ar mhaoin 

inheistíochta faoi FRS 102 agus dá bharr sin go bhfuil athaicmiú déanta ar sócmhainní 

seasta áirithe ó mhaoin, gléasra agus trealamh go dtí maoin inheistíochta. Cé go ndéantar 

maoin, gléasra agus trealamh a thomhas agus leas á bhaint as an tsamhail chostais, 

déantar maoin inheistíochta a thomhas ar a luach cóir ag gach dáta tuairiscithe.  

(ii) Ionstraimí Airgeadais ar a Luach Cóir trí Bhrabús agus Caillteanas

Éilítear faoi FRS 102 go ndéanfaí ionstraimí airgeadais áirithe a aicmiú mar shócmhainní 

nó dliteanais ar a luach cóir trí bhrabús nó caillteanas áit ar aithníodh iad ar a gcostas 

roimhe seo. Ionstraimí airgeadais a aicmítear mar shócmhainní nó dliteanais ar a luach 

cóir trí bhrabús nó caillteanas, aithnítear iad ar a luach cóir arna n-aithint den chéad uair, 

agus aithnítear costais idirbhearta sa chuntas brabúis agus caillteanais, agus déantar iad 

a thomhas ina dhiaidh sin ar a luach cóir ag gach dáta tuairiscithe. Aithnítear gnóthachain 

agus caillteanais ar na sócmhainní agus na dliteanas airgeadais sa chuntas brabúis agus 

caillteanais de réir mar a thagann siad chun cinn. 

Baineann na hionstraimí airgeadais ar a luach cóir trí bhrabús agus caillteanas le barrachas 

creidmheasanna carbóin sa Chuideachta daa agus le hinheistíocht luaite atá ar seilbh ar 

foghnóthas. Ar aistriú go dtí FRS 102, is ionann an méadú ar na sócmhainní airgeadais 

agus €2.0 milliún agus méadú breise €1.8 milliún don athshonrú i leith 2014. 

(iii)  Sócmhainní Doláimhsithe

a. Athaicmiú Bogearraí

Roimhe seo aithníodh costais bhogearraí go sonrach mar chinn a thagann faoi raon 

feidhme na sócmhainní seasta inláimhsithe, ach, cé nach leagtar síos go follasach in FRS 

102 cibé ar chóir bogearraí a áireamh mar shócmhainní doláimhsithe nó mar shócmhainní 

seasta inláimhsithe, ar bhonn an tsainmhínithe ar shócmhainní doláimhsithe meastar gur 

cuí nach bhfuil na bogearraí ina gcuid dhílis de na crua-earraí gaolmhara agus gur chóir iad 

a aicmiú mar shócmhainn dholáimhsithe. D'hág sé sin go ndearnadh glanluach de réir na 

leabhar de €4.8 milliún á athaicmiú ó shócmhainní seasta inláimhsithe go dtí sócmhainní 

seasta doláimhsithe nuair tráth an aistrithe go dtí FRS 102 agus go ndearnadh glanmhéid 

breise €0.3 milliún a athaicmiú le linn 2014.

b. Athaicmiú Cáilmheasa – Fochuideachta

Fuair ARI, fochuideachta faoi lánúinéireacht, 50% eile de CTC-ARI le linn 2014 agus 

measadh, faoin ngnáthchleachtas cuntasaíochta in Éirinn roimhe seo, gur cáilmheas 

é an difríocht idir luach cóir na nglansócmhainní agus an costas. Faoi FRS 102 aithneofar 

an t-iarmhéid sin mar chearta lamháltas agus ní dhéanfar é a aicmiú mar cháilmheas. 

Is ionann saolré hóinteach mheasta na cearta lamháltais agus an cáilmheas a aithníodh 

cheana, is é sin seacht mbliana déag, toisc gurb é sin téarma an chonartha. Tá an 

glanluach de réir na leabhar amhail an 31 Nollaig 2014, €50.0 milliún, athaicmithe 

ó cháilmheas go dtí cearta lamháltais. Mar a shonraítear i Nóta (viii) thíos, aithnítear 

cáin iarchurtha ar na coigeartuithe luacha chóir go léir ag eascairt as comhcheangail 

ghnó (seachas cáilmheas). Mar sin ní mór don Ghrúpa muirear cánach iarchurtha 

€6.1 milliún a aithint ar na cearta lamháltais sin. I gcomhréir le FRS 102, ní mór an 

méid a chuirtear i leith an cháilmheasa a choigeartú de réir mhéid na cánach iarchurtha 

arna haithint. Mar sin, tá an cáilmheas €6.1 milliún aitheanta anois freisin agus táthar á 

amúchadh tríd an gcuntas brabúis agus caillteanais ag teacht le scaoileadh an dliteanais 

cánach iarchurtha. 

Ní dhearnadh athmheasúnú ar aon cháilmheas eile i gcomhthéacs FRS 102 toisc gur 

roghnaigh an Grúpa an díolúine a cheadaítear faoi Chuid 35 ‘Transition to this FRS’ a chur 

i bhfeidhm, faoina gceadaítear don Ghrúpa gan Cuid 19  ‘Business Combinations and 

Goodwill’ a chur i bhfeidhm maidir le comhcheangail ghnó a cuireadh i gcrích roimh dháta 

an aistrithe chuig an FRS seo.

c. Athaicmiú Cáilmheasa – Comhhiontar

Ar an gcaoi chéanna le linn 2014, fuair ARIME, fochuideachta de chuid an Ghrúpa, 

scairsheilbh bhreise 25.01% in Cyprus Airports (F&B) Limited faoinar gineadh cáilmheas 

€3.0 milliún faoin ngnáthchleachtas cuntasaíochta in Éirinn roimhe seo. Faoi FRS 102 

thángthas ar an tuairim gur chóir an méid iomlán a aithint mar chearta lamháltais. Tá 

an glanluach de réir na leabhar amhail an 31 Nollaig 2014, €2.8 milliún, athaicmithe ó 

cháilmheas go dtí cearta lamháltais. Níl aon tionchar aige sin ar an gclár comhardaithe 

toisc gur athaicmiú é laistigh de na sócmhainní seasta doláimhsithe.

(iv)  Caillteanais de bhreis ar inheistíocht

Tá an chuid is mó den choigeartú seo mar gheall ar an inheistíocht in Brooklyn Properties 

Limited ("Brooklyn"), a diúscraíodh in 2014 ach nach mór é a chur san áireamh 

in idirthréimhse FRS 102. Faoin ngnáthchleachtas cuntasaíochta in Éirinn roimhe 

seo, aithníodh sciar an inheisteora i ngach brabús agus caillteanas i leith gnóthais 

chomhlachaithe. Sonraítear in FRS 102 gurb amhlaidh, más ionann sciar inheisteora 

de chaillteanais i leith comhlaigh agus suim ghlanluacha a inheistíochta sa chomhlach 

nó má sháraíonn sí an tsuim sin, go scoiridh an Grúpa ag aithint a sciar de chaillteanais 

bhreise. I ndiaidh leas an inheisteora a laghdú go dtí nialas, níor chóir don inheisteoir 

caillteanais bhreise a aithint trí sholáthar ach amháin sa mhéid is go bhfuil oibleagáidí dlí 

nó oibleagáidí inchiallaithe tabhaithe ag an inheisteoir nó go bhfuil íocaíochtaí déanta 

aige thar ceann an chomhlaigh. Má thuairiscíonn an comhlach brabúis ina dhiaidh sin, níor 

chóir go dtosódh an t-inheisteoir arís ag aithint a sciar de na brabúis sin go dtí go mbeidh 

a sciar de na brabúis chomh mór leis na caillteanais nach n-aithnítear.

Ar dháta an aistrithe, bhí dhá ghnóthas comhlachaithe ag an nGrúpa inar mhó sciar na 

gcaillteanas ná an inheistíocht agus ní raibh teacht ar bith ar an nGrúpa. De réir FRS 

102 rinneadh na caillteanais sin, ar bhiú €3.0 milliún iad, a scaoileadh trí chúlchistí. 

Díoladh Brooklyn i rith na bliana 2014, rud a d'hág gur scaoileadh na caillteanais 

bharrachais an tráth sin. Toisc go bhfuil sé sin aitheanta anois ar aistriú go dtí FRS 102, 

aisiompaíodh an scaoileadh maidir le caillteanais bharrachais a tuairiscíodh in 2014 faoin 

ngnáthchleachtas cuntasaíochta in Éirinn roimhe seo, i gcomhair an athshonraithe faoi 

FRS 102 i leith 2014 (€2.0 milliún). Chomh maith leis sin, i rith 2014, thuairiscigh an 

comhlach eile brabús €0.3 milliún a bhí aitheanta faoin ngnáthchleachtas cuntasaíochta 

in Éirinn roimhe seo. I gcomhréir le FRS 102, áfach, tá siadsan aisiompaithe toisc nár chóir 

go dtosódh an t-inheisteoir arís ag aithint a sciar de na brabúis sin go dtí go mbeidh a sciar 

de na brabúis chomh mór leis na caillteanais nach n-aithnítear.  

(v)  Léasanna

Ar chur i bhfeidhm FRS 102, tá athmheasúnú déanta ag an nGrúpa ar an gcaoi ina 

ndéileáiltear le roinnt idirbheart léasa stairiúil. Ar aistriú go dtí FRS 102, tá coigeartú €0.6 

milliún á aithint trí cúlchistí i leith gnóthachain a aithníodh in 2014.

(vi)  Ionstraimí Díorthacha Airgeadais  

Roimhe seo, níor ceanglaíodh ar an nGrúpa ionstraimí díorthacha airgeadais a aithint ar an 

gclár comhardaithe. Ina áit sin, aithníodh éifeachtaí na n-ionstraimí díorthacha airgeadais 

sa chuntas brabúis agus caillteanais nuair a socraíodh na hionstraimí. Faoi FRS 102, 

éilítear go n-aithneofaí ionstraimí díorthacha airgeadais mar shócmhainn airgeadais nó 

mar dhliteanas airgeadais, ar luach cóir, nuair a thiocfaidh aonán chun a bheith ina pháirtí 

i bhforálacha conarthacha na n-ionstraimí. Díorthaigh leabaithe is ea na díorthaigh sin a 

bhaineann le socruithe atá déanta ag an nGrúpa maidir le soláthar leictreachais amach 

anseo i ngnáthchúrsa an ghnó. Tá na gealltanais sin ainmnithe in airgeadra eachtrach ach 

tá comhaontú déanta ina leith ar ráta Euro ar dháta an chomhaontaithe. Aithníodh muirear 

€0.1 milliún trí chúlchistí ar dháta an aistrithe agus ba ionann an coigeartú luacha chóir ar 

dháta an chláir comhardaithe don athshonrú i leith 2014 agus dochar €0.9 milliún tríd an 

gcuntas brabúis agus caillteanais.

Nótaí don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2015 (ar lean)
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Nótaí don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2015 (ar lean)

33. Aistriú chuig FRS 102 (ar lean)

(vii) Sochair d'Fhostaithe

a. Scéim Pinsin sochair shainithe

Roimhe seo, d'aithin an Grúpa aisíoc ionchais ar shócmhainní sochair shainithe sa 

chuntas brabúis agus caillteanais. Faoi FRS 102, aithnítear glanchostas úis, bunaithe ar 

an nglandliteanas sochair shainithe, sa chuntas brabúis agus caillteanais. Níor tháinig 

aon athrú ar an dliteanas sochair shainithe amhail an 1 Eanáir 2014 ná an 31 Nollaig 

2014. Ba é éifeacht an athraithe ná an creidmheas don chuntas brabúis agus caillteanais 

sa bhliain a laghdú de €0.3 milliún agus an creidmheas in ioncam cuimsitheach eile a 

mhéadú de mhéid coibhéiseach; dá bhrí sin níl aon tionchar ar an gclár comhardaithe.

Faoi FRS 102, éilítear an cháin iarchurtha a bhaineann leis an dliteanas sochair shainithe 

a chur i láthair le cáin iarchurtha eile agus an dliteanas sochair shainithe a thaispeáint 

mar shuim chomhlán ina bhfuil cáin san áireamh. B'ionann an t-athaicmiú sin ar an gclár 

comhardaithe agus athaicmiú ar shócmhainn cánach iarchurtha €3.5 milliún maidir le 

haistriú chuig FRS 102 agus laghdú ar an tsócmhainn cánach iarchurtha €0.7 milliún 

amhail an 31 Nollaig 2014.

b. Sochair Eile Iarhostaíochta

Sular glacadh FRS 102, níor ghá soláthairtí a lascainiú go dtí a luach láithreach ach 

amháin nuair a bhí éifeacht ábhartha i gceist. Faoin FRS 102, áfach, tá an lascainiú 

sin éigeantach. Tá soláthar ag an nGrúpa i gcomhair sochair iarhostaíochta áirithe a 

ndearnadh lascainiú orthu den chéad uair in 2014. Tugtar cuntas anois ar an ngné den 

lascaine sin a bhaineann le tréimhsí roimh 2014 ar aistriú go dtí FRS 102. B'ionann sin 

agus €0.5 milliún.

(viii) Cánachas Iarchurtha

Faoi FRS 102, aithnítear cáin iarchurtha faoi chur chuige difríochta uainiúcháin plus, áit ar 

aithníodh í roimhe seo ar bhonn cur chuige difríochta uainiúcháin. Dá bhrí sin, aithníodh 

cáin iarchurtha ar gach atomhas luacha chóir, arbh ionann iad agus dliteanas cánach 

iarchurtha €3.8 milliún tráth an aistrithe agus méadú eile €4.0 milliún ar an dliteanas 

i leith athshonrú 2014. Mar atá pléite roimhe seo, tá méadú breise freisin ar an dliteanas 

€5.6 milliún (i ndiaidh amúchadh a dhéanamh ar €0.5 milliún in 2014) a bhaineann 

le hathaicmiú cáilmheasa mar chearta lamháltais ar háil CTC-ARI in 2014. Baineann 

an tionchar cánach eile leis an tionchar cánach reatha a bhí ag coigeartuithe eile faoi 

FRS 102. 

34. Imeachtaí ina dhiaidh sin

Níor tharla aon imeachtaí suntasacha tar éis ullmhú an chláir comhardaithe lena n-éilítear 

go ndéanfaí coigeartú ar na ráitis airgeadais nó go gcuirfí nóta leo.

35. Faomhadh na ráiteas airgeadais

D'haomh an Bord Stiúrthóirí na ráitis airgeadais ar an 15 Márta 2016.
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Achoimre Cúig Bliana ar Thorthaí Airgeadais 

2015 2014 2013 2012 2011

€000 €000 €000 €000 €000

Torthaí oibriúcháin 1, 2

Láimhdeachas 679,758 564,076 500,589 574,611 557,492

EBITDA (roimh mhíreanna eisceachtúla) 206,042 180,862 160,972 166,763 160,273

Dímheas, amúchadh agus lagú (105,146) (100,307) (99,179) (107,011) (102,569)

Coigeartú luacha chóir ar mhaoin inheistíochta 19,661 16,004 – – –

Brabús oibriúcháin an Ghrúpa (roimh mhíreanna eisceachtúla) 120,557 96,559 61,793 59,752 57,704

Sciar de bhrabús na gcomhlach agus na gcomhhiontar 28,938 20,935 38,213 53,052 36,045

Ioncam/costais airgeadais (52,537) (50,793) (57,162) (55,515) (56,250)

Míreanna eisceachtúla an Ghrúpa 8,195 (25,702) 9,865 (27,139) 3,538

Brabús roimh chánachas 105,153 40,999 52,709 30,150 41,037

Cánachas (16,770) (5,462) (10,385) (6,539) (6,837)

Leas mionlaigh (4,971) (4,212) (4,166) (4,172) (4,007)

Brabús don bhliain airgeadais 83,412 31,325 38,158 19,439 30,193

Brabús gan míreanna eisceachtúla (tar éis cánach) 61,481 41,895 28,119 43,186 25,987

Caipiteal in úsáid

Sócmhainní seasta inláimhsithe 1,744,383 1,704,807 1,707,818 1,753,962 1,943,541

Sócmhainní seasta doláimhsithe 66,099 72,854 14,105 7,084 8,272

Inheistíochtaí 121,421 113,115 104,383 100,780 82,478

Glansócmhainní reatha 351,441 427,673 449,265 422,579 311,382

Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha 2,283,344 2,318,449 2,275,571 2,284,405 2,345,673

Creidiúnaithe dlite tar éis breis is bliain amháin (1,063,780) (1,101,930) (1,144,039) (1,176,408) (1,185,301)

Deontais chaipitil (9,898) (10,655) (11,418) (12,227) (13,853)

Soláthairtí i gcomhair dliteanas (65,886) (137,849) (95,571) (102,362) (71,808)

Dliteanas pinsean (8,950) (21,441) (24,642) (25,670) (18,773)

Glansócmhainní 1,134,830 1,046,574 999,901 967,738 1,055,938

Achoimre ar Shreabhadh Airgid 2

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 210,823 178,783 158,630 146,036 164,898

Íocaíochtaí i leith athstruchtúrú eisceachtúil agus soláthairtí eile (81,111) (11,935) (13,907) (9,573) (11,783)

Díbhinní ó ghnóthais chomhlachaithe (glan) 24,098 22,343 23,361 19,148 22,892

153,810 189,191 168,084 155,611 176,007

Glan-ús íoctha (51,558) (49,622) (46,467) (49,711) (62,884)

Cáin íoctha (2,018) (2,784) (640) (2,904) (3,021)

100,234 136,785 120,977 102,996 110,102

Inheistíocht i sócmhainní seasta doláimhsithe agus bogearraí (111,563) (65,402) (55,866) (44,228) (90,028)

Inheistíocht i / iasachtaí le gnóthais chomhlachaithe agus gnóthais chomhhiontair agus sócmhainní 

airgeadais – (3,125) – – –

Foghnóthais a háil glan ó airgead tirim a fuarthas – (45,023) (11,121) – (3,200)

Glanháltais/(eis-sreabhadh) ó dhiúscairt fochuideachta /gnóthas comhlachaithe/comhhiontar – – 11,625 (215) 12,500

Díol sócmhainní inláimhsithe agus sócmhainní airgeadais 236 37 73 139 98

Deontais a fuarthas – 11 54 22 –

(111,327) (113,502) (55,235) (44,282) (80,630)

(11,093) 23,283 65,742 58,714 29,472

Díbhinní a íocadh le gnóthais mhionlaigh de chuid fochuideachtaí (3,950) (4,798) (4,310) (54) (4,282)

(Eis-sreabhadh)/insreabhadh airgid roimh bhainistiú acmhainní leachtacha agus maoinithe (15,043) 18,485 61,432 58,660 25,190

Glanhiacha

Glanhiacha an Ghrúpa ag deireadh na bliana 616,240 600,314 613,970 674,827 734,803

     

1. Áirítear torthaí Aerfort na Sionainne sna hiarmhéideanna thuas maidir le 2011 go dtí 2012. 

2. Tá 2014 athshonraithe faoi FRS 102. 
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Achoimre Cúig Bliana ar Staitisticí i leith na bPaisinéirí

Paisinéirí 2015 2014 2013 2012 2011

Foriomlán

Trasatlantach 2,396,684 2,122,081 1,863,381 1,932,077 1,886,898

An Bhreatain 10,108,080 8,956,245 8,287,527 8,774,890 8,903,819

Mór-roinn na hEorpa 13,631,772 12,054,857 11,652,325 11,439,525 11,220,625

Idirnáisiúnta Eile 797,932 643,038 540,265 478,471 261,645

Intíre 84,008 74,596 70,561 66,744 163,336

Idirthurais 102,053 5,626 10,729 142,838 291,670

27,120,529 23,856,443 22,424,788 22,834,545 22,727,993

Athrú céatadáin bliain ar bhliain +13.7% +6.4% -1.8% +0.5% +0.5%

Baile Átha Cliath 

Trasatlantach 2,396,416 2,121,880 1,863,134 1,643,885 1,566,787

An Bhreatain 8,906,766 7,789,004 7,179,756 6,894,019 6,970,219

Mór-roinn na hEorpa 12,768,193 11,082,613 10,510,488 10,015,982 9,815,198

Idirnáisiúnta Eile 797,932 643,036 540,257 477,890 259,800

Intíre 80,079 70,795 65,392 60,572 120,428

Idirthurais 99,933 4,639 7,756 7,301 8,161

25,049,319 21,711,967 20,166,783 19,099,649 18,740,593

Athrú céatadáin bliain ar bhliain +15.4% +7.7% +5.6% +1.9% +1.7%

Corcaigh

Trasatlantach 268 201 247 269 255

An Bhreatain 1,201,314 1,167,241 1,107,771 1,144,904 1,180,697

Mór-roinn na hEorpa 863,579 972,244 1,141,837 1,187,425 1,135,709

Idirnáisiúnta Eile – 2 8 – 1,100

Intíre 3,929 3,801 5,169 4,779 41,259

Idirthurais 2,120 987 2,973 2,738 2,927

2,071,210 2,144,476 2,258,005 2,340,115 2,361,947

Athrú céatadáin bliain ar bhliain -3.4% -5.0% -3.5% -0.9% -2.6%

An tSionainn

Trasatlantach N/A N/A N/A 287,923 319,856

An Bhreatain N/A N/A N/A 735,967 752,903

Mór-roinn na hEorpa N/A N/A N/A 236,118 269,718

Idirnáisiúnta Eile N/A N/A N/A 581 745

Intíre N/A N/A N/A 1,393 1,649

Idirthurais N/A N/A N/A 132,799 280,582

N/A N/A N/A 1,394,781 1,625,453

Athrú céatadáin bliain ar bhliain N/A N/A  N/A -14.2% -7.4%
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Achoimre Cúig Bliana ar Ghluaiseachtaí Aerárthach

2015 2014 2013 2012 2011

Foriomlán

Tráchtála

Sceidealaithe 199,064 184,353 173,139 177,595 175,300

Neamhsceidealaithe 5,910 4,808 6,417 13,269 16,184

Lastas 4,413 4,743 4,636 6,224 6,323

Gluaiseachtaí Aeriompair Tráchtála 209,387 193,904 184,192 197,088 197,807

Athrú céatadáin bliain ar bhliain +8.0% +5.3% -6.5% -0.4% -0.3%

Eile 30,857 27,504 29,955 39,984 40,116

Gluaiseachtaí Iomlána Aerárthach 240,244 221,408 214,147 237,072 237,923

Baile Átha Cliath

Tráchtála

Sceidealaithe 181,735 165,794 154,377 147,380 144,188

Neamhsceidealaithe 5,394 4,156 5,445 5,288 6,268

Lastas 4,105 3,968 3,878 3,918 3,995

Gluaiseachtaí Aeriompair Tráchtála 191,234 173,918 163,700 156,586 154,451

Athrú céatadáin bliain ar bhliain +10.0% +6.2 % +4.5% +1.4% +0.9%

Eile 6,636 6,416 6,657 7,084 7,565

Gluaiseachtaí Iomlána Aerárthach 197,870 180,334 170,357 163,670 162,016

Corcaigh

Tráchtála

Sceidealaithe 17,329 18,559 18,762 19,944 20,058

Neamhsceidealaithe 516 652 972 963 1,330

Lastas 308 775 758 789 785

Gluaiseachtaí Aeriompair Tráchtála 18,153 19,986 20,492 21,696 22,173

Athrú céatadáin bliain ar bhliain -9.2% -2.5% -5.5% -2.2% -6.2%

Eile 24,221 21,088 23,298 27,442 25,888

Gluaiseachtaí Iomlána Aerárthach 42,374 41,074 43,790 49,138 48,061

An tSionainn

Tráchtála

Sceidealaithe N/A N/A N/A 10,271 11,054

Neamhsceidealaithe N/A N/A N/A 7,018 8,586

Lastas N/A N/A N/A 1,517 1,543

Gluaiseachtaí Aeriompair Tráchtála N/A N/A N/A 18,806 21,183

Athrú céatadáin bliain ar bhliain N/A N/A N/A -11.2% -2.4%

Eile N/A N/A N/A 5,458 6,663

Gluaiseachtaí Iomlána Aerárthach N/A N/A N/A 24,264 27,846
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Struchtúr Ghrúpa daa daa cpt

Aerfort Bhaile Átha Cliath

Aerfort Chorcaí

daa Idirnáisiúnta (daaI)

ARI (Aer Rianta Idirnáisiúnta)

Inheistíochtaí Aerfort

An Eoraip

Düsseldorf, Larnaca, Paphos

Miondíol Aerfoirt

Éire

Baile Átha Cliath agus Corcaigh

An Meánoirthear

Bairéin, an Chipir, an Liobáin, Óman, Catar

Meiriceá Thuaidh / na Cairbe

Barbadós, Halifax, Montréal, Ottawa, Winnipeg

An India

Deilí

An Nua Shéalainn

Auckland



Faisnéis Aerloingseoireachta

Aerfort Bhaile Átha Cliath

Suíomh Domhanleithead. 532517N, Domhanhad. 0061612W (lárphointe Rúidbhealach 10/28)

Airde 242 ft. AMSL

Faisnéis Rúidbhealaigh Rúidbhealach 10/28: Fad 2637 méadar – Leithead 45 méadar

agus guaillí 7.5 méadar ar an dá thaobh

Dromchla Asfailt

Catagóir III A (Rúidbhealach 10) / Catagóir III A (Rúidbhealach 28)

Rúidbhealach 16/34: Fad 2072 méadar – Leithead 61 méadar

Dromchla Asfailt

Catagóir I (Rúidbhealach 16) / Neamhbheaichte (Rúidbhealach 34)

Athbhreoslú JET A1

Uaireanta Oibriúcháin 24 Uair

Seoladh Poist Aerfort Bhaile Átha Cliath, Co. Bhaile Átha Cliath, Éire

Uimhir Facs (01) 814 1034 (09:00 – 17:00)

(01) 814 5479 (24 uair an chloig)

Uimhir Theileafóin Náisiúnta (01) 814 1111

Idirnáisiúnta 353 1 814 1111

Gréasán www.dublinairport.com

Sita DUBRN7X (Riarachán an Aerfoirt)

DUBYREI (Oibríochtaí)

Aerfort Chorcaí

Suíomh Domhanleithead. 515029N, Domhanhad. 0082928W

Airde 502 ft. AMSL

Faisnéis Rúidbhealaigh Rúidbhealach 17/35: Fad 2133 méadar – Leithead 45 méadar

agus guaillí 7.5 méadar ar an dá thaobh

Dromchla Asfailt

Catagóir II (Rúidbhealach 17) / Catagóir I (Rúidbhealach 35)

Rúidbhealach 07/25: Fad 1310 méadar – Leithead 45 méadar

Dromchla Coincréite

Gan Gléasanna

Athbhreoslú Áiseanna iomlána athbhreoslaithe ar fáil

Uaireanta Oibriúcháin 24 Uair

Seoladh Poist Aerfort Chorcaí, Co. Chorcaí, Éire

Uimhir Facs (021) 431 3442

Uimhir Theileafóin Náisiúnta (021) 431 3131

Idirnáisiúnta 353 21 431 3131

Gréasán www.corkairport.com

SITA ORKARXH
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Faisnéis Ghinearálta Ghnó

daa cpt

An Phríomhoifig

Aerfort Bhaile Átha Cliath,

Co. Bhaile Átha Cliath, Éire

T. 353 1 814 1111

F. 353 1 814 4120

W. www.daa.ie

Oifig Chláraithe

Aerfort Bhaile Átha Cliath,

Co. Bhaile Átha Cliath, Éire

Aer Rianta Idirnáisiúnta cpt

An Phríomhoifig

Aerfort na Sionainne, Co. an Chláir, Éire

T. 353 61 712 777

F. 353 61 475 566

W. www.ari.ie

Aer Rianta Idirnáisiúnta

an Meán Oirthear

4th Floor, Falcon Tower Building,

Diplomatic Area, P.O. Box 10047

Manama, Kingdom of Bahrain

T. 00 973 17537979

F. 00 973 17533741

W. www.ari.ie

daa Finance cpt

Foirgneamh an tSeanteirminéil Láir

Aerfort Bhaile Átha Cliath,

Co. Bhaile Átha Cliath, Éire

T. 353 1 814 1111

Iniúchóirí

Deloitte

Cuntasóirí Cairte agus

Cuideachta Iniúchta Reachtúil

Ardán Phort an Iarla

Baile Átha Cliath 2

Príomhbhaincéirí

Banc na hÉireann

An Banc Eorpach Inheistíochta

HSBC Bank

Banc Uladh 

Banc Danmhairgis

Faisnéis Ghinearálta Ghnó

Tá roinnt ráiteas um breathnú ar aghaidh sa doiciméad seo maidir le staid airgeadais, torthaí oibríochtaí agus gnólachtaí Údarás Aerfort 

Bhaile Átha Cliath cpt. Tá riosca agus neamhchinnteacht ag baint leis na ráitis seo mar gheall go mbaineann siad le teagmhais agus go 

mbraitheann siad ar thosca a bheidh ag tarlú amach anseo. Tá roinnt gnéithe ann a d’héadfadh sé a bheith mar thoradh orthu go mbeidh 

na torthaí nó na forbairtí iarbhír difriúil go hábhartha uathu siúd ata sainráite nó curtha in iúl sna ráitis um breathnú ar aghaidh seo. Tá na 

ráitis bunaithe ar na coinníollacha margaidh agus eacnamaíochta a bhfuiltear ag súil leo faoi láthair, ar an timpeallacht reachtúil reatha 

agus ar thuiscintí reatha ar na Caighdeáin Tuairiscithe Airgeadais a bhfuil feidhm acu i leith tréimhsí roimhe seo, tréimhsí reatha agus 

tréimhsí amach anseo. Níor chóir aon rud sa tuarascáil seo a horléiriú mar thuar brabúis.
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