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daa Na hÁiteanna ina bhFuilimid ag Feidhmiú
ARI
Montréal, Ceanada

ARI
Cathair Québec,
Québec, Ceanada

Aerfort Átha Cliath

ARI
Halifax, Ceanada

€247m
2016
+41 million

€206m
2015

€181m
2014

€161m
2013

EBITDA* €million

M In July 2017,
Norwegian Air
began transatlantic
services from Cork
Airport with the
start of direct yearround flights to
Boston Providence.

Aerfort Chorcaí

ARI
+19% Winnipeg, Ceanada

Long-haul passenger numbers increased
at Dublin Airport by 19% to 4.3 million.
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Düsseldorf, an Ghearmáin
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daa cpt Struchtúr an Ghrúpa

ARI
Larnaca agus Paphos, an Chipir

Aerfort Átha Cliath

daa International
Críochfort 5, King Khaled International Airport,
Riyadh, An Araib Shádach
ARI
Doha, Catar

Aerfort Chorcaí
ARI (Aer Rianta International)
daa International
Oibriúcháin Aerfoirt

ARI
Deilí, an India

Éire
Aerfort Átha Cliath
Aerfort Chorcaí
An Araib Shádach
Críochfort 5, King Khaled International
Airport, Riyadh, an Araib Shádach

Infheistíochtaí Aerfoirt
An Eoraip
Düsseldorf, an Ghearmáin
Larnaca agus Paphos, an Chipir

Miondíol Aerfoirt
An Eoraip
Baile Átha Cliath
Corcaigh
Larnaca
Paphos
Meánoirthear
Béiriút, an Liobáin
Doha, Catar
Manama, Bairéin
Muscat, Óman

ARI
Muscat, Óman

Meiriceá Thuaidh / Muir Chairib
Bridgetown, Barbadós
Halifax, Ceanada
Montréal, Ceanada
Cathair Québec, Ceanada
Winnipeg, Ceanada
An Áis
Deilí, an India

ARI
Al-Manāmah, Bairéin

ARI
Béirút, an Liobáin

daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2017

An Astraláise
Auckland, an Nua-Shéalainn

ARI
Auckland, an Nua-Shéalainn

Na hÁiteanna ina bhFuilimid ag Feidhmiú

5

daa Spléachadh tapa ar 2017

Thaistil beagnach 29.6 milliún
paisinéirí trí Aerfort Átha Cliath
i 2017, suas 6% le hais na bliana
roimhe sin.
6%

27.9m
2016

29.6m
2017

M Mhéadaigh líon na bpaisinéirí
in aerfort Larnaca agus Paphos sa
Chipir faoi 14% go 10.25 milliún i
2017.
Mhéadaigh an t-ioncam tráchtála
faoi 10% go €301 milliún.
10%

€273m

€301m

2016

2017

M D´oscail ESB International a cheanncheathrú
nua in Dublin Airport
Central i Mí Aibréain.

D´fheidhmigh 41 aerlíne sceidealaithe eitiltí
go 176 ceann sprice sceidealaithe ó Aerfort
Átha Cliath i 2017.

41

176

Destinations

daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2017
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M Mhéadaigh líon na
bpaisinéirí ag Aerfort
Düsseldorf – a bhfuil 20%
de i seilbh daa – faoi 55%
go 24.6 milliún.

2.3m

M Mhéadaigh an trácht
Eorpach ag Aerfort Átha
Cliath faoi 7% go 15.2
milliún i 2017.
Mhéadaigh an t-ioncam aerloingseoireachta
faoi 6% go €307 milliún.

Anois is é Aerfort Átha Cliath an 11ú aerfort
is mó san Aontas Eorpach.

11

6%

Thaistil breis is 2.3 milliún
paisinéir trí Aerfort Chorcaí
i 2017, sin méadú 3.5% le
hais 2016.

14%

M I measc na seirbhísí nua
as Aerfort Chorcaí i 2017 tá
seirbhís go Zürich le SWISS,
ceann go Newquay le Aer
Lingus Regional agus ceann
go Verona le Volotea.
Mhéadaigh an trácht
paisinéirí ó Aerfort Átha
Cliath chuig cinn sprice
Tá €2.3 milliún bailithe ag foireann daa do 21
charthanas Éireannach éagsúla ó bhí 2007 ann. idirnáisiúnta eile, an
Meánoirthear agus an Afraic
€2.3m
san áireamh, faoi 14% go
beagnach 850,000 i 2017.

2007

€289m

€307m

2016

2017

M Bhí 9 chustaiméir aerlíne
ag Aerfort Chorcaí agus
iad ag feidhmiú seirbhísí
sceidealaithe chuig 39
ceann sprice i 2017.
D´infheistigh Aerfort Átha Cliath breis is
€174 milliún i 2017 ar áiseanna nua agus
leathnaithe aerpháirce agus do phaisinéirí.

€174m

2017

13m
M Mhéadaigh ioncam ag
comhfhiontar ARI ag Delhi
International Airport faoi
12% i 2017.
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Thaistil breis is 13 mhilliún paisinéirí
trí Chríochfort 5 ag King Khaled
International Airport i Riyadh na
hAraibe Sádaí.Feidhmítear an
críochfort ag daa International.

M D´oscail ARI siopa nua
sa limistéar Eitiltí Amach
ag Auckland International
Airport, rud a fhágann go
bhfuil a lorg miondíola
dúbailte aige in aerfort is
gnóthaí na Nua-Shéalainne.
Spléachadh tapa ar 2017
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Ainmníodh Aerfort Chorcaí mar
Aerfort is Fearr na hEorpa ag
Comhairle Idirnáisiúnta na nAerfort
(ACI) i gcatagóir na n-aerfort a
dhéanann freastal ar níos lú ná cúig
mhilliún paisinéirí in aghaidh na
bliana.

Comhainmníodh Aerfort
Átha Cliath mar an
tríú haerfort is fearr
san Eoraip ó thaobh
seirbhíse do chustaiméirí
de i nDámhachtainí
domhanda Cáilíochta
Seirbhíse Aerfoirt
(ASQ) Chomhairle
Idirnáisiúnta na
nAerfort (ACI).

daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2017

Vótáileadh Delhi Duty
Free mar an Siopa Saor
ó Dhleacht is fearr ag
taistealaithe ag Dámhachtainí Taistil + Só na
hIndia & Dheisceart na
hÁise. Bhain siad an duais
do Choincheap Margaíochta na Bliana freisin
ag Dámhachtainí International Drinks as
a bhFéile Whisky Luxe.

Ba é an gnólacht The
Loop a roghnaíodh mar
an Miondíoltóir Taistil is
Fearr ag Dámhachtainí
Icons of Whisky.

Spléachadh tapa ar 2017
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Ainmníodh ARI
(Meiriceá Thuaidh) mar
an tIonad Ceanadach is
fearr le haghaidh Earraí
Saor ó Dhleacht don dara
bliain as a chéile ag
Comhdháil an Frontier
Duty Free Association.

Fuair Aerfort Átha
Cliath cead pleanála do
na chéad cheithre
fhoirgneamh nua i
bhforbairt Dublin Airport
Central, agus an tógáil le
tosú ar an gcéad dá
fhoirgneamh acu seo i
dtreo dheireadh na
bliana.

Ainmníodh Aerfort Átha
Cliath mar Aerfort na
Bliana ina chatagóir
féin ag Dámhachtainí
Eitlíochta CAPA le
haghaidh Feabhais.
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I Mí Iúil, láimhseáil
Aerfort Átha Cliath trí
mhilliún paisinéir laistigh
de mhí amháin den
chéaduair agus baineadh an
éacht seo amach arís an
mhí ina dhiaidh sin.

I Mí Iúil 2017, thosaigh
Norwegian Air seirbhísí
trasatlantacha ó Aerfort
Chorcaí, ag cur túis le
heitiltí díreacha go Boston
Providence ar feadh na
bliana.

Bhain ARI Tionscnamh
Comhpháirtíochta na
Bliana, in éineacht le
Diageo, ag Dámhachtainí
Frontier agus ag
Dámhachtainí Miondíola
Taistil Drinks
International as an
Guinness Export House
a chruthú i gCríochfort 2
Aerfort Átha Cliath.

Baineann daa Margadh
Athmhaoinithe Margaí
Caipitil Fiachais na
Bliana ó Finance Dublin.

Spléachadh tapa ar 2017
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daa Príomhfhíricí agus Príomhfhigiúirí
Brabús Oibriúcháin* €milliún
*Roimh Mhíreanna Eisceachtúla

€101m

€81m

2014

2015

Sochar ar Chaipiteal
Gnáthscaireanna

9.1%

5.7%

4.1%

2014

10.1%

2015

2016

2017

Glanfhiachas €milliún

€600m

€616m

€572m

€541m

2014

2015

2016

2017
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€158m

€139m
2016

2017

Brabús tar éis Cánachais
(roimh mhíreanna eisceachtúla)
€milliún

€125m
€61m

€42m

2014

€108m

2015

2016

2017

Glanfhiachas: TRÚCDA

3.3x

2014

daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2017

3.0x

2.3x

2015

2016

2.0x

2017

Príomhfhíricí agus Príomhfhigiúirí
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daa Príomhfhíricí agus Príomhfhigiúirí

€855m
2017
+8%

€793m
2016

€680m
2015

€564m
2014

Láimhdeachas €milliún

daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2017
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€271m
2017

+9.5%

€247m
2016

€206m
2015

€181m
2014

TRÚCDA* €milliún
*Roimh Mhíreanna Eisceachtúla
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31.9m
2017
+6%

30.1m
2016

27.1m
2015

23.8m
2014

Paisinéirí €milliún

daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2017

Príomhfhíricí agus Príomhfhigiúirí

16

31.9m
Iomlán

29.6m

Aerfort Átha Cliath

2.3m
Aerfort Chorcaí

Paisinéirí ag Aerfort 2017

daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2017
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Athbhreithniú an
Phr íomhfheidhmeannaig
Dalton Philips

Bliain dhearfach a bhí ag daa le linn 2017
sa bhaile agus thar lear. Mhéadaigh líon na
bpaisinéirí inár gcuid aerfort Éireannach,
bhí méadú ar líon na ndíolachán sa ghnó
idirnáisiúnta miondíola, bhí an chéad bhliain
iomlán trádála againn inár n-oibriúchán
bainistíochta aerfoirt san Araib Shádach
rafar, agus tháinig tuilleadh feabhais ar ár
bhfeidhmíocht airgeadais.
Rinneadh dul chun cinn suntasach inár bhforbairt
nua oifige, Dublin Airport Central. Rinne Aerfort
Chorcaí ceiliúradh ar mhórgharsprioc a baineadh
amach nuair a chuir siad fáilte roimh eitiltí
trasatlantacha den chéaduair.
Mhéadaigh líon iomlán na bpaisinéirí faoi 6%,
suas go dtí an líon is airde riamh, 31.9 milliún;
tháinig fás ar an trácht in Aerfort Átha Cliath
don seachtú bliain as a chéile agus mhéadaigh
líon na bpaisinéirí in Aerfort Chorcaí don dara
bliain as a chéile.
Mhéadaigh láimhdeachas an ghrúpa faoi 8%
suas go €855 milliún; tháinig fás níos tapúla ar
an ioncam tráchtála ná mar a tháinig ar ioncam
ó na táillí aerloingseoireachta. Mhéadaigh an
t-ioncam aerloingseoireachta faoi 6% suas
go €307 milliún, agus mhéadaigh an t-ioncam
tráchtála 10% suas go €301 milliún. Mhéadaigh
an láimhdeachas inár gcuid gnólachtaí
idirnáisiúnta faoi 7% suas go €247 milliún.
Táillí aerfoirt agus láimhdeachas tráchtála a
bhí i gceist le thart ar 70% den láimhdeachas
iomlán – roinnte go cothrom idir an dá rud –
agus is iad na gníomhaíochtaí idirnáisiúnta a
sholáthair an 30% eile.
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Mhéadaigh an tuilleamh roimh ús, cánachas,
dímheas agus amúchadh (TRÚCDA) faoi 9%
suas go €271 milliún.
In ainneoin gur tháinig méadú ar ár mbrabús
is é príomhfhócas an Ghrúpa é an rialú costais
agus tá sé fíorthábhachtach go bhfanfaimis
airdeallach sa réimse seo.
Gan rudaí eisceachtúla a chur san áireamh,
mhéadaigh brabús an Ghrúpa faoi 16% suas go
€125 milliún. Mhéadaigh iarmhairt ghnóthachain
luacha chóra ar réadmhaoin infheistíochta
neamhréadaithe de rud beag níos mó ná €5
mhilliún an brabús tar éis míreanna eisceachtúla
agus tar éis cánach suas go €130 milliún.
Leanamar orainn de bheith ag laghdú ár gcuid
leibhéal fiachais le linn na bliana; bhí méid an
ghlanfhiachais 5% níos ísle ag €541 milliún ar
31 Nollaig.
I Mí na Bealtaine, rinne Standard &
Poor´s athbhreithniú ar stádas daa go
Dearfach ó Seasmhach agus ag an am
céanna athdheimhníodh a chuid rátálacha
corparáideacha fadtéarmacha agus
gearrthéarmacha creidmheasa a-/a-2 ar daa.
Agus muid ag dul isteach i mórchéim eile
infheistíochta caipitil leis an Rúidbhealach
Thuaidh agus feabhsuithe eile acmhainne ag
Aerfort Átha Cliath, is é an cuspóir atá againn ná
rátáil chreidmheasa láidir ghráid infheistíochta a
chothabháil
Tá díbhinn molta ag an mBord ar luach €37.4
milliún maidir le 2017. Íocadh díbhinn ar luach
€29.1m maidir le 2016 le linn 2017.

Athbhreithniú an Phríomhfheidhmeannaigh
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Straitéis Chorparáideach

Daoine

Le linn na bliana cheap an Grúpa straitéis
chorparáideach nua a threoróidh an gnó go
dtí 2021.

Is iadsan croílár an ghnó, idir na glantóirí i
mBaile Átha Cliath, ár gcuid foirne miondíola
in Auckland, an Nua-Shéalainn, ár gcuid
comhghleacaithe slándála i gCorcaigh, nó
foireann oibriúcháin an chríochfoirt i gCríochfort
5 i Riyadh na hAraibe Sádaí.

Mar gheall ar fhás láidir paisinéirí agus
feidhmíocht airgeadais fheabhsaithe, sáraíodh
go héasca a lán de na spriocanna a leagadh síos
i straitéis an Ghrúpa roimhe seo, a chlúdaigh an
tréimhse ó 2014 – 2017.
San iomlán bhí líon na bpaisinéirí 14% chun
tosaigh ar an sprioc, bhí an brabús tar éis cánach
56% níos fearr, agus bhí an sochar ar chaipiteal in
úsáid 48% chun tosaigh ar an sprioc. Buntacaíodh
leis an bhfeidhmíocht láidir seo ag fás 51% i líon
iomlán na bpaisinéirí in aerfort Bhaile Átha Cliath
agus Chorcaí le linn na tréimhse.

31.9m
Mhéadaigh líon iomlán na
bpaisinéirí in aerfoirt daa faoi 6%
go dtí an leibhéal is airde riamh,
31.9 milliún, i 2017.

M Tá sé de rún
againn go mbeidh
Aerfort Átha Cliath
agus Aerfort
Chorcaíneodrach ó
thaobh carbóin de
faoi 2020.

Baineadh amach freisin ár sprioc seirbhíse
custaiméara de bheith i gcónaí ar na cúig cinn
is fearr laistigh d´ár bpiarghrúpa faoi seach.
Leanamar orainn freisin de bheith ag déanamh dul
chun cinn inár gcuid gníomhaíochtaí idirnáisiúnta.
Léiríonn Straitéis Chorparáideach nua an Ghrúpa
do 2018-2021, Creating Our Future, an staid
fheabhsaithe, agus leagtar amach ann treochlár
d´ár bhforbairt sa todhchaí.
Is í príomhfhís daa ná: “Bheith mar cheannairí ar
thionscal na n-aerfort, bheith ag fás ár ngnólachta
le daoine cumasacha a bhíonn ag seachadadh
seirbhís den scoth agus luach airgid d´aerlínte, do
phaisinéirí agus do chomhpháirtithe gnó”.
Tá cuspóirí uaillmhianacha bliantúla ag an straitéis
nua seo chomh maith le fócas ar réimsí den
chineál seo:
seachadadh nascachta méadaithe ag
Aerfort Átha Cliath agus tógáil ar an
bhfilleadh ar an bhfás i gCorcaigh
cinntiú feabhais oibríochtúil i réimse
na sábháilteachta agus na slándála ag
an dá aerfort
ag déanamh dul chun cinn ar thionscadail
chasta infrastruchtúir i mBaile Átha Cliath,
an Rúidbhealach Thuaidh san áireamh

+19%

ag méadú ár bhfócais ar an
inbhuanaitheacht timpeallachta
ag forbairt daoine agus foirne iontacha
atá réidh don todhchaí

Mhéadaigh líon na bpaisinéirí
Cianaistir in Aerfort Átha Cliath
faoi 19% go 4.3 milliún.

daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2017

méadú an bhrabúis ó ARI, daa
International agus Dublin Airport Central.

Leanfaimid orainn de bheith ag cabhrú lenár
gcuid comhghleacaithe a fhorbairt ar fud an
ghnólachta agus iad a chumhachtú trí thuilleadh
infheistíochta a dhéanamh i gcláir oiliúna chuí
agus i dtacaíocht chuí. Déanfaimid infheistíocht
freisin i dteicneolaíochtaí feabhsaithe
chun córas faisnéise acmhainní daonna a
sheachadadh a cheadóidh obair níos éifeachtaí
ar fud na heagraíochta.
Le linn na bliana, le tacaíocht ón gCoimisiún
um Chaidreamh san Áit Oibre (CCÁO), chuir an
Comhlacht i gcrích mórathrú agus comhaontú
pá leis na ceardchumainn. Dhiúltaigh
baill CSTGT, áfach, don chomhaontú Níos
Fearr le Chéile, margadh a bhí molta ag na
ceardchumainn dá gcuid ball, cé gur ghlac baill
IMPACT agus Mandate leis. Bunaithe ar thoradh
na ballóide chuaigh an comhaontú i léig.
Baineadh comhaontuithe ar leith amach ina
dhiaidh sin le IMPACT (a dtugtar Fórsa air
anois) agus le Mandate, a dhéanann soláthar do
mhéaduithe pá agus mar mhalairt air sin glactar
le sraith shuntasach athruithe san áit oibre.
Agus seo á scríobh, tá pléite fós ar siúl
le CSTGT, le tacaíocht ón gCoimisiún um
Chaidreamh san Áit Oibre.

Inbhuanaitheacht
Tá sé mar aidhm againn bheith i gcónaí inár
n-oibritheoir agus miondíoltóir freagrach
aerfoirt trí chomhtháthú na hinbhuanaitheachta
i bpolasaithe, i bpróisis agus i gcomhaontuithe
ábhartha de chuid an Ghrúpa agus trí bheith
ag obair chun ár n-iarmhairt a íoslaghdú ar na
timpeallachtaí sin ina mbímid ag oibriú.
Chuige sin, is príomheilimint de chuid
phlean nua straitéiseach an Ghrúpa í an
inbhuanaitheacht. Tá sé mar rún againn go
mbeadh aerfort Átha Cliath agus Chorcaí go
hiomlán neodrach ó thaobh carbóin de faoi
2020, mar chuid den chlár um Chreidiúnú
Carbón Aerfoirt a bhainistítear ag Comhairle
Idirnáisiúnta na nAerfort (ACI) san Eoraip.
Faoi láthair tá aerfort Bhaile Átha Cliath agus
Chorcaí ag stádas Leibhéal 2 laistigh den scéim.
Ciallaíonn sin go bhfuil gach aerfort ag laghdú a
loirg charbóin, agus go bhfuil bearta éifeachtacha
bainistithe carbóin curtha i bhfeidhm acu.

Athbhreithniú an Phríomhfheidhmeannaigh
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Ar na bearta breise inbhuanaitheachta a
bhfuilimid dírithe orthu tá laghdú sa tomhaltas
fuinnimh, caomhnú méadaithe uisce, íoslaghdú
na dramhaíola go ginearálta, agus athchúrsáil
oiread ábhair agus atá indéanta ar fud
ghníomhaíochtaí an chomhlachta.

Aerfort Átha Cliath

Táimid ag obair freisin chun úsáid mhéadaithe
táirgí agus seirbhísí atá freagrach go sóisialta
agus ó thaobh timpeallachta de a chothú i
measc ár bhfoirne féin agus i measc phobail
ghinearálta na n-aerfort, agus chun tuilleadh
corpraithe a dhéanamh ar pholasaithe pleanála,
deartha, soláthair agus tógála atá inbhuanaithe
inár gcuid tionscadal ar fad.

Tá sé ar cheann de shócmhainní eacnamaíocha
is tábhachtaí na tíre é, ag tacú le nó ag éascú
117,300 post agus ag cur €8.3 billiún go bliantúil
leis an ngeilleagar náisiúnta, de réir staidéar
eacnamaíoch a rinne InterVISTAS i 2017.

In ainneoin go bhfuilimid tiomanta don
inbhuanaitheacht, tá sé mar aidhm ag an
nGrúpa tacú le fás náisiúnta eacnamaíoch in
Éirinn trí fhorbairt ár gcuid aerfort, agus muid
ag cur ar bhealach suntasach agus dearfach
freisin leis na pobail áitiúla sin ina mbímid ag
feidhmiú.
Creidimid nach mór fás eacnamaíoch
a sheachadadh in éineacht le bainistiú
timpeallachta den scoth agus gur féidir seo a
bhaint amach agus muid ag leanúint ar aghaidh
lenár ról mar chomharsa mhaith inár bpobail
áitiúla.
Tá ár gclár um Charthanas Foirne na Bliana
ina dhlúthchuid de shaol an chomhlachta ó bhí
2007 ann. Le 11 bhliain anuas, tá €2.3 milliún
bailithe ag foireann de chuid daa, le tacaíocht
ón gComhlacht agus ó thabhartais ó phaisinéirí,
do 21 charthanas Éireannach éagsúla.
I 2017, bailíodh san iomlán €300,000 ag Aerfort
Átha Cliath le haghaidh 3 charthanas – MS
Ireland, Merchant’s Quay Ireland agus My
Canine Companion; thug an fhoireann faoi raon
leathan gníomhaíochtaí bailithe airgid. Ba é
an Kevin Bell Repatriation Trust rogha Aerfoirt
Chorcaí mar Charthanas na Bliana do 2017.
Laistigh de na pobail áitiúla sin ina mbímid ag
feidhmiú, is urraí agus tacadóir suntasach é an
Grúpa freisin i dtaca le himeachtaí, grúpaí spóirt
agus tionscnaimh oideachasúla. Faoi mar a
phléitear in áiteanna eile san athbhreithniú seo,
sheol Aerfort Átha Cliath Ciste Pobail nua ar
luach €10 milliún le déanaí, ciste a dhéanfaidh
infheistíocht de €400,000 in aghaidh na bliana
i raon leathan tionscadal áitiúil.

Is é príomhthairseach eitlíochta na hÉireann é
Aerfort Átha Cliath chomh maith le bheith ina
chumasóir ríthábhachtach do gheilleagar na
hÉireann.

Bhí bliain ar fheabhas ag Aerfort Átha Cliath i
2017. Ba í an bhliain ba mhó riamh í ó thaobh
tráchta de agus an seachtú bliain d´fhás
paisinéirí as a chéile. Mhéadaigh líon na
bpaisinéirí go dtí na leibhéil ab airde riamh i
ngach earnáil den mhargadh.
Thaistil beagnach 29.6 milliún paisinéir tríd
an aerfort anuraidh, sin méadú 6% ar na 12
mhí roimhe sin. Buntacaíodh leis an bhfás
ag feidhmíocht láidir ó thrácht Eorpach agus
méaduithe suntasacha sna margaí cianaistir
agus aistrithe.
Mhéadaigh an trácht gearraistir faoi 4% suas go
25.3 milliún, agus mhéadaigh líon na bpaisinéirí
cianaistir faoi 19% suas go 4.3 milliún.
Sheol ár gcuid comhpháirtithe aerlíne 14
aerbhealach le linn na bliana agus cuireadh
acmhainn bhreise le 39 seirbhís ar ann dóibh
cheana. I Mí Iúil láimhseáil an t-aerfort 3
mhilliún paisinéir laistigh de mhí den chéaduair,
agus baineadh an garsprioc seo amach i Mí
Lúnasa freisin.

Sheol Aerfort Átha
Cliath Ciste Pobail
Nua ar luach €10
milliún le déanaí,
ciste a dhéanfaidh
infheistíocht de
€400,00 in aghaidh
na bliana i raon
leathan tionscadal
áitiúili bpobail láimh
leis an aerfort.

Bhí fás na bpaisinéirí le sonrú ar fud na bliana,
ós rud é gur chuir Aerfort Átha Cliath fáilte
roimh bhreis is 2 mhilliún paisinéir gach mí le
linn 2017 seachas i Mí Eanáir agus i Mí Feabhra.
Thosaigh nó chríochnaigh rud beag níos lú ná
27.8 milliún paisinéir a n-aistear in Aerfort Átha
Cliath, agus bhain 1.8 milliún paisinéir leas as an
aerfort mar mhol. Mhéadaigh líon na bpaisinéirí
moil faoi 32% le linn na bliana.
Mhéadaigh an trácht Eorpach, ar í an earnáil is
mó sa mhargadh é, faoi 7% suas go 15.2 milliún
i 2017, mar gheall go príomha ar mhéaduithe
acmhainne. I measc na seirbhísí nua Eorpacha
bhí München, Napoli agus Stuttgart le Ryanair,
Split le Aer Lingus, Londain Southend le
Flybe agus Stócólm le Norwegian. Cuireadh
feabhsuithe suntasacha freisin ar bhealaí
ar ann dóibh cheana ó chustaiméirí aerlíne
éagsúla, leithéidí Aer Lingus, KLM, Lufthansa,
Norwegian, SAS, Ryanair agus WOW Air.
Mhéadaigh líon na bpaisinéirí chuig an Ríocht
Aontaithe (RA) agus uaithi go beagnach 10
milliún. Chuir luach níos laige an phuint sterling
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le meath i dtaca le trácht ón mBreatain, ach
rinne méaduithe sa trácht amach as Éirinn
agus i dtrácht aistrithe go cinn scríbe sa RA
cúiteamh as sin. Bhí an trácht go Londain suas
3% go níos mó ná 4.9 milliún, agus chuaigh
líon na bpaisinéirí ar eitiltí chuig agus amach
as cathracha sa Bhreatain taobh amuigh de
Londain i léig 1% go rud beag níos mó ná 5
mhilliún.
Mhéadaigh líon na bpaisinéirí trasatlantacha
faoi 20% anuraidh, suas go beagnach 3.5
milliún. B´in an chéad uair a thóg níos mó ná
3 mhilliún eitiltí trasatlantacha chuig agus ó
Aerfort Átha Cliath laistigh de bhliain amháin.
D´éirigh thar barr leis an ngnó Trasatlantach
i mBaile Átha Cliath le blianta beaga anuas,
agus táimid an-tógtha ar fad faoin méid atá i
ndán don chuid seo d´ár ngnó. An samhradh
seo, beidh 223 eitilt thrasatlantach ag fágáil
Baile Átha Cliath in aghaidh na seachtaine, rud
a threisíonn tuilleadh lena stádas mar an séú
tairseach is mó idir an Eoraip agus Meiriceá
Thuaidh. Feicfimid seirbhísí nua ag freastal ar
Montréal, Philadelphia, agus Seattle, chomh
maith le leathnú roinnt aerbhealaí ar ann dóibh
cheana.
Mhéadaigh trácht na bpaisinéirí chuig cinn
scríbe idirnáisiúnta eile, an Meánoirthear agus
an Afraic san áireamh, faoi 14% chuig beagnach
850,000 anuraidh, a bhuíochas sin, go pointe,
le seirbhís nua de chuid Qatar Airways chuig
Doha, agus seirbhís Abú Daibí Etihad a bheith
ar siúl dhá uair in aghaidh an lae arís
D´fhógair Cathay Pacific an chéad aerbhealach
díreach chuig réigiún an Aigéin Chiúin agus
na hÁise Mí Lúnasa seo caite agus cuirfear
tús lena bhealach nua Baile Átha Cliath-Hong
Cong i Mí Mheithimh. Tar éis deireadh na bliana,
d´fhógair Hainan Airlines go bhfuil pleananna
acu le haghaidh seirbhíse nua Baile Átha CliathBéising, a thosóidh i Mí Mheithimh chomh
maith.
An samhradh seo beidh 195 ceann scríbe ag
Aerfort Átha Cliath i 42 thír, á gcur i bhfeidhm ag
56 aerlíne; anois is é Baile Átha Cliath an t-aonú
aerfort déag is mó san Aontas Eorpach. Chuir 41
aerlíne sceidealaithe eitiltí i bhfeidhm chuig 176
cheann scríbe anuraidh.
Mhéadaigh méideanna lastais faoi 7% go
151,000 tonna le linn na bliana. De ghnáth
bíonn ardluach agus méid beag ag baint leis an
lastas a iompraítear trí Bhaile Átha Cliath, agus
soláthraímid mol ríthábhachtach easpórtála
agus iompórtála chuig comhlachtaí ar fud na
hÉireann.
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Tuigimid go rímhaith an príomhról a chuireann
Aerfort Átha Cliath i gcrích sa gheilleagar ar
fud oileán na hÉireann. Spreagann nascthacht
mhéadaithe trádáil agus infheistíocht dhíreach
eachtrach agus cheadaigh an méadú de
bheagnach 50% sa trácht a bhí againn
ó bhí 2014 ann gur tháinig borradh faoin
turasóireacht in Éirinn le ceithre bliana anuas.
Leanaimid orainn de bheith ag obair go dlúth
leis na custaiméirí aerlíne atá againn cheana
chun cabhrú leo a ngnó a fhás i mBaile Átha
Cliath, agus táimid i mbun cainteanna freisin le
raon leathan ábhar custaiméirí nua aerlíne do
Bhaile Átha Cliath agus d´Éirinn.

Cáilíocht Seirbhíse
Bhain Aerfort Átha Cliath dhá mhórdhámhachtain
a rinne sárthaispeántas ar ardchaighdeán na
seirbhíse custaiméara a thairiscíonn sé le linn
na bliana.
I Mí Mhárta, comhainmníodh Baile Átha Cliath
mar an tríu haerfort is fearr san Eoraip, de
réir Dhámhachtainí Domhanda Chomhairle
Idirnáisiúnta na nAerfort (ACI) maidir le Cáilíocht
Seirbhíse (ASQ). Tá an rátáil bunaithe ar thorthaí
suirbhé a rinneadh ar 600,000 paisinéir in
84 dtír a rianaíonn príomheilimintí thaithí
phaisinéara i ngach aerfort.
I Mí Dheireadh Fómhair ainmníodh Aerfort Átha
Cliath mar Aerfort na Bliana ina chatagóir féin
ag Dámhachtainí Eitlíochta CAPA le haghaidh
Feabhais.
Bímid ag díriú go daingean ar an tseirbhís
chustaiméara agus bímid de shíor ag rianú ár
bhfeidhmíochta trí mheán na dteirminéal ´Sásta
nó Míshásta´, trí aiseolas díreach ó chustaiméirí
agus trí shuirbhéanna foirmeálta mar chuid de
phróiseas ASQ ACI.
Bíonn Aerfort Átha Cliath go seasta ag fáil scór
láidir i staidéir ACI, agus tá áit bainte amach
aige i measc na gcúig cinn is fearr laistigh dá
phiarghrúpa Eorpach i ngach suirbhé ó bhí dara
ráithe 2013 ann.

Infheistíocht Chaipitil
Cruthaíonn an fás as cuimse a tharla i dtaca le
líon na bpaisinéirí in Aerfort Átha Cliath le blianta
beaga anuas gá le hinfheistíocht mhéadaithe
chaipitil ar fud champas an aerfoirt. Anuraidh
d´infheistíomar €174 milliún ar raon leathan
tionscadal chun leathnú agus athnuachan a
dhéanamh ar ár gcuid áiseanna aerpháirce
agus do phaisinéirí.

151,000
Mhéadaigh méideanna lastais faoi
7% go 151,000 tonna le linn na
bliana.

M Tuigimid
go rímhaith
an príomhról a
chuireann Aerfort
Átha Cliath i gcrích
sa gheilleagar ar fud
oileán na hÉireann.

20%
Mhéadaigh líon na bpaisinéirí
trasatlantacha in Aerfort Átha
Cliath faoi 20% i 2017, suas go
beagnach 3.5 milliún.
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Ba é an tionscadal ba mhó laistigh den chlár ná
athdhromchlú iomlán ár bpríomhrúidbhealaigh
in Aerfort Átha Cliath, rud a theastaigh chun
cur ar ár gcumas leanúint orainn de bheith
ag feidhmiú go sábháilte. Tá an t-uasghrádú
casta seo, a bhfuil i gceist leis dúnadh an
phríomhrúidbhealaigh gach oíche chun
athdhromchlú rúidbhealaigh agus suiteáil
chórais nua soilsithe thalaimh a cheadú,
beagnach curtha i gcrích anois. Iarracht ollmhór
a bhí ann do gach duine a bhí rannpháirteach.
Gach oíche bíonn spás ama an-ghearr ag an
bhfoireann chun a bheith ag obair, agus tá sé
bunriachtanach go mbeadh deireadh sábháilte
curtha acu leis an obair faoi thart ar 5 rn chun
teacht na gcéad eitiltí trasatlantacha a cheadú.

M Is í an fhís atá
againn ná “Bheith
inár gceannairí i
dtionscal na
n-aerfort, muid
ag fás ár ngnó le
daoine den scoth
a sheachadann
seirbhís den scoth
chomh maith le
luach airgid
d´aerlínte, do
phaisinéirí agus do
chomhpháirtithe
gnó.”

1.8m
Bhain 1.8 milliún paisinéir úsáid
as Aerfort Átha Cliath mar mhol
i 2017, sin méadú 32% ar an
mbliain roimhe sin.

Díreach roimh dheireadh na bliana d´osclaíomar
limistéar nua geataí bordála ar luach €22 mhilliún,
le cúig gheata bordála a dhéanann freastal
ar naoi seastán páirceála eitleáin. Úsáidfear
é ag Aer Lingus go príomha le haghaidh eitiltí
gearraistir chuig an RA agus chuig mór-roinn
na hEorpa. Chríochnaíomar freisin síneadh a
cuireadh le Cé 1 a sholáthair ceithre gheata
bordála nua agus sraith athruithe do Ché 2 a
chuir feabhas ar eilimintí de thaithí an phaisinéara
agus a cheadaigh scaradh na bpaisinéirí atá ag
imeacht agus iad siúd atá ag teacht.
Ag cur san áireamh an gá atá ann le hinfheistíocht
bhreise chaipitil chun coinneáil cab ar chab le
fás paisinéirí nár tuaradh laistigh den tréimhse
rialála 2015 – 2019, d´iarramar ar an gCoimisiún
um Rialáil Eitlíochta (CRE), comhlachas a rialaíonn
na muirir a ghearrtar ag Aerfort Átha Cliath,
athbhreithniú eatramhach a dhéanamh chun
caiteachas breise a chur san áireamh.
Tar éis comhairliúcháin mhionsonraithe le
lucht úsáidte an aerfoirt, chuireamar plean
isteach ag lorg luach beagnach €284 milliún
d´fheabhsúcháin i 23 thionscadal ar leith go
déanach i 2017. Tar éis deireadh na bliana,
cheadaigh dréachtchinneadh CRE infheistíocht
ar luach €268 milliún; dar leis an Rialtóir nach
rachadh sin i bhfeidhm ar tháillí an aerfoirt
roimh 2020.
Chuireamar aighneacht fhoirmeálta isteach
maidir le dréachtshocrú CRE níos luaithe an
mhí seo agus, le linn dúinn bheith á scríobh seo,
táimid ag feitheamh le socrú deiridh an rialtóra
maidir leis an gceist seo.

Feidhmíocht Tráchtála
Bhí feidhmíocht tráchtála ag Aerfort Átha
Cliath anuraidh a bhí níos fearr ná riamh, nuair
a mhéadaigh an láimhdeachas níos mó arís ná
fás na bpaisinéirí. Mhéadaigh an t-ioncam ó
na carrchlóis mar gheall ar leibhéil níos airde
áitíochta sna carrchlóis ghearrthéarmacha agus
fhadtéarmacha araon, chomh maith le bainistiú
feabhsaithe toraidh.
Mhéadaigh an t-ioncam freisin inár ngnólacht
Seirbhísí Taistil, le níos mó custaiméirí tolglainne
agus MearSheolta, agus úsáid níos mó ár
gcríochfoirt phríobháidigh Seirbhísí Platanaim. Tá
an foirgneamh oifigí darb ainm Teach Skybridge,
a athchóiríodh le déanaí, go hiomlán ligthe ar
cíos anois agus tá leibhéil fholúntais ar fud an
champais íseal. Mhéadaigh ioncam ó lámhaltais
tráchtála freisin.

An Rúidbhealach Thuaidh
Rinneamar tuilleadh dul chun cinn suntasach
maidir lenár gcuid pleananna le haghaidh
Rúidbhealaigh Thuaidh nua ag Aerfort Átha
Cliath le linn na bliana.
Deonadh síneadh cúig bliana don bhunchead
pleanála a tugadh i 2007 le haghaidh an
rúidbhealaigh i Mí Mhárta agus tá sin i bhfeidhm
go dtí 2022.
Go gairid roimh an Nollaig chríochnaíomar an
chéad phacáiste oibreacha tógála, a raibh san
áireamh iontu réiteach láithreáin, créfort agus
atreoruithe bunriachtanacha bóthair. Faoi láthair
táimid ag glacadh páirte i gcomórtas tairisceana
poiblí do phríomheilimint na n-oibreacha
rúidbhealaigh agus tá sé beartaithe againn
conraitheoir a cheapadh agus tús a chur leis na
hoibreacha seo níos déanaí i mbliana.
D´fhéadfaí a áitiú gurb é an Rúidbhealach
Thuaidh an píosa infrastruchtúir is tábhachtaí
a thógfar in Éirinn sna fiche bliain atá amach
romhainn, agus tá sé bunriachtanach go
mbeadh Aerfort Átha Cliath ag coimeád an
tsolúbthacht oibríochtúil sin a theastaíonn
chun freastal a dhéanamh ar éilimh a chuid
custaiméirí aerlíne, an lucht taistil agus
gheilleagar na hÉireann.
Táimid ag iarraidh athrú a fháil i dtaca leis na
hoibriúcháin cheadaithe don Rúidbhealach
Thuaidh trí leasú dhá choinníoll phleanála atá
sriantach a bhaineann le feidhmiú an aerfoirt
nuair a bheidh an rúidbhealach nua críochnaithe.
Tá sé tugtha le fios ag an Rialtas go bhfuil
réimeas nua bainistithe thorainn le cur i
bhfeidhm don aerfort agus tar éis deireadh
na bliana d´fhógair sé gurb é Comhairle
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Contae Fhine Gall a bheidh ina Údarás Inniúil
don chóras nua seo. Éilíonn tabhairt isteach
an chórais nua bhainistithe thorainn foilsiú
Ionstraime Reachtúla agus achtú reachtaíochta
nua, agus tá sé tugtha le fios ag an Aire Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt gur tosaíocht atá i
mbunú an réimis nua seo.
Leanfaimid ar aghaidh lenár gcur chuige
dériain de bheith ag tógáil an Rúidbhealaigh
Thuaidh agus lena chois sin de bheith ag lorg
athraithe maidir leis na hoibriúcháin cheadaithe
don rúidbhealach trí mheán an réimis nua
bhainistithe thorainn.
Táimid tiomanta i gcónaí do dhialóg oscailte
agus macánta le pobail áitiúla maidir leis
an Rúidbhealach Thuaidh agus forbairtí eile
ag Aerfort Átha Cliath. Tionóladh líon mór
cruinnithe ar fud na bliana le raon leathan
grúpaí pobail agus le daoine aonair.
Seoladh roinnt beart maolaithe atá curtha
i bhfeidhm againn don phobal áitiúil le linn
na bliana. Tairiscíonn scéim um cheannach
deonach an rogha d´úinéirí 38 áitreabh go
ndíolfaidís a réadmhaoin do daa le préimh 30%
ar bharr luach an mhargaidh, faoi mar nach
mbeadh an rúidbhealach á thógáil. Fanfaidh
an scéim, nach bhfuil éigeantach, ar oscailt
ar feadh trí bliana tar éis don Rúidbhealach
Thuaidh tosú ag feidhmiú, le dóthain ama a
cheadú do na húinéirí réadmhaoine sin lena
rogha is fearr a chinneadh.
Thugamar isteach freisin scéim chuimsitheach
fhuaiminslithe do na tithe agus do na
scoileanna sin a gcuirtear isteach orthu le linn
na bliana agus tá teagmháil déanta againn go
díreach leo siúd atá incháilithe. Cuirfidh ár gcuid
conraitheoirí an obair i gcrích le cinntiú go
gcomhlíonann sí na caighdeáin is airde.
I Mí Mheithimh, sheolamar Ciste nua Pobail
€10 milliún le tacú le raon leathan tionscnamh
áitiúil inár bpobail áitiúla. Déanfaidh an ciste
€400,000 a infheistiú in aghaidh na bliana sna
25 bliana atá amach romhainn i dtionscadail
áitiúla atá dírithe ar réimsí den chineál seo:
timpeallacht agus inbhuanaitheacht, spóirt agus
caitheamh aimsire, cuimsitheacht shóisialta
agus forbairt phobail, sláinte agus leas, agus
cultúr agus oidhreacht.
I Mí na Nollag, bhí lúcháir orainn duaiseanna
a bhronnadh ar 60 grúpa áitiúil, duaiseanna
ar tacaíodh leo ag chéad bhabhta deontas an
Chiste Phobail. Táimid ag súil le bheith ag obair
go dlúth leo chomh maith le raon leathan grúpaí
eile inár bpobail áitiúla sna blianta atá amach
romhainn.
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Dublin Airport Central
I Mí Mhárta, fuaireamar cead pleanála do na
chéad cheithre fhoirgneamh nua inár bhforbairt
mhórthábhachta Dublin Airport Central (DAC).
Is ceantar nua gnó é DAC atá suite i gcroílár
champas an aerfoirt, ag seachadadh oifigí
den scoth chomh maith le spás poiblí nua.
Deonadh pleanáil do cheithre fhoirgneamh ar
leith a thógfaí de réir stíl na ceannoifige i Mí
Mhárta, agus cuireadh tús le tógáil an chéad dá
fhoirgneamh san fhómhar.
Críochnófar an dá bhloc nua i gcéad leath 2019
agus táimid ag feiceáil spéise láidre ó ábhar
áititheoirí in Éirinn agus thar lear. Beidh breis is
4,000 fostaí lonnaithe i DAC nuair a bheidh an
chéad cheithre fhoirgneamh críochnaithe, agus
tá sé d´acmhainn ag an scéim iomlán síneadh
suas le 70 acra.
Chuir ESB International a aistriú go DAC i gcrích
le linn na bliana; rinneadh oscailt fhoirmeálta na
ceanncheathrún nua i Mí Aibreáin. Tá thart ar
600 ball foirne lonnaithe in One Dublin Airport
Central, foirgneamh oifigí ó na 1960í a athraíodh
ag daa go hoifig chorparáideach den scoth,
agus a bhfuil na dintiúirí timpeallachta is airde
ag baint leis.

Pleanáil Acmhainne
Leanadh ar aghaidh le hobair ar Mháistirphlean
nua Aerfoirt Átha Cliath le linn na bliana,
agus rinneadh comhairliúcháin le raon
comhpháirtithe aerlíne agus príomhchustaiméirí
eile de chuid an aerfoirt.

Is ceantar nua gnó
é DAC atá suite i
gcroílárchampas
an aerfoirt, ag
seachadadh oifigí
den scoth chomh
maith le spás
poiblí nua. Táimid
ag feiceáil spéise
láidre sa chéad
2 bhloc oifige,
a chríochnófar i
gcéad leath 2019.

Tá an Máistirphlean ag breathnú ar riachtanais
níos fadtéarmaí Aerfoirt Átha Cliath
agus déanann sé breithniú maidir leis an
infrastruchtúr a theastódh ón aerfort chun
40 milliún paisinéir a phróiseáil mar is ceart
in aghaidh na bliana faoi lár na 2020í nó 50
milliún paisinéir in aghaidh na bliana faoi lár
na 2040í.
Tá na roghanna atá ag teacht chun cinn dírithe
ar sheachadadh an Rúidbhealaigh Thuaidh, ach
ag an am céanna ag coimeád an rúidbhealaigh
chrosghaoithe atá ann cheana, agus ag cur
isteach seastáin nua páirceála eitleáin. Léiríonn
an Máistirphlean gur féidir an dá chríochfort ar
ann dóibh cheana a leathnú agus limistéir nua
gheata bordála a chur isteach chun freastal a
dhéanamh ar ábhar éilimh phaisinéirí isteach
sna 2040í.
Cuirfear feabhas ar na roghanna taistil nuair
a thiocfaidh an Metro. Sa chomhthéacs sin,
leanaimid orainn de bheith ag cosaint ionaid le
haghaidh stáisiúin faoi thalamh ag an aerfort.
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Beidh tuilleadh cainteanna againn lenár gcuid
custaiméirí maidir le seicheamhú eilimintí
gearrthéarmacha an Mháistirphlean mar chuid
d´ár gcomhairliúchán níos leithne faoin gcéad
chlár foirmeálta infheistíochta eile laistigh den
chóras rialála.
Tar éis deireadh na bliana, chuireamar tús
le próiseas an réamh-chomhairliúcháin leis
an mBord Pleanála maidir le leasú an chead
phleanála atá ann cheana do Chríochfort 2, a
chuir uasteorainn le líon iomlán na bpaisinéirí
críochfoirt ag 32 milliún in aghaidh na bliana, ag
feitheamh le deonú breise de chead pleanála
Bhain an chúis le cur i bhfeidhm an choinníll
phleanála go príomha le rochtain iompair
dhromchla leis an aerfort. Ach ó rinneadh an
t-iarratas pleanála do T2 breis is deich mbliana
ó shin, tháinig laghdú mór ar líon na ndaoine
a bhíonn ag úsáid gluaisteán príobháideach le
dul chuig an aerfort. Tharla an t-athrú seo fiú
roimh sheachadadh beartaithe córais Metro a
dhéanfaidh freastal ar an aerfort.
Cé gur bhain 29.6 milliún paisinéir úsáid as
Aerfort Átha Cliath anuraidh bhain thart ar 1.8
milliún díobh sin úsáid as Aerfort Átha Cliath mar
mhol .i. níor fhág siad limistéar thaobh an aeir.

Rialú
Rialaítear muirir aerfoirt ag Aerfort Átha Cliath
go neamhspleách ag an gCoimisiún um Rialáil
Eitlíochta (CRE) ó bhí 2001 ann. Ar fud na
tréimhse seo, agus roimhe sin fiú, bhí na muirir i
mBaile Átha Cliath i bhfad níos ísle ná muirir ina
phiarghrúpa aerfort Eorpach.
Le linn na tréimhse reatha rialála – ó 2015 go
2019 – tá muirir ag dul i laghad 4.2% breise in
aghaidh na bliana gach bliain. Tá an laghdú seo
á chur i bhfeidhm ar phraghas atá íseal cheana,
ós rud é go dtairiscíonn Aerfort Átha Cliath luach
airgid den scoth.
Taispeánann sonraí neamhspleácha
tagarmharcála do ACI Europe go raibh i 2015,
an tréimhse is déanaí dá bhfuil sonraí ar fáil, an
meánmhuirear inchomparáide aerfoirt san Eoraip
55% níos airde ná an muirear i mBaile Átha Cliath.
Is é an cuspóir atá againn ná leanúint orainn de
bheith ag tairiscint táirge d´ardchaighdeán ag
praghas atá an-iomaíoch ar fad. Ní chuireann an
córas reatha rialála san áireamh, áfach, an gá
atá ann le go ndéanfadh daa socruithe tráthúla
faoi infrastruchtúr aerfoirt sa todhchaí, rud atá
chun leasa ní hamháin úsáideoirí reatha agus
todhchaí an aerfoirt, ach freisin an gheilleagair
Éireannaigh go ginearálta.
Laistigh d´aon mhargadh rialaithe níl sé míréasún-
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ta go ndéanfadh an comhlacht atá á rialú sochar
dá scairshealbhóir, sa chás seo Stát na hÉireann.
Soláthraíonn cinneadh rialála na bliana seo
chugainn deis den scoth chun an leibhéal
infheistíochta a chur in iúl a cheadófar ag
Aerfort Átha Cliath le linn na cúig bliana le
teacht. Beidh seo ríthábhachtach chun ligean
don aerfort leathnú i gceart chun freastal a
dhéanamh ar riachtanais a chuid custaiméirí
agus an gheilleagair Éireannaigh

Aerfort Chorcaí
Is é Aerfort Chorcaí an dara haerfort is mó i bPoblacht na hÉireann, tar éis Baile Átha Cliath, agus
is é an príomhthairseach do dheisceart na tíre é.
Bliain an-tábhachtach a bhí i 2017 do Chorcaigh.
Rinneadh aerfort trasatlantach di den chéaduair,
agus lean sí uirthi de bheith ag déanamh dul
chun cinn dearfach i dtéarmaí tráchta.
Mhéadaigh líon na bpaisinéirí ag Aerfort Chorcaí
faoi 3.5% anuraidh nuair a d´úsáid breis is 2.3
milliún paisinéir an t-aerfort. Seo an dara bliain
fáis as a chéile ó thaobh líon iomlán na bpaisinéirí
de, tar éis méadú de 8% i 2016.
Chiallaigh feidhmíocht phaisinéirí Chorcaí
anuraidh go ndeachaigh an t-aerfort níos faide
chun tosaigh ar a phríomhiomaitheoir le linn
na bliana, Aerfort na Sionainne, de réir mar a
d´éirigh an bhearna idir an dá aerfort níos mó.
I 2017 bhí naoi gcustaiméir aerlíne ag Aerfort
Chorcaí, a bhíonn ag feidhmiú seirbhísí
sceidealaithe chuig 39 gceann scríbe. I measc
na seirbhísí nua a seoladh le linn na bliana
bhí Zürich le SWISS, Newquay le Aer Lingus
Regional, agus Verona le Volotea.
Ba í an fhorbairt ba shuntasaí don bhliain ná
baint amach uaillmhian sheanbhunaithe Aerfoirt
Chorcaí le dul isteach sa mhargadh trasatlantach.
In ainneoin gurb é Corcaigh dara cathair an Stáit,
ar chúiseanna oidhreachta a bhain le stair na
forbartha eitlíochta in Éirinn, ní raibh nascthacht
thrasatlantach ag Corcaigh riamh roimhe seo.

39
Bhí naoi gcustaiméir aerlíne ag
Aerfort Chorcaí, a bhíonn ag
feidhmiú seirbhísí sceidealaithe
chuig 39 gceann scríbe i 2017.

855m
Bhí méadú de 8% ar
láimhdeachas an Ghrúpa,
suas go 855 millún.

I Mí Iúil 2017, thosaigh Norwegian Air, tríú
haerlíne is mó ísealchostais na hEorpa,
seirbhísí trasatlantacha ó Aerfort Chorcaí nuair
a chuir siad tús le heitiltí díreacha go Boston
Providence ar fud na bliana.
Is forbairt an-dearfach ar fad é an t-aerbhealach
nua don aerfort agus don réigiún araon. Bhí
lucht na bainistíochta ag Aerfort Chorcaí, le
tacaíocht ó raon leathan páirtithe leasmhara
áitiúla, tar éis a bheith ag obair gan staonadh
le cabhrú le Norwegian an stádas cead
iompróra eachtraigh a fháil sna Stáit Aontaithe a
theastaigh le tús a chur leis an tseirbhís.
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Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil arís
eile leis na grúpaí gnó agus turasóireachta a
chabhraigh leis an iarracht a rinneadh chun an
gnó nua fíorthábhachtach seo a fháil. Tá fócas
s´againne ar bheith ag leanúint orainn de bheith
ag obair le Norwegian le príomhpháirtithe ar dhá
thaobh an Atlantaigh le leanúint orainn de bheith
ag fás tráchta ar an aerbhealach seo.
Le linn na bliana chríochnaíomar clár
infheistíochta ar luach €3 milliún i gCorcaigh
agus rinne ár gcuid comhpháirtithe lámháltóra
infheistíocht freisin, i mórollchóiriú ar na
hasraoin bia agus dí ag an aerfort.

Bhain ARI roinnt
dámhachtainí
suntasacha
mar gheall ar
a thairiscint
mhiondíola i
2017. In éineacht
le Diageo, bhain
ARI Tionscnamh
Comhpháirtíochta
na Bliana, ag na
Dámhachtainí
mór-ghradaim,
Dámhachtainí
Frontier ags
Dámhachtainí
Miondíola
Taistil Drinks
International.
Fuarthas an
dámhachtain ar
mhaithe le cruthú
an Guinness Export
House i gCríochfort
2 Aerfoirt Átha
Cliath.
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Idir an dá chlár seo seachadadh an infheistíocht
ba mhó in áiseanna nua i gCorcaigh ó osclaíodh
an críochfort nua i 2006. Bhog an chúirt bhia
ó thaobh an talaimh go taobh an aeir agus
osclaíodh ár gcuid ionad díolta nua, iad ag
tairiscint cuid de na hearraí is fearr atá le fáil i
gCorcaigh agus sa réigiun máguaird.
Mar gheall ar na hionaid díolta nua agus an fócas
athdhírithe ar bhia a thagann ó fhoinsí áitiúla
mhéadaigh ioncam ó bhia agus ó dheochanna
faoi 4%, cé go raibh roinnt asraon dúnta ar feadh
tréimhse leis an athchóiriú a cheadú.
Bhí mar chuid den chlár infheistíochta freisin
suiteáil bhealaigh bhreise slándála paisinéirí,
bealach a críochnaíodh i Mí Mheán Fómhair.
Agus líon na bpaisinéirí ag dul i méid i gcónaí,
cuirfear feabhas ar thaithí na bpaisinéirí ag an
gcúigiú bealach slándála seo, go háirithe le linn
na tréimhse is gnóthaí sa samhradh.
Rinneamar infheistiú freisin in áis nua úrscothach
Oiliúna Dóiteáin, a osclaíodh i Mí Mheán Fómhair.
Cinnteoidh an áis go mbeidh teacht ag seirbhísí
dóiteáin agus tarrthála an aerfoirt ar oiliúint den
scoth.
D´éirigh go maith lenár dtáirge páirceála cairr
i gCorcaigh le linn na bliana; mhéadaigh líon
na n-áirithintí thart ar dhá uair níos tapúla ná
leibhéal fáis na bpaisinéirí. Áirithintí ar líne a bhí
i gceist le breis is 57% den ghnó ar fad.
Baineadh mórgharsprioc amach i Mí na Nollag,
nuair a fuair Aerfort Chorcaí a dheimhniú ón
nGníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht
Eitlíochta (GENE) le taispeáint go gcomhlíonann
sé an caighdeán nua Eorpach i dtaca le
sábháilteacht agus rialú.
I Mí Mheithimh, bhain Aerfort Chorcaí
mórdhámhachtain idirnáisiúnta nuair a ainmníodh
é mar an tAerfort is fearr san Eoraip ag
Comhairle Idirnáisiúnta na nAerfort ina chatagóir
aerfort, iad siúd a dhéanann freastal ar níos lú
ná cúig mhilliún paisinéir in aghaidh na bliana.
Is léiriú soiléir é bronnadh na dámhachtana seo
ar an gcineál de tháirge seirbhíse custaiméara a

thairiscíonn Corcaigh do phaisinéirí.
Bhí tuilleadh fianaise le fáil maidir leis níos faide
anonn sa bhliain nuair a fuair staidéar ar fhreagraí
domhanda ó na meaisíní aiseolais chustaiméara
brúchnaipe ´Sásta nó Míshásta´ a bhíonn suite
in aerfoirt ar fud an domhain go raibh Aerfort
Chorcaí sa dara háit, in éineacht le haerfort eile,
ó thaobh shástacht na gcustaiméirí de.
Le linn na bliana bhí muid ag comhoibriú go
dlúth lenár gcuid comhpháirtithe aerlíne agus
gníomhaireachtaí turasóireachta chun taisteal
go Corcaigh a chur chun cinn agus chun sciar na
bpaisinéirí isteach a mhéadú inár líonra bealaí.
Bhíomar ag obair i gcomhpháirtíocht le
Turasóireacht Éireann agus Norwegian chun
feachtas cuimsitheach margaíochta a reáchtáil
i Meiriceá chun an turasóireacht a chur chun
cinn i réigiún dheisceart na hÉireann. Bhí an
feachtas ag iarraidh feasacht na ndaoine faoi
Chorcaigh a spreagadh, chomh maith lena
ionad ar leith mar an bealach isteach chuig Slí
an Atlantaigh Fhiáin agus chuig Sean-Oirthear
na hÉireann.
D´oibrigh Aerfort Chorcaí le Ryanair agus
le Turasóireacht Éireann chun eitiltí a chur
chun cinn go Corcaigh agus go Deisceart na
hÉireann ó Londain Stansted agus ó Learpholl
le linn séasúr an tsamhraidh.
Agus seo á scríobh, táthar ag tabhairt faoi thógáil
Tolglainne nua Gnó, a oibreofar ag Swissport.
Beidh an tolglann nua ar fáil ag gach paisinéir,
beag beann ar an aerlíne atá á húsáid acu ná a
ngrád taistil, ar bhonn íoctar mar a úsáidtear agus
ba chóir go soláthródh an tolglann nua táirge
feabhsaithe do phaisinéirí.
Tá ionchas tráchta Chorcaí maidir le tuilleadh
fáis paisinéirí i 2018 go maith, le dhá
aerbhealach nua agus le leathnú ó thaobh líon
suntasach na seirbhísí sin ar ann dóibh cheana.
Cuirfidh Air France tús le seirbhís nua ó Aerfort
Chorcaí go Paris-Charles de Gaulle i 2018.
Cuirfear an eitilt laethúil seo i bhfeidhm ag an
aerlíne Hop!, branda de chuid Air France. Idir an dá
linn tá Ryanair ag feidhmiú a sheirbhíse CorcaighFaro ar fud séasúr an gheimhridh den chéaduair.
Beidh Aer Lingus ag méadú minicíocht na n-eitiltí
ar a chuid seirbhísí go Heathrow, Alicante,
Malaga agus Las Palmas, agus beidh Iberia
Express ag leathnú a hacmhainne ar an tseirbhís
Corcaigh-Malaga faoi 5%. Déanfaidh SWISS
International Air Lines a hacmhainn a dhúbailt,
agus níos mó, ar a sheirbhís ó Chorcaigh go
Zürich agus beidh Volotea ag dúbailt mhinicíocht
a aerbhealaigh go Verona.
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ARI
Is é ARI (Aer Rianta International) fochuideachta miondíola taistil an Ghrúpa, agus tá ár n-infheistíocht
in Aerfort Düsseldorf ina seilbh chomh maith.
Bainistíonn ARI a chuid ionad díolta féin in
aerfort Átha Cliath agus Chorcaí in Éirinn
agus tá leasanna aige freisin i ngnólachtaí
miondíola taistil san Eoraip, i Meiriceá Thuaidh,
sa Mhéanoirthear, san India agus sa NuaShéalainn.
Tá plean straitéiseach ag ARI, ARI 2020, a
leagann amach spriocanna leis an ngnólacht
a fhás thar cheithre bliana na straitéise. Le
linn 2017, tugadh struchtúir nua isteach do na
hoibriúcháin sa bhaile agus thar lear, struchtúir
atá deartha chun ollchorlaigh níos airde a
sheachadadh chomh maith le meánchaiteachas
méadaithe na bpaisinéirí.
Bhain ARI roinnt dámhachtainí suntasacha
mar gheall ar a thairiscint mhiondíola i
2017. In éineacht le Diageo, bhain ARI
Tionscnamh Comhpháirtíochta na Bliana, ag
na Dámhachtainí mór-ghradaim, Dámhachtainí
Frontier ags Dámhachtainí Miondíola Taistil
Drinks International. Fuarthas an dámhachtain
ar mhaithe le cruthú an Guinness Export House
i gCríochfort 2 Aerfoirt Átha Cliath.
Ainmníodh ARI (Meiriceá Thuaidh) mar an tIonad
is Fearr Saor ó Dhleacht i gCeanada don dara
bliain as a chéile ag an Frontier Duty Free
Association Convention, agus roghnaíodh The
Loop in Aerfort Átha Cliath mar an miondíoltóir
is fearr taistil ag Dámhachtainí Icons of Whisky.
Vótáileadh Delhi Duty Free mar an Siopa
is fearr Saor ó Dhleacht ag taistealaithe
ag Dámhachtainí Taistil + Só na hIndia &
Dheisceart na hÁise. Freisin bhain sé an duais
do Choincheap Margaíochta na Bliana ag
Dámhachtainí International Drinks mar gheall
ar an bhFéile Whisky Luxe.
Sa bhaile, bíonn ARI ag reáchtáil a ghnólacht
miondíola The Loop in aerfort Átha Cliath agus
Chorcaí agus bainistíonn sé roinnt lamháltas
miondíola sa dá aerfort. Le linn na bliana,
aistríodh bainistiú lámhaltas bia agus dí in
Aerfort Átha Cliath chuig an aerfort.
Mhéadaigh na díolacháin iomlána ag aerfort
Átha Cliath agus Chorcaí, díolacháin miondíola
agus bia agus dí ag lamháltóirí san áireamh,
faoi 7% go €323 milliún.
Bhí an brabús tar éis cánach do ghnólacht
idirnáisiúnta ARI gan athrú, a bheag nó a mhór,
ag €24 milliún. Bhí an fheidhmíocht trádála
mhiondíola idirnáisiúnta láidir, ach mhéadaigh
costais le linn na bliana agus muid ag infheistiú
faoi ARI 2020 chun na struchtúir a chruthú a
theastaíonn chun an gnólacht a fhás sa todhchaí.
Tá an scairshealbhú 20% atá ag ARI in Aerfort
Düsseldorf ag cur ar bhealach dearfach i
daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2017

gcónaí le ARI. Mhéadaigh líon na bpaisinéirí in
Düsseldorf faoi 5% go 24.6 milliún i 2017.
Tharla an fheidhmíocht fheabhsaithe seo
trádála idirnáisiúnta mar gheall, go pointe,
ar dhíolacháin láidre ´macasamhail le
macasamhail´ ar fud phunann idirnáisiúnta
ARI chomh maith le feidhmíocht fheabhsaithe
ollchorrlaigh. Cabhraíodh leis na corrlaigh ag ár
socrú foireann nua dhomhanda cheannacháin
a fhorbairt mar chuid d´ár straitéis le haghaidh
fáis. Spreag ioncam méadaithe díbhinne agus
roinnt gnóthachan malartáin eachtraigh sa
Mheánoirthear na díolacháin idirnáisiúnta freisin.
Bliain dhúshlánach a bhí ag oibriúcháin ARI
Middle East (ARIME) i 2017, a bhfuil gnólachtaí
aige i mBairéin, i gCatar, in Óman agus sa
Liobáin. Cé go raibh na torthaí sásúil i mBairéin
agus i gCátar do 2017, agus go raibh an
dá áit ag trádáil os cionn leibhéil 2016, bhí
timpeallacht trádála níos deacra ag oibriúcháin
ARI i mBéiriút agus i Muscat.
I mBéirút, áit a bhfuil ARI ina chomhpháirtí
mionlaigh i gcomhfhiontar, mhéadaigh méid na
bpaisinéirí agus na ndíolachán i 2017. Choimeád
comhfhiontar ARI an conradh leis na siopaí a
reáchtáil i ndara ráithe na bliana.
Mhéadaigh líon na ndíolachán agus na bpaisinéirí
freisin in oibriúcháin ARIME in Aerfort Idirnáisiúna
Muscat in Óman i 2017, agus bhí na brabúis os
cionn leibhéil 2016. Baineadh den fheidhmíocht
iomlán, áfach, ag meath i dtaca leis an
meánchaiteachas in aghaidh an phaisinéara.
Tá an meath seo inchurtha go díreach i leith an
fháis ó thaobh líon na bpaisinéirí aistrithe de
ag an aerfort. Bíonn iarmhairt i gcónaí freisin
ag na srianta bagáiste a chuirtear i bhfeidhm
ag aerlínte in Aerfort Idirnáisiúnta Muscat, go
háirithe ar eitiltí chun na hIndia.
Tá lámhaltas 10 mbliana againn do na siopaí
san fhoirgneamh nua críochfoirt, a d´oscail an
mhí seo. Bíonn sé reáchtáil an phríomhshiopa
saor ó dhleacht chomh maith le sainionaid
díolta leictreonaice agus faisin. Leis an aistriú
chuig an gcríochfort nua beidh tá trí huaire níos
mó de spás miondíola aige san aerfort.
Arís eile i mbliana bhí fás láidir díolacháin le
sonrú i gcomhfhiontar ARI in Aerfort Idirnáisiúnta
Dheilí agus ioncam 12% níos airde le hais 2016.
Le linn na bliana, mhéadaigh ARI a leas i Delhi
Duty Free Services (DDFS) – an comhlacht a
bhíonn ag reáchtáil na siopaí – ó 25.5% go
33.1% trí cheannach leasa chomhpháirtí san
aonán de chuid ARI a bhfuil seilbh aige ar an
gcaipiteal gnáthscaireanna in DDFS.
D´éirigh go maith i 2017, le hoibriúcháin
miondíola ar lánúinéireacht ARI sa Chipir,
in aerfoirt Larnaca agus Paphos, le méadú
bliain ar bhliain i méid na ndíolachán agus na
brabúsachta. Cé go raibh an meánchaiteachas
in aghaidh an phaisinéara tar éis dul i laghad le

10m
Mhéadaigh líon paisinéirí Aerfoirt
Átha Cliath chuig an RA agus
amach ón tír sin faoi 1%, suas go
beagnach 10 milliún.

M Seolfaidh
Cathay Pacific agus
Hainan Airlines
chéad seirbhísí
díreacha na
hÉireann go Hong
Cong agus Béising
faoi seachi Mí
Mheithimh 2018.

€247m
Mhéadaigh láimdeachas inár
ngnólachtaí idirnáisiúnta faoi
7% go €247 milliún.
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hais na bliana roimhe sin, chuir an fás ó thaobh
líon na bpaisinéirí de le feidhmíocht láidir
díolacháin an ghnólachta.
Mhéadaigh líon na bpaisinéirí i Larnaca agus
i bPaphos faoi 14% go 10.25 milliún anuraidh.
Chuaigh an méadú tráchta chun leasa Cypriot
Airports freisin.
Bhí feidhmíocht láidir ag oibríochtaí miondíola
ARI i gCeanada i 2017, agus mhéadaigh méid
na ndíolachán níos mó ná 10%. Bhaineamar
conradh nua le bheith ag feidhmiú in Aerfort
Québec le linn an tsamhraidh agus d´éirigh linn
na hionaid nua miondíola a oscailt ansin díreach
roimh an Nollaig.

Chomh maith
lena bhainistíocht
leanúnach ar
T5, chuir daa
International raon
éagsúil tionscadal
comhairleach i
gcrích san Araib
Shádach agus in
Óman le linn 2017.
Leanann daa
International
air de bheith ag
lorg deiseanna
nua agus tá sé
rannpháirteach
go gníomhach i
roinnt próiseas
tairisceana atá ar
siúl faoi láthair do
réim tionscadal,
ó lánchonarthaí
bainistíochta
críochfoirt
go conarthaí
comhairleacha
agus oiliúna.
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Ba í an bhliain faoi athbhreithniú an dara
bliain iomlán trádála d´oibriúcháin ARI saor
ó dhleacht ag Aerfort Idirnáisiúnta Auckland
sa Nua-Shéalainn. Mhéadaigh na díolacháin
faoi 5% le linn na bliana, agus ba chóir
go ndéanfaí tuilleadh fáis a ghiniúint tar
éis do mhórathchóiriú a bheith déanta ar
phríomhshiopa limistéar na n-imeachtaí, a
críochnaíodh i Mí na Nollag.
Lena chomhpháirtí áitiúil san Araib Shádach,
tá conradh seacht mbliana ag ARI do shiopaí
dleachtíoctha i gCríochfort 5 in Aerfort
Idirnáisiúnta an Rí Khaled. Osclaíodh an chéad
cheann de na hionaid díolta seo go gairid tar éis
deireadh na bliana.
In Iacárta na hIndinéise, faoi réir ag conarthaí
deiridh, tá sé i gceist ag ARI leas a ghlacadh in
oibriúchán nua miondíola a thosaigh ag trádáil
in Aerfort Idirnáisiúnta Soekarno-Hatta in
Iacárta le linn na bliana.
Tá an conradh ag ARI freisin chun siopaí
cumhráin agus cosmaidí, spéaclaí gréine agus
seodra faisin a reáchtáil i gCríochfort nua
Midfield in Abú Daibí, atá le hoscailt i 2019.

daa International
Is é príomhfhócas daa International, gnólacht
idirnáisiúnta bhainistithe aerfoirt agus seirbhísí
comhairleacha an Ghrúpa, ná reáchtáil an
Chríochfoirt 5 ag King Khaled International
Airport (KKIA) i Riyadh na hAraibe Sádaí.
Bronnadh an conradh cúig bliana ar daa
International leis an gcríochfort nua a bhainistiú
i Mí Feabhra 2016. Tá sé freagrach as
maoirseacht a dhéanamh ar bhainistiú áiseanna
an chríochfoirt, lena n-áirítear cothabháil,
innealtóireacht agus glanadh, agus as bainistiú
lamháltóirí tráchtála an chríochfoirt.
Bhí a chéad bhliain iomlán oibriúcháin ag
Críochfort 5 i 2017 agus cuireadh fáilte ann
roimh bhreis is 13 mhilliún paisinéir. Tá T5
ainmnithe do thrácht intíre agus chabhraigh sé
le KKIA a bhliain is fearr riamh a bhaint amach i
dtaca le líon na dtaistealaithe intíre i 2017.

Chomh maith lena bhainistiú leanúnach ar T5,
chuir daa International i gcrích raon éagsúil
tionscadal comhairleach san Araib Shádach, in
Óman, i gCuáit agus i mBairéin le linn 2017.
D´oscail sé oifig i mBairéin chun tuilleadh
comhdhlúthaithe a dhéanamh maidir lena
láithreacht sa Mheánoirthear agus chun
deiseanna gnó a lorg ar bhealach níos gníomhaí
i réigiún na Murascaille, agus níos faide i gcéin i
bpríomh-mhargaí na hÁise.
Leanann daa International air de bheith ag
lorg deiseanna nua agus tá sé rannpháirteach
go gníomhach i roinnt próiseas leanúnach
tairisceana do raon éagsúil tionscadal a
chuimsíonn idir chonarthaí iomlána bainistithe
chríochfoirt agus conarthaí comhairleacha agus
oiliúna.

Buiochas
Ba mhór an onóir dom an ról a ghlacadh mar
Phríomhfheidhmeannach daa i Mí Dheireadh
Fómhair agus ba mhaith liom mo bhuíochas a
ghabháil le mo chuid comhghleacaithe nua sa
ghnólacht ar fad as fáilte chomh croíúil sin a
chur romham. Ba mhaith liom mo bhuíochas
a ghabháil leo freisin as a gcuid iarrachtaí
ollmhóra ar fad maidir le bliain chomh dearfach
sin a sheachadadh don Ghrúpa i 2017.
Tá cluas éisteachta tugtha agam do bhaill
fhoirne ar fud an ghnólachta le foghlaim cad
é atá á dhéanamh go maith againn agus cén
áit is féidir linn bheith i bhfad níos fearr. Mo
bhuíochas le gach duine a thug a gcuid ama
dom chomh maith lena gcuid tuairimí macánta.
Tá paisean mo chuid comhghleacaithe nua don
obair a dhéanann siad dochreidte, agus go
deimhin an-tógálach d´aon duine atá ag teacht
isteach sa ghnó den chéaduair.
Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil freisin
le mo chuid comhghleacaithe ar an mBord
as an tacaíocht a thug siad dúinn agus as an
dúshlán a chuir siad romham ó thosaigh mé ag
obair leis an nGrúpa. Ba mhór an chabhair é mo
réamhtheachtaí Kevin Toland le linn an phróisis
aistrithe agus ba mhaith liom mo bhuíochas a
chur in iúl dó as an méid sin.
Ar son an Bhoird, Lucht Bainistíochta
agus fhoireann an Ghrúpa ba mhaith liom
buíochas an Chomhlachta a chur in iúl d´ár
nIarchathaoirleach, Pádraig Ó Ríordáin, ar
tháinig deireadh lena théarma oifige díreach
tar éis deireadh na bliana. Cé nach raibh mé ag
obair leis ach ar feadh achair ghearr, is léir ó na
daoine sin ar fad a raibh teagmháil acu leis gur
Chathaoirleach den scoth a bhí i bPádraig, agus
guímid gach rath air sa todhchaí.
Dalton Philips, Príomhfheidhmeannach
Márta 23, 2018
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Buaicphointí Airgeadais an Ghrúpa

2017

2016

31,891

30,138

Paisinéirí
Iomlán (’000)
Fás (%)

5.8%

11%

855

793

Brabúsacht (€’m)
Láimhdeachas
Fás (%)

8%

17%

271

TRÚCDA 1
Fás (%)

247

9.5%

20%

Brabús grúpa tar éis cánach roimh mhíreanna eisceachtúla

125

108

Brabús grúpa tar éis cánach tar éis míreanna eisceachtúla

130

79

Ollsócmhainní 2

2,722

2,650

Cistí na scairshealbhóirí

1,276

1,184

Ollfhiachas

(1,136)

(1,178)

Clár Comhardaithe (€’m)

Airgead tirim

595

606

Glanfhiachas

(541)

(572)

Glansreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

247

238

Glansreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí infheistithe

(145)

(91)

Glansreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí mhaoinithe

(112)

(6)

Breiseanna caiteachais chaipitil

184

125

Sócmhainní seasta inláimhsithe

184

119

Sreabhadh Airgid (€’m)

Caiteachas Caipitil (€’m)

Réadmhaoin infheistíochta

—

Iomlán

6

184

125

TRÚCDA: Glanmhuirear úis 3

6.7x

5.7x

Glanfhiachas: TRÚCDA

2.0x

2.3x

TRÚCDA: Láimhdeachas

32%

31%

10.1%

9.1%

Príomhchóimheasanna

Sochar ar mheánchaipiteal gnáthscaireanna 4
1

Cuimsíonn TRÚCDA tuilleamh an ghrúpa roimh ús, cáin, dímheas, amúchadh roimh mhíreanna eisceachtúla ó
ghníomhaíochtaí grúpa, gan ranníocaíochtaí a chur san áireamh ó fhiontair ghaolmhara agus chomhfhiontair.

2

Cuimsíonn na hollsócmhainní sócmhainní seasta agus reatha.

3

Cuimsíonn an glanmhuirear úis glanús Grúpa roimh mhíreanna eisceachtúla, gan an t-ús sin a chur san áireamh
a bhaineann le fiontair ghaolmhara agus chomhfhiontair.

4

Tá an sochar ar mheánchaipiteal gnáthscaireanna bunaithe ar bhrabús Grúpa gan míreanna eisceachtúla a chur
san áireamh, agus é curtha in iúl mar chéatadán de mheánchistí na scairshealbhóirí.

Torthaí
Bhain an Grúpa brabús amach tar éis cánachais don bhliain airgeadais ar luach €130
milliún i gcomparáid le brabús tar éis cánachais ar luach €79 milliún i 2016. Nuair a
chuirtear an creidmheas eisceachtúil (glan ó chánachas) ar luach €5 mhilliún as an
áireamh (2016: muirear eisceachtúil (glan ó chánachas) ar luach €28 milliún) ba é an
brabús Grúpa don bhliain ná €125 milliún (2016: €108 milliún).
Mhéadaigh TRÚCDA an Ghrúpa don bhliain faoi €24 milliún (9.7%) go €271 milliún.
Léirigh sin méadú i ranníocaíocht an ollbhrabúis de €52 milliún, a bhain le méaduithe
sa láimhdeachas aerloingseoireachta agus i láimhdeachas eile, fritháirithe ag méaduithe
costais oibriúcháin (párolla agus neamhphárolla) ar luach €28 milliún.
Méid agus Fás na bPaisinéirí
Ba é líon na bpaisinéirí in aerfoirt Átha Cliath agus Chorcaí ná 31.9 milliún, méadú de 5.8%
ar 2016. Ba é líon na bpaisinéirí ag Aerfort Átha Cliath ná 29.6 milliún, méadú de 6%. Ba é
líon na bpaisinéirí ag Aerfort Chorcaí ná 2.3 milliún, méadú de 3.5%.
Láimhdeachas
Ba é láimhdeachas an ghrúpa ná €855 milliún, méadú de €62 milliún (8%) i gcomparáid le
2016 (€793 milliún). Mhéadaigh an láimhdeachas ó ghníomhaíochtaí aerloingseoireachta
faoi €18 milliún (6%) go €307 milliún (2016: €289 milliún), mhéadaigh ioncam miondíola
agus tráchtála faoi €28 milliún (10%) go €301 milliún (2016: €273 milliún). Mhéadaigh
ioncam idirnáisiúnta faoi €17 milliún (7%) go €247 milliún.
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Costais Oibriúcháin

Bainistiú an Státchiste

Mhéadaigh na costais iomlána oibriúcháin faoi €28 milliún (7%) go €409 milliún (2016:

Rialachas agus rialú an Státchiste

€381 milliún). Ba é méid chostais an aerfoirt ná €290 milliún (2016: €269 milliún), ba é

Feidhmíonn an Grúpa feidhm lárnaithe státchiste de réir pholasaithe faofa an Bhoird, a

méid na gcostas idirnáisiúnta ná €119 milliún (2016: €112 milliún).

ndéantar athbhreithniú orthu go tréimhsiúil, ag an lucht bainistíochta agus ag an Iniúchadh
Inmheánach i dtaca le hoiriúnacht agus le héifeachtúlacht an chórais rialuithe inmheánacha.

Dímheas agus amúchadh
Mhéadaigh na costais dímheasa agus amúchta faoi €5 milliún go €112 milliún
(2016: €108 milliún) i 2017.
Míreanna eisceachtúla
Leagtar amach sonraí maidir le míreanna eisceachtúla i 2017 i Nóta 5. Baineann sin leis
an ngnóthachan réadmhaoine neamhréadaithe luacha chóir ar luach €6.8 milliún a bhfuil
luach glan ó cháin de €5.2 milliún ag baint leis.

Baineann príomhrioscaí airgeadais an Ghrúpa, agus iad bainistithe ó pheirspictíocht
státchiste de, leis na rudaí seo:
—— Maoiniú agus leachtacht – chun rochtain ar na margaí fiachais agus ar fhoinsí eile
leachtachta a chothabháil
—— Gluaiseachtaí ráta úis ar riachtanais fiachais an Ghrúpa ar ann dóibh cheana agus
réamh-mheasta sa todhchaí
—— Luaineacht mhalartáin eachtraigh mar gheall go príomha ar oibriúcháin thar lear
—— Riosca creidmheasa contrapháirtí

Comhpháirtithe agus comhfhiontair

Is féidir cuid de na rioscaí seo a mhaolú trí úsáid ionstraimí airgeadais díorthach agus nuair

Ba é méid sciar an ghrúpa brabúis oibriúcháin ó chomhpháirtithe agus ó chomhfhiontair

is cuí sin cuirtear a leithéid d´ionstraimí i bhfeidhm de réir Shonraíocht an Aire Airgeadais,

don bhliain dar deireadh 31 Nollaig 2017 ná €29.5 milliún.

eisithe faoin Acht um Idirbhearta Airgeadais Comhlachtaí Áirithe agus Comhlachas Eile
1992. Cuireann an tAcht seo ar chumas daa tabhairt faoi chonarthaí díorthacha chun

Ús

an riosca caillteanais a bhaint nó a laghdú a eascraíonn as athruithe sna rátaí úis, sna

Laghdaigh an glanchostas úis faoi €5 milliún go €36 milliún. Bhí baint ag an

hairgeadraí nó fachtóirí eile den chineál sin

athcheannach nóta iasachta a cuireadh i gcrích i Mí Mheithimh 2016 leis an laghdú seo
ach bhí freisin ag an timpeallacht leanúnach úis ísil. Caipitlíodh €0.4 milliún úis i 2017

Maoiniú agus Leachtacht

(2016: €0.3 milliún).

Tá oibriúcháin mhaoinithe an Ghrúpa tábhachtach go straitéiseach agus tacaíonn siad
le caiteachas caipitil, le hathmhaoiniú fiachais atá ag teacht in aibíocht agus soláthar

Cánachas

leachtachta imleoire. Is é polasaí leachtachta an Ghrúpa ná cinntiú go bhfuil dóthain

Mhéadaigh muirear cánachais an Ghrúpa, roimh mhíreanna eisceachtúla, faoi €5 mhilliún

leachtachta ar fáil aige chun freastal a dhéanamh ar a chuid dliteanas agus iad dlite, faoi

go €20 milliún. Ba é ráta cánach éifeachtach an Ghrúpa roimh mhíreanna eisceachtúla

ghnáthdhálaí agus faoi dhálaí anáis araon, gan caillteanais dhoghlactha a thabhú nó dul

ná 13% (2016: 12%).

sa seans air maidir le dochar a dhéanamh do chlú an Ghrúpa. Ag 31 Nollaig 2017, bhí

Is é a bhí i muirear cánachais roimh mhíreanna eisceachtúla 2017 ná cánachas

leachtacht ar luach €895 milliún ag an nGrúpa.

corparáideach ar bhrabúis teaghlaigh agus idirnáisiúnta agus gluaiseachtaí iarchurtha

I Mí Mheán Fómhair 2017, tugadh síneadh de bhliain eile do shaoráid chreidmheasa

cánach a bhaineann le gníomhaíochtaí teaghlaigh. Is é atá i gcáin iarchurtha ná difríochtaí

imrothlaigh (SCI) thiomanta an Ghrúpa, ar luach €300 milliún agus a comhaontaíodh i Mí

uainithe idir liúntais chaipitil agus dímheas, cáin iarchurtha aitheanta ar ghluaiseachtaí

na Samhna 2015. Soláthraíonn an SCI seo an Grúpa le leibhéal suntasach leachtachta

réadmhaoine infheistíochta agus caillteanais chánach trádála a úsáideadh.

teannta suas go Samhain 2022.

Glanfhiachas agus sreabhadh airgid
Laghdaigh an glanfhiachas faoi €31 mhilliún go €541 milliún le háiseanna
neamhtharraingthe ar luach €300 milliún. Ba é cóimheas an ghlanfhiachais go TRÚCDA
ná 2 uair agus ba é an clúdach úis ná 6.7 uair. Mhéadaigh an sreabhadh airgid ó
ghníomhaíochtaí oibriúcháin faoi €9 milliún go €247 milliún (2016: €238 milliún).
Laghdaigh an t-airgead tirim coimeádta faoi €11 mhilliún go €595 milliún ag deireadh na
bliana (2016: €606 milliún).
Caiteachas caipitil
Ba é luach iomlán na mbreiseanna caipitil ná €184 milliún i 2017, méadú de €59 milliún
ar leibhéil 2016. Chuimsigh sin raon infheistíochtaí caipitil in infheistíochtaí aerpháirce,
críochfort agus infheistíochtaí caipitil thaobh na talún.

Léiríonn doiciméid airgeadais agus próifíl aibíochta an Ghrúpa a neart bunúsach airgeadais
agus rátáil chreidmheasa de A-/A-2 ón ngníomhaireacht rátála creidmheasa, S&P Global
(S&P). I Mí na Bealtaine 2017, dheimhnigh S&P an rátáil chreidmheasa seo agus rinne
siad athbhreithniú ar ionchas an Ghrúpa ó ionchas Cobhsaí go hionchas Dearfach, rud a
léiríonn an feabhsú leanúnach i bhfeidhmíocht oibríochtúil agus airgeadais an Ghrúpa i
2016. Taispeánann próifíl aibíochta fiachais an Ghrúpa faoi mar a leagtar sin amach thíos
seasamh an-inbhainistithe go háirithe i gcomhthéacs glansreafa airgid láidir leanúnach
ó fheidhmíocht oibriúchán (€247 milliún i 2017) agus leachtacht ar luach €895 milliún
(€595 milliún in airgead tirim agus SCI neamhtharraingthe ar luach €300 milliún). Ar 9
Iúil 2018, beidh iachall ar an nGrúpa bannaí ar luach €290.2 milliún a íoc ar ais, rud a
mhaoineofar ag na hacmhainní airgid thirim sin atá againn cheana. Comhoibríonn an Grúpa
i gcomhar lena chuid banc, leis an mBanc Eorpach Infheistíochta agus le S&P le cinntiú go
mbainistíonn sé a chumas bheith ag maoiniú sa todhchaí.

Ollsócmhainní
Ba é luach na n-ollsócmhainní ná €2.7 billiún (2016: €2.6 billiún). Ba é luach na
sócmhainní seasta agus airgeadais ná €2 billiún (2016: €1.9 billiún).
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Bainistiú riosca úis ráta agus malartáin eachtraigh
Is é polasaí an Ghrúpa ná íoschóimheas seasta a chothabháil de 70% ar an bhfiachas atá
ann cheana sa tslí go ndéanfar an cuntas brabúis agus caillteanais agus an sreabhadh
airgid a chosaint ó ghluaiseachtaí ábhartha neamhfhabhracha sna rátaí úis. Faoi láthair tá
82% d´fhiachas an Ghrúpa socraithe le haibíocht, rud a íoslaghdaíonn neamhchosaint ar
luaineacht ó thaobh rátaí úis de. Is é an meánráta úis ualaithe a bhaineann le hiasachtaí an
Ghrúpa ná 3.2% (2016: 3.8%).
Gintear mórchuid shreabhadh airgid an Ghrúpa ó oibriúcháin in euro ina chuid aerfort
Éireannach. Tá roinnt fochuideachtaí, comhfhiontair agus fiontair ghaolmhara ag an nGrúpa
thar lear, óna n-ainmnítear díbhinní agus muirir bhainistithe in airgeadraí iasachta. Is é
polasaí an Ghrúpa ná riosca idirbhirt airgeadra a íoslaghdú trí bheith ag lorg, nuair is cuí
sin, neamhchosaint ó thaobh idirbheart malartán eachtrach a fhálú, ag úsáid díorthach
airgeadra leithéidí conarthaí réamhcheannacháin. Ní fhálaíonn an Grúpa riosca aistrithe
a eascraíonn as brabúis agus as glansócmhainní na bhfochuideachtaí thar lear seo, na
gcomhfhiontar seo agus na bhfiontar gaolmhar seo. Nochtaítear neamhchosaint airgeadra i
Nóta 26 de na ráitis airgeadais.
Riosca creidmheas contrapháirtí
Tá i gceist go príomha le riosca creidmheasa contrapháirtí an Ghrúpa ná féichiúnaithe
trádála agus taiscí bainc. Is é polasaí an Ghrúpa ná neamhchosaint a shrianú do
chontrapháirtithe bunaithe ar mheasúnú riosca chreidmheasa agus neamhchosanta
creidmheasa réamh-mheasta. Tá nósanna imeachta atá curtha ar bhonn foirmiúil ag an
nGrúpa chun riosca creidmheasa a bhainistiú, lena n-áirítear socrú srianta creidmheasa,
monatóireacht ar fhéichiúnaithe trádála agus leibhéil taiscí bainc. Ní chuirtear barrachais
airgid thirim i dtaisce aon áit ach amháin i mbainc le rátáil chuí chreidmheasa, faoi mar a
chinntear sin ag na príomhghníomhaireachtaí rátála creidmheasa.

Próifíl Aibíochta Fiachais an Ghrúpa ag 31 Nollaig 2017
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Bainistíocht Riosca

Misean, Fís
& Croíluachanna

Foirmliú
Cuspóra
Ghnó

Forbairt
Straitéise

Cur i bhFeidhm
& Feidhmíocht

Luach
Feabhsaithe

Foinse: Bainistiú Riosca Fhiontair (BRF) COSO - ´Integrating with Strategy and Performance´ (Meitheamh 2017)

Rialachas & Cultúr
Struchtúir bhoird & choiste
le freagrachtaí maoirseachta
bhainistithe riosca; tiomantas
do luachanna agus do
chaighdeán eiticiúla;
polasaithe Grúpa socraithe
agus curtha i bhfeidhm; Fócas
ar fheidhmíocht agus ar
chuntasacht.

Socrú Straitéisí & Cuspóirí
Inghlacthacht riosca
sainmhínithe; breithniú ar
riosca mar chuid de shocrú
straitéisí agus cuspóirí do
gach aonad gnó.

Feidhmíocht
Ceaptar, agus déantar measúnú
agus monatóireacht ar, rioscaí i
dtaca le baint amach straitéisí
agus cuspóirí; aithnítear agus
cuirtear i bhfeidhm maoluithe
riosca

Athbhreithniú agus Athmheas
Aithnítear agus déantar
measúnú ar athruithe i dtaca
leis an timpeallacht inmheánach
agus sheachtrach; déantar
measúnú ar an éagsúlacht
fheidhmíochta go rialta;
athbhreithniú rialta seachtrach
ar BRF.

Faisnéis, Cumarsáid &
Tuairisciú
Baintear úsáid as faisnéis
ábhartha inmheánach agus
sheachtrach chun tacú le
cinnteoireacht; tuairisciú faoi
phríomhrioscaí agus faoi
athruithe sa phróifíl riosca; córas
taifeadta riosca bunaithe ar
theicneolaíocht.

Bainistíocht Riosca

Déantar athbhreithniú agus feabhsú leanúnach ar chreat riosca an ghrúpa ionas go

Cuid lárnach de chinnteoireacht sa Ghrúpa is ea bainistíocht rioscaí. Is éard atá sa chreat

bhfanfaidh sé éifeachtúil i dtimpeallachtaí gnó atá ag athrú.

bainistíochta riosca fiontraíochta ("creat riosca") an cultúr, na próisis agus na struchtúir
atá dírithe ar bhainistiú éifeachtach deiseanna féideartha agus iarmhairtí díobhálacha a
eascraíonn as gníomhaíochtaí tráchtála agus oibríochta an Ghrúpa.

Príomhrioscaí
Mar chuid den phróiseas aitheantais riosca, aithníodh na príomhréimsí riosca agus
neamhchinnteachta a d'fhéadfadh drochthionchar a bheith acu ar ghnó an Ghrúpa, ar

Léiríonn creat riosca daa prionsabail na samhla COSO (Coiste Eagraíochtaí Urraithe an

riocht airgeadais nó ar thorthaí na n-oibríochtaí. Tá achoimre ar na príomhrioscaí agus na

Choimisiún Treadway) trí dhíriú ar chultúr, ar straitéis, ar fheidhmíocht, ar athbhreithniú

neamhchinnteachtaí chomh maith leis na straitéisí atá á nglacadh chun iad a mhaolú leagtha

agus ar thuairisciú.

amach thíos. Níl sé seo ceaptha le bheith ina anailís uileghabhálach ar na rioscaí uile a
d’fhéadfadh teacht chun cinn i ngnáthchúrsa an ghnó. Déantar measúnú ar na rioscaí agus

Inghlacthacht Riosca

na neamhchinnteachtaí ar bhonn leanúnach agus tuairiscíonn an lucht bainistíochta go rialta

Déantar measúnú ar inghlacthacht riosca faoi cheithre ghné, straitéis, airgeadas, oibríochtaí

don Bhord faoi athruithe suntasacha sa ghnó agus sa timpeallacht sheachtrach.

agus comhlíonadh. Mar gheall ar éagsúlú gnó daa agus a chuspóirí fáis tá an Bord sásta
glacadh le leibhéal measartha riosca chun cuspóirí straitéiseacha a shaothrú. Aithníonn an
Bord go gcaithfear rogha comhréitigh a dhéanamh idir riosca agus tairbhe, baineann an
Bord amach riosca inghlactha cothrom trí chur chuige stuama a ghlacadh lena chinntiú go
ndéantar an gnó a mhaoiniú go leordhóthanach. Dá bhrí sin, níl daa sásta rioscaí a ghlacadh
a chuirfeadh a rátáil láidir chreidmheasa ó thaobh infheistíochta i mbaol. Tugann an Bord
tús áite do shlándáil agus do shláinte agus do shábháilteacht sa chaoi gur beag an riosca
atá inghlactha sna réimsí sin. Glacann daa bearta chun rioscaí gnó agus rioscaí oibríochta
eile a aithint agus a bhainistiú go comhréireach. Réimsí eile nach bhfuil sé inghlactha riosca

Míniú na bPiléar Straitéiseach:
A — Ár gcuid aerfort bheith ag feidhmiú níos fearr ná riamh
B — Tógáil d´ár dtodhchaí
C — Ár nGrúpa a fhás sa bhaile agus i gcéin
D — Daoine ags foirne den scoth a fhorbairt atá réidh don lá amárach
E — Luach ár ngnó a mhéadú

a cheadú iontu agus gan caighdeáin a bhaint amach iontu is ea córais ríthábhachta a
chothabháil, sonraí a chosaint agus taithí ardchaighdeáin a sholáthar do chustaiméirí.

Eacnamaíochta

Ós rud é nach bhfuil fonn ar an mbord rioscaí a ghlacadh maidir le saincheisteanna

Piléar Straitéiseach – A, C, E

comhlíonta agus rialála cloíonn an daa le riachtanais chiallmhara dhlíthiúla, rialála agus

Riosca Eacnamaíochta

eiticiúla a nglactar leo go ginearálta lena chinntiú go sásaíonn gníomhaíochtaí comhlíonta

—— D'fhéadfadh athrú suntasach teacht ar an timthriall fáis reatha de thoradh Brexit nó

ionchais na rialtóirí ábhartha.
Próiseas Measúnaithe Riosca
Cuireann measúnú riosca daa próiseas le chéile chun rioscaí a aithint, a mheas, a bhainistiú,
a mhonatóir agus a thuairisciú.
—— Mar chuid dá ngníomhachtaí laethúla, tá an bhainistíocht freagrach as rioscaí
suntasacha a aithint agus a mheas i ngach réimse den ghnó chomh maith le dearadh
agus oibriúchán na rialacháin inmheánacha cuí.
—— Déantar uasdátú rialta ar na cláir riosca agus déanann an fhoireann bainistíochta um
measúnú riosca monatóireacht agus athbhreithniú orthu.
—— Ceardlanna riosca gnó agus athbhreithniúcháin uasdátaithe rialta ag léibheál na

athruithe geopholaitiúla nó eacnamaíocha eile, sa chaoi go mbeadh moilliú eacnamaíoch leanúnach ann a d’fhéadfadh drochthionchar bheith aige ar an tionscal
eitlíochta agus dá réir sin ar fheidhmíocht airgeadais daa.
Maolú
—— Cé go bhfuil na tosca a bhaineann leis an mbaol seo seachtrach agus cé nach bhfuil
smacht ag an daa orthu, tá sé ríthábhachtach go ndéanfar forbairtí a mheas go
gníomhach mar chuid de phróiseas bainistíochta riosca an Ghrúpa.
Tá spriocanna fócasaithe maidir le fás agus éagsúlú ag an nGrúpa, lena n-áirítear
straitéisí maidir le héagsúlú. Cé go bhfuil cuid shuntasach de bhonn costais daa
socraithe, d’fhéadfadh daa caiteachas caipitil a laghdú nó moill a chur air agus

rannóga, chomh maith le hathbhreithniúcháin leis an gCoiste Feidhmiúcháin um Riosca

bearta ciorraithe costas eile a chur i bhfeidhm laistigh de thréimhse ama a bheadh

agus an gCoiste um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca

réasúnta gearr. Tá an Grúpa ag díriú ar fheabhas leanúnach a chur ar a bpróisis

—— Baineann dearbhú a thabhairt go bhfuil na straitéisí maolaithe agus rialúcháin
inmheánacha atá i bhfeidhm éifeachtach leis an gcreat riosca.
daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2017
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Cur síos ar Riosca

Acmhainn agus Infheistíocht Chaipitil

—— Áirítear ar shaincheisteanna sonracha a bhaineann le Brexit na himpleachtaí maidir le

Piléar Straitéiseach – A, B

rialuithe teorann, oibriú an Comhlimistéir Taistil agus margadh eitlíochta aonair na hEorpa

Cur síos ar Riosca

chomh maith leis an gcaoi a mbíonn daoine ag taistil idir Éirinn agus an Ríocht Aontaithe

—— TTá leathnú áiseanna aerfoirt agus tríchur a mhéadú faoi réir cinntí pleanála agus

- an deighleog mhargaidh is mó in aerfoirt Bhaile Átha Cliath agus Corcaigh araon.

srianta pleanála a d'fhéadfadh drochthionchar a bheith acu ar uainiú na hinfheistíochta
agus ar oibriú éifeachtach an bhonneagair.

Maolú
— Cé go ndéantar rioscaí a bhaineann le Brexit a bhainistiú i ndeireadh na dála ar leibhéal

Tá baol ann go bhféadfadh pleanáil (lena n-áirítear caidhp ar thréchur paisinéirí ag

náisiúnta agus ar leibhéal na hEorpa, go háirithe chun cásanna "imeall na haille" a

Aerfort Bhaile Átha Cliath de 32 milliún duine nasctha le coinníollacha pleanála i leith

sheachaint, tá daa ag gabháil d'fhóraim éagsúla tionscail agus náisiúnta chun tionchar

críochfort 2), rialacháin eile nó [text removed here] srian a chur le forbairt na n-aerfort,

Brexit a mheas, agus a mhéid is féidir, tionchar a imirt ar fhreagraí agus ar bheartas

moill a chur ar sholáthar bonneagair, costais bhreise nó coinníollacha oibriúcháin a

náisiúnta le linn an phróisis idirbheartaíochta.

fhorchur, agus is é an toradh a d'fhéadfadh a bheith ag aon cheann acu siúd, nó acu

Tá na deiseanna a eascróidh as Brexit á meas freisin agus tá pleananna curtha i
bhfeidhm chun freagra a thabhairt dá réir.

go léir, go mbeadh acmhainn neamhleor ann chun freastal ar an éileamh a bhfuiltear
ag súil leis amach anseo.
Maolú
—— Cuirtear iarratais phleanála isteach de réir mar a theastaíonn chun forbairt agus

Beartais agus Rialála

leathnú an infrastruchtúir aerfoirt a éascú agus a leathnú. Dlisteanaítear go cuí iarratais

Piléar Straitéiseach – A, B, E

phleanála agus próisis fhoirmeálta chomhairliúcháin le príomhpháirtithe leasmhara agus

Cur síos ar Riosca

le húdaráis rialála maidir le riachtanais infheistíochta caipitil a bhaineann le suíomhanna

—— á neamhchinnteachtaí ann maidir le cinntí beartais agus rialála a dhéanfar amach

fáis i gcomhthéacs an chreata pholasaí (.i. Polasaí Náisiúnta Eitlíochta (PNE) an Stáit. Tá

anseo, lena n-áirítear, gan a bheith teoranta do:

obair ar siúl ar iarratas pleanála maidir leis an gcaidhp 32 milliún ar thréchur paisinéirí

→ athbhreithnithe leanúnacha agus athbhreithnithe tuartha ar acmhainn, (a bhfuil 		

ag Aerfort Átha Cliath.

mar chuid de, gan a bheith teoranta do, an tríú críochfort ag Aerfort Átha Cliath),
→ Úinéireacht agus comórtas aerfoirt (lena n-áirítear an fhéidearthacht go mbunófaí
Corcaigh mar aerfort neamhspleách) agus
→ Rialáil táillí an aerfoirt.

Cur síos ar Riosca
—— Dá dtógfaí an rúidbhealach nua ag Aerfort Bhaile Átha Cliath, de bhun cead pleanála
2007 don rúidbhealach sin, chuirfí srianta le gluaiseachtaí rúidbhealaí den chéad uair

D´fhéadfadh le torthaí na n-athbhreithnithe seo nó athruithe eile iarmhairt shub-

riamh ag Aerfort Bhaile Átha Cliath, lena n-áirítear srian ar 65 ghluaiseacht idir 2300

stainteach agus dhiúltach a bheith acu ar mhúnla gnó daa agus ar a staid nó ionchas

agus 0700. Má bhíonn feidhm ag na srianta oibriúcháin atá á moladh is féidir go

iomaíoch agus airgeadais.

mbeidh sé gluaiseachtaí rúidbhealaigh a chiorrú ag amanna áirithe go leibhéal atá faoi

Maolú
—— Is é sainchúram daa ná aerfoirt Bhaile Átha Cliath agus Chorcaí a fheidhmiú, agus tá
an Grúpa tiomanta d´fhorbairt an dá aerfort agus glacann sé ról gníomhach i bpléite
polasaí agus fóraim ábhartha. Bíonn daa ag pleanáil agus ag feidmiú na n-aerfort de
réir caighdeán ard agus, faoi thionchar polasaí náisúnt, soláthraíonn sé ionchur láidir go
próiseis chomhairliúcháin faoi athruithe polasaí agus rialála chun socruithe láneolacha a
éascú. Forbraíonn daa máistirphleananna agus cuireann sé i bhfeidhm straitéisí chun an
trácht a fhás ag an dá aerfort agus chun freastal ar riachtanais na gcustaiméirí.
—— Athbhreithniú acmhainne: tá daa ag ullmhú máistirphlean d'Aerfort Bhaile Átha Cliath,

bhun an leibhéil atá i bhfeidhm faoi láthair, agus bheadh impleachtaí tromchúiseacha
oibríochtúla agus iarmhairt thromchúiseach airgeadais ag baint leis sin.
Maolú
—— Tá daa ag iarraidh na srianta feidhmithe ar ghluaiseachtaí atá beartaithe a leasú.
Sa chomhthéacs seo, tá creat rialála nua, a chuirfeadh i bhfeidhm Rialachán AE
598/2014, a dhéanann soláthar do chur chuige oscailte, trédhearcach agus éagothromaithe i dtaca le bainistiú torainn in aerfoirt, á chur i bhfeidhm agus trína mheán sin
déanfar measúnú ar shrianta oibríochtúla a bhaineann le cúrsaí torainn. D´fhógair an
tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt rún an Rialtais Comhairle Contae Fhine Gall
a cheapadh mar an tÚdarás Inniúil do chúrsaí torainn agus tá pleananna deimhnithe

agus rinne sé athbhreithniú le déanaí ar Mháistirphlean Aerfort Chorcaí inar leagadh

aige chun an réimeas nua torainn seo a bhunú mar cheist ardtosaíochta, trí achtú

amach an acmhainn a bheidh riachtanach chun déileáil le suas le 55 milliún paisinéir

reachtaíochta.

in aghaidh na bliana agus 7.5 milliún paisinéir in aghaidh na bliana faoi seach. Rinneadh plé ar na máistirphleananna leis an bhfoireann athbhreithnithe a cheap an tAire
agus leanfaidh an próiseas rannpháirtíochta seo ar aghaidh le linn na míonna amach
romhainn.
—— Rialáil táillí aerfoirt: cuireann daa aighneachtaí a áiríodh faoi bhráid an Choimisúin um
Rialáil Eitlíochta agus faoi bhráid na Roinne Iompair, Turasóireachta & Spóirt (de réir mar
is cuí i ngach cás) faoi cheisteanna ábhartha agus faoi nithe polasaí.
Cuireadh aighneacht ar fáil chun críocha comhairliúcháin maidir le luach saothair as ac-

Cur síos ar Riosca
— Tá rioscaí ann a bhaineann le soláthar tionscadal suntasach caipitil lena n-áirítear uainiú,
costas (lena n-áirítear boilsciú praghsanna tógála), sláinte agus sábháilteacht agus gan
na cuspóirí atá ag teastáil a bhaint amach.
Maolú
—— Tá próisis agus gnáthaimh i bhfeidhm ag daa do bhainistiú cláir infheistíochta chaipitil,
do bhainistiú tionscadail agus do bhainistiú conarthaí agus soláthróirí.

mhainn bhreise a chur ar fáil chun éascú a dhéanamh ar fhás na n-uimhreacha tráchta
ag Aerfort Bhaile Átha Cliath le linn na tréimhse rialála reatha.
Glacann daa páirt ghníomhach le príomhpháirtithe leasmhara chun cinntiú go bhfuil
dóthain solúbthachta i bhfeidhm maidir le cur i bhfeidhm an chreata rialála d´Aerfort
Átha Cliath le go ndéanfadh sé freastal dinimiciúil ar riachtanais infrastruchtúir agus
oibríochtúil an aerfoirt. Cuireadh tús freisin le hobair ullmhúcháin chun bonn eolais a
sholáthar do mholtaí a dhéanfar mar chuid den phróiseas comhairliúcháin i gcomhair
an chéad tréimhse athbhreithnithe rialála eile.

Oibriúcháin (aerfoirt)
Piléar Straitéiseach – A, B, D
Cur síos ar Riosca
—— Mórimeachtaí, Sceimhlitheoireacht agus Slándáil
Tá daa faoi réir rioscaí oibriúcháin agus rioscaí eile gan choinne, mar shampla iad siúd a
eascraíonn as sceimhlitheoireacht agus sabaitéireacht, tinte, tuilte, gaoth, cur isteach ar
sholáthairtí cumhachta agus teipeanna teicniúla eile. D'fhéadfadh rioscaí agus ghuaiseacha dá leithéid dochar a dhéanamh do bhonneagar, do mhaoin, do dhaoine agus don
chomhshaol nó iad a scrios agus d’fhéadfadh dliteanais dhlíthiúla don Ghrúpa eascairt
uathu.

daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2017
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Mura gcloítear le rialacháin slándála an AE d'fhéadfadh teagmhais a bheith ann a

Cur síos ar Riosca

bhainfeadh le paisinéirí, fostaithe nó úsáideoirí eile na n-aerfort agus d’fhéadfadh

—— Cúrsaí Acmhainní Daonna agus Caidreamh Tionscail

tionchar suntasach oibríochtúil, clú nó airgeadais a bheith acu ar daa. D'fhéadfadh

Ós rud é gurb é gnó daa seirbhís a chur ar fáil tá sé ag brath ar phearsanra iontaofa,

rialacháin slándála nua nó leasaithe an AE tionchar a bheith acu ar rátaí fáis tráchta nó

oilte chun seirbhísí a sholáthar ar bhonn leanúnach. Tá rioscaí earcaíochta agus co-

costais bhreise a chruthú.

imeádta ann i margadh láidir saothair. Tá riosca ann freisin go gcuirfeadh gníomhaíocht

Maolú
—— Féachann an Grúpa chun an baol a bhaineann le neamhleanúnachas seirbhísí a bhainistiú trí phleananna dea-fhorbartha leanúnachais agus athléimneachta a bheith aige ina

thionsclaíoch isteach ar sheirbhísí criticiúla agus go laghdódh sí oibríochtaí.
Maolú
—— Bíonn daa ag iarraidh bheith ina fhostóir a roghnódh daoine a bheith ag obair dóibh,

phríomhchórais agus próisis. I gcás ina dtarlaíonn rudaí a chuireann isteach ar sheirbhísí,

bunaithe ag tairiscint dhaingean luach fostaithe, ag soláthar gairmeacha beatha fiúnta-

déanann an Grúpa a phleananna leanúnachais ghnó a ghníomhachtú d'fhonn tionchar

cha agus ag déanamh infheistíocht leanúnach in oiliúint agus i bhforbairt fhoirne chun

an bhriste sin a íoslaghdú agus filleadh ar an ghnáthsheirbhís chomh tapa agus is féidir.

eagraíocht ardfheidhmíochta a thógáil.

Tá árachas i bhfeidhm chomh maith ó thaobh leanúnachais gnó agus déantar leibhéal

Bíonn daa i dteagmháil leis na ceardchumainn ábhartha ar bhonn leanúnach maidir le

an chlúdaigh a athbhreithniú go rialta.

hábhair a bhaineann le fostaíocht. Tá meicníochtaí inmheánacha um réiteach achrainn

Tá treanáil foirne i slándáil chomh maith le béim láidir ar mhonatóireacht a dhéanamh
ar chomhlíonadh ina ndlúthchuid de straitéisí maolaithe daa atá curtha le chéile chun

i bhfeidhm agus nuair is gá, úsáidtear na meicníochtaí um chaidreamh le fostaithe a
sholáthraíonn an Stát.

slándáil ár gcustaiméirí, ár bpaisinéirí agus ár mball foirne a chinntiú. Tá polasaithe agus
nósanna imeachta beachta i bhfeidhm agus tugtar tacaíocht dóibh trí treanáil agus

Cur síos ar Riosca

infheistiú leanúnach a dhéanamh sa chóráis slándála.

—— Slándáil & Athléimneacht na gCóras TF
Bíonn cumas an Ghrúpa chun a chuid oibríochtaí a bhainistiú agus a bheith páirteach i

Cur síos ar Riosca
—— Sláinte, Sábháilteacht & An Comhshaol
Tá raon dlíthe, rialachán agus caighdeán comhshaoil mar aon le rialacháin sláinte
agus sábháilteachta i bhfeidhm i ngach dlínse ina n-oibríonn daa. Tá an baol ann

gcúraimí criticiúla gnó ag brath ar oibriú éifeachtach gan bhriseadh a chórais teicneolaíochta faisnéise. D’fhéadfadh drochthionchar a bheith acu ar an nGrúpa dá ndéanfaí
cibearionsaithe air agus/nó dá dtarlódh sárú sonraí ina ndéanfaí nochtadh suntasach ar
shonraí pearsanta nó dá ndéanfaí iad a ghoid nó a chailliúint.

go bhféadfar dlíthe nó rialacháin a shárú nó go bhféadfar dlíthe nó rialacháin nua a

Maolú

thabhairt isteach a chruthóidh ualaí troma.

—— Tá ardleibhéal athléimneachta i gcórais an Ghrúpa agus i bpróisis teicneolaíochta

Maolú
—— Cuid dhílis de straitéisí maolaithe an Ghrúpa atá deartha chun sábháilteacht
chustaiméirí phaisinéirí agus bhaill foirne a chinntiú, an comhshaol a chosaint agus cosc
a chur ar shárú tromchúiseach oibleagáidí reachtúla nó rialála eile is ea oiliúint na foirne
i réimsí sláinte, sábháilteachta agus an chomhshaoil, chomh maith le beartais agus
nósanna imeachta diana agus an bhéim láidir a leagtar ar mhonatóireacht a dhéanamh
ar chomhlíonadh.

faisnéise, agus tacaíocht acu ó acmhainní tiomnaithe lena n-áirítear fócas láidir ar
chibearshlándáil agus ar chosaint sonraí.Tá tástálacha athshlánaithe ó thubaiste agus
pleananna leanúnachais ghnó ann chun an baol a íoslaghdú a bhainfeadh le cur
isteach suntasach a d’eascródh as teip i gcórais teicneolaíochta faisnéise. Infheistíonn
an Grúpa freisin in uasghrádú bhonneagar na seirbhísí ríthábhachtacha agus cinntíonn
sé go bhfuil comhaontuithe láidre droim le droim aige le soláthraithe a thacaíonn le
bonneagar ríthábhachtach. Rinne an Grúpa athbhreithniú ar a rialuithe um fheasacht
slándála i rith na bliana, lena n-áirítear rialuithe a neartú i réimsí áirithe agus rialuithe
feabhsaithe a chur i bhfeidhm chun monatóireacht a dhéanamh ar chibear-slándáil.

Cur síos ar Riosca
—— Cothabháil Sócmhainní
Déanann an Grúpa cothabháil leanúnach ar na sócmhainní ag aerfoirt Bhaile Átha

Oibríochtaí Idirnáisiúnta

Cliath agus Corcaigh (lena n-áirítear gléasra, trealamh agus córais) chun go mbeifear

Piléar Straitéiseach – C, E

in ann seirbhís a sholáthar go leanúnach. D'fhéadfadh sé go gcuirfí isteach go mór

Cur síos ar Riosca

ar sholáthar seirbhísí agus/nó go mbeadh tionchar aige ar chumas aerlínte agus

—— Ós rud é go bhfeidhmíonn an Grúpa i dtíortha atá ag céimeanna éagsúla forbartha

soláthraithe seirbhíse eile a gcuid seirbhísí a sholáthar ag na haerfoirt dá dtarlódh aon

bíonn rioscaí ann de bharr timpeallachtaí neamhchinnte eacnamaíocha, sóisialta

teip nó lagú ar phríomhshócmhainn, lena n-áirítear an príomh-rúidbhealach.

agus polaitiúla nó timpeallachtaí atá ag athrú go tapa, athruithe ar dhlíthe nó

Maolú
—— Tá clár cothabhála agus athshlánúcháin beartaithe curtha i bhfeidhm do
phríomhshócmhainní, mar shampla bonneagar pábhála aerpháirce (rúidbhealaí,
tacsaíbhealaí agus limistéir naprún aerfoirt) agus sócmhainní criticiúla oibriúcháin eile
chun an baol a íoslaghdú maidir le cur isteach de bharr srianta neamhphleanáilte ar
infhaighteacht nó bristeacha seirbhíse.

rialacháin, nó foirceannadh conarthaí roimh am nó sárú ar chonarthaí agus/nó teip
na mbunghnólachtaí nó sárú comhaontuithe agus/nó teip na ngnólachtaí bunúsacha.
Bíonn ar ARI agus daaI déileáil freisin le leibhéil iomaíochta atá ag méadú sna
hearnálacha agus sna margaí ina n-oibríonn siad.
—— Tá cuid de chonarthaí lámhaltais idirnáisiúnta miondíola an Ghrúpa faoi réir praghsanna socruithe a chuimsíonn táillí íosta ráthaithe lamháltais a dtacaítear leo le bannaí
feidhmíochta, litreacha creidmheasa agus/nó ráthaíochtaí a thugann fochuideachtaí

Cur síos ar Riosca
—— Spleáchas ar aerlínte
Tá gníomhaíocht eacnamaíoch an Ghrúpa ag aerfoirt ag brath ar aerlínte. Rioscaí gnó
do daa a bheadh in athruithe i dtreo straitéiseach na n-aerlínte tábhachtacha atá ag
eitilt chuig nó ó aerfoirt daa nó athruithe sna haerfoirt sin a bhfuil leasanna suntasacha

nó fiontair ghaolmhara. Is féidir go mbeadh teidlíochtaí teoranta ag baint le conarthaí
don Ghrúpa nó a chuid fochuideachtaí/comhaltaí chun iad a athrú gan dul i mbun
idirbheartaíochta arís. Is féidir conarthaí lámháltais a athrú nó a fhoirceannadh ar
chúiseanna éagsúla.
—— Mura n-éiríonn le contrapháirtithe nó comhpháirtithe a gcuid dualgas a chomhlíonadh

gnó ag daa iontu, lena n-áirítear athstruchtúrú líonra na n-aerbhealaí, comhdhlúthú an

ná freastal a dhéanamh orthu, thiocfadh leis sin iarmhairt ábhartha a bheith aige ar an

tionscail aerlíne, athrú ar úinéireacht nó rialú nó ar theist sábháilteachta.

nGrúpa.

Maolú
—— Bíonn daa ag comhoibriú go dlúth lena chuid custaiméirí aerlíne chun oiread comhairliúcháin agus ailínithe agus is féidir a dhéanamh faoi riachtanais agus straitéisí
forbartha sa todhchaí.
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Maolú
—— Ag teacht le hinghlacthacht riosca daa, déanann an Grúpa iarracht rialú a dhéanamh ar
an leibhéal infheistíochta agus/nó ar an méid a bhfuil sé nochta do dhrochthionchair
gníomhaíochtaí thar lear. Tá tairseacha infheistíochta níos airde i gceist i gcás áiteanna
ina bhfuil rioscaí níos airde.
—— Bainistíonn an Grúpa a chaidreamh le comhpháirtithe go réamhghníomhach agus tá
struchtúir agus próisis curtha i bhfeidhm chun a leasanna a chosaint lena n-áirítear
comhaontuithe le scairshealbhóirí agus socruithe tráchtála le contrapháirithe.
—— Féachann an Grúpa chuige go bhfuil ionadaíocht boird acu i gcomhfhiontair agus
déanann sé monatóireacht ar an timpeallacht dhlíthiúil, oibriúcháin agus eacnamaíoch,
agus ar chomhlíonadh na gceanglas rialála agus rialachais sna tíortha ina bhfeidhmíonn
sé. Faigheann sé comhairle ghairmiúil nuair is gá.
—— Féachann an Grúpa chun socruithe tráchtála agus dlíthiúla cuí a chur i bhfeidhm agus
tá próisis i bhfeidhm acu chun meastóireacht agus monatóireacht a dhéanamh ar
fheidhmíocht chonarthaí ionas go laghdófar an baol go ndéanfaidh contrapháirtithe
glaonna ar aon bhannaí, litreacha creidmheasa nó ráthaíochtaí.
—— Laghdaítear sealúchais airgid ghrúpa in áiteanna thar lear, go háirithe nuair a mheastar
go bhfuil baol ard ann maidir le hathrú tapa ar dhálaí eacnamaíochta, sóisialta agus
polaitiúla.
Airgeadas agus Státchiste
Piléar Straitéiseach – E
Cur Síos ar Riosca
—— Éilítear ar an nGrúpa infheistíocht a mhaoiniú go príomha le hairgead tirim a ghintear
ón ngnó agus trí iasachtaí a fháil ó na margaí fiachais agus gan rochtain a bheith aige
ar chothromas. Dá réir sin, bítear ag brath ar rátáil chreidmheasa an Ghrúpa agus ina
dhiaidh sin próifíl ghnó agus cóimheasa tábhachtacha airgeadais chun go mbeidh
rochtain rialta, iontaofa agus cuí acu ar na margaí fiachais. Bíonn tionchar ag an
Rialtas agus ag beartas Rialála, chomh maith le feidhmíocht agus ionchais airgeadais
agus gnó ar rátáil chreidmheasa an Ghrúpa. Cé go bhfuil maoiniú leordhóthanach ag
an nGrúpa chun freastal ar na riachtanais ghearrthéarmacha agus meántéarmacha
tuartha, d’fhéadfadh aon athrú ábhartha sna gnóthaí sin tionchar a imirt ar rátáil
chreidmheasa an Ghrúpa agus ina dhiaidh sin bheadh tionchar aige ar infhaighteacht
agus ar chostas maoinithe amach anseo, agus ar acmhainn an Ghrúpa iasachtaí a
fháil agus ar na téarmaí maoinithe agus ar an tsolúbthacht atá ar fáil don Ghrúpa.
—— Tá an Grúpa nochta do rioscaí áirithe airgeadais agus rioscaí atá bainteach leis an
státchiste, lena n-áirítear rioscaí leachtachta, riosca ráta úis agus neamhchosaintí ar
airgeadra coigríche.
Mitigation
—— Tá polasaithe ceadaithe ag an mBord i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar
phríomhrioscaí státchiste. Is príomhchuspóir an Ghrúpa rátáil chreidmheasa oiriúnach a
choinneáil agus ceann de na príomhréimsí a ndírítear air is ea dáileadh caipitiúil cuí ar
fud an Ghrúpa.
—— Glacadh le cur chuige stuama chun leachtacht a bhainistiú, lena n-áirítear réamhmhaoiniú a dhéanamh ar na riachtanais maidir le hinfheistíocht thábhachtach.
Coinnítear acmhainn go leor chun freastal ar na riachtanais maoinithe idir
ghearrthéarmacha agus mheántéarmacha atá á dtuar.

daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2017

Bainistíocht Riosca

46

Tuairisc Rialachais
daa mar Ghrúpa

Leagtar síos sa tuarascáil Rialachais Chorparáidigh seo struchtúir rialachais ÚABÁC agus

Tá daa freagrach as straitéis an Ghrúpa agus éascaíonn an struchtúr eagraíochta

leagtar béim inti ar na príomhréimsí fócais don Bhord i rith 2017. Tá an Bord tiomanta

cinnteoireacht éifeachtach agus éifeachtúil le cuntasacht shoiléir. Cuimsíonn struchtúr

d'ardchaighdeáin rialachais chorparáidigh agus iompar gnó a choinneáil i gcónaí. Leagtar

na heagraíochta ceithre phríomhcholún gnó agus tá feidhmeanna tacaíochta agus

amach sa Chód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit ("Cód Cleachtais") a d'eisigh

corparáideacha láraithe.

Príomh-Scairshealbhóir na Cuideachta, an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
na prionsabail a bhaineann le rialachas corparáideach a cheanglaítear ar bhoird na

An Bord

gcomhlachtaí Stáit a chomhlíonadh. Foilsíodh an Cód Cleachtais reatha i Lúnasa 2016

Tá an Bord freagrach as gníomhaíochtaí an Ghrúpa a threorú agus a stiúradh. Is é ról an

agus tá cur síos ar an gcaoi a gcomhlíonann ÚABÁC an Cód seo le fáil sa tuarascáil seo.

Bhoird ceannaireacht agus treoir a sholáthar don Ghrúpa laistigh de chreat rialuithe atá

Ina theannta sin, i gcúrsaí rialachais chorparáidigh, tugann an Chuideachta aird ar chreataí

stuama agus éifeachtach sa chaoi gur féidir riosca a mheas agus a bhainistiú. Tá struchtúr

aitheanta mar Chód Rialachais Chorparáidigh na Ríochta Aontaithe (the “Corporate

rialachais chorparáidigh curtha i bhfeidhm ag an mBord a fhorálann gur féidir cúrsaí a

Governance Code”) agus Iarscríbhinn Rialachais Chorparáidigh na hÉireann.

dháileadh ar an lucht bainistíochta.
Déanann an Bord deimhin de, go bhfuil na rialuithe sin leordhóthanach chun comhlíonadh
oibleagáidí reachtúla agus rialachais a chinntiú.

Feidhmíocht agus Éifeachtacht an Bhoird
Feidhmíonn an Bord ar bhonn láneolasach agus eiticiúil, de mheon macánta agus ar
mhaithe le leas an Chomhlachta, ag tabhairt aird chuí ar a chuid freagrachtaí dlíthiúla agus

Tá sceideal foirmiúil ábhar ag an mBord arb é féin amháin atá in ann iad chinneadh.

na cuspóirí atá leagtha síos ag an Scairshealbhóir. Tugtar deis do gach ball den Bhord páirt

Orthu siúd tá:

iomlán a ghlacadh i bplé an bhoird, agus dúshlán cuiditheach a thabhairt, cé go gcosnaítear

—— faomhadh straitéis, buiséad bliantúil agus ráitis airgeadais Ghrúpa daa,

in aghaidh tionchar rómhór a bheith ag ball amháin nó níos mó ar chinnteoireacht an bhoird.

—— meastóireacht fheidhmíochta le hais straitéise agus buiséid,
—— ceapadh an POF,
—— polasaí faoi chinneadh luach saothair na bainistíochta sinsearaí,
—— creat bainistithe riosca, agus
—— maoirseacht a dhéanamh ar mhórchinntí faoi chaiteachas caipitil agus infheistíocht.

Cuirtear faisnéis rialta ar fáil don Bhord, lena n-áirítear faisnéis thábhachtach feidhmíochta
faoi gach gné de ghnó an Ghrúpa. Cuirtear tuarascálacha agus páipéir ar fáil go rialtado
na Stiúrthóirí ar bhealach tráthúil mar ullmhúchán do chruinnithe boird agus coistí. Anuas
ar na páipéir sin, cuirtear faisnéis bhreise ar fáil ó am go ham nuair a iarrann na stiúrthóirí
a leithéid go sonrach. Cuirtear faisnéis bhainistíochta agus airgeadais ar fáil do gach

Struchtúr Fhochoiste an Bhoird

Stiúrthóir rud a chuireann ar a gcumas feidhmíocht an Ghrúpa agus na bainistíochta a

—— Coiste Iniúchta agus Riosca

scrúdú i bhfianaise cuspóirí comhaontaithe.

—— Coiste Sláinte, Sábháilteachta agus Timpeallachta
—— Coiste Ainmniúcháin agus Luach Saothair
—— Coiste Straitéiseach agus Infrastruchtúir
—— Coiste Airgeadais

Tá meascán scileanna agus taithí ag na Stiúrthóirí i réimsí eitlíochta, airgeadais,
eacnamaíochta, gnó, miondíol agus caidreamh tionscail. Tugann na scileanna sin an inniúlacht
riachtanach don Bhord chun aghaidh a thabhairt ar na príomhdhúshláin atá le sárú ag an
nGrúpa. Baineann na stiúrthóirí leas as a dtaithí agus a n-eolas chun straitéis a fhorbairt agus

An Cathaoirleach – folamh

úsáideann siad a réimse scileanna éagsúla chun dúshlán cuiditheach a thabhairt maidir le

—— Treoraíonn an Cathaoirleach an Bord agus tá sé freagrach as gnó an Bhoird a eagrú,

cúrsaí a bhfuil tábhacht straitéiseach acu don Ghrúpa. Cuirtear taithí agus eolas Stiúrthóirí

lena chinntiú go bhfuil sé éifeachtach i ngach gné dá ról
—— tá sé freagrach as ardchaighdeáin ionracais agus macántachta a léiriú agus as sampla
a sholáthar maidir le cultúr, luachanna agus iompar agus as ton na ndíospóireachtaí ar
leibhéal an Bhoird.
—— éascaíonn sé ionchur éifeachtach na stiúrthóirí agus cinntíonn sé go bhfaigheann
stiúrthóirí faisnéis atá cruinn, tráthúil agus soiléir
—— bainistíonn sé cumarsáid éifeachtach leis an Scairshealbhóir

san áireamh freisin nuair a bhíonn riachtanais agus ballraíocht coistí an Bhoird á mheas.
Bíonn an Bord ag iarraidh i gcónaí feabhas a chur ar a éifeachtúlacht agus déanann
sé meastóireacht ar a fheidhmíocht go rialta. Rinneadh measúnú a ndearnadh éascú
seachtrach air in 2015 agus cuireadh bailchríoch ar fhéinmheastóireacht i leith na bliana
2017. Ar na réimsí sin a ndéantar measúnú feidhmíochta iontu tá straitéis, bainistíocht
riosca agus rialú inmheánach, cleachtas i seomra an bhoird agus feidhmiú coistí. Measadh
go raibh feidhmíocht an Bhoird go han-mhaith agus ní raibh aon cheisteanna ábhartha

An POF – Dalton Philips

ar ghá aird a dhíriú orthu. De réir an Chóid Chleachtais, déanfar éascú seachtrach ar

—— Tá sé freagrach as an ngnó a bhainistiú agus as straitéis agus beartas an Ghrúpa

mheastóireacht an Bhoird in 2018.

a chur chun feidhme
—— treoraíonn sé an fhoireann feidhmiúcháin
Stiúrthóir Sinsearach Neamhspleách – Gerry Walsh
—— Soláthraíonn sé bonn braite don Chathaoirleach
—— Feidhmíonn sé mar idirghabhálaí do Bhaill eile an Bhoird nuair is gá
—— Éascaíonn sé cruinniú bliantúil de bhaill an Bhoird chun breithmheas ginearálta
a dhéanamh ar fheidhmíocht an Chathaoirligh
Rúnaí na Cuideachta – Marion O’Brien
—— cinntíonn sí go bhfaigheann an Bord faisnéis go tráthúil chun go bhféadfar ceisteanna
a bhreithniú go hiomlán agus go cuí
—— tá sí freagrach as ionduchtú foirmiúil comhaltaí nua
—— tá sí freagrach as comhairle a thabhairt agus tuairisciú a dhéanamh ar chúrsaí rialachais
—— cinntíonn sí go leantar nósanna imeachta an Bhoird

Struchtúr an Bhoird agus Ceapacháin chuig an mBord
Tá struchtúr an Bhoird forordaithe le reacht trína leagtar amach líon na Stiúrthóirí ar an
mBord san Acht Aerloingseoireachta agus Aeriompair (Leasú) 1998 ("Acht 1998"), arna
leasú ag na hAchtanna um Aerfoirt Stáit, 2004 agus 2014. Forálann an reachtaíocht sin:
—— Ní bheidh níos mó ná trí Stiúrthóir déag ann;
—— Is é an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (an "Scairshealbhóir") a cheapfaidh (nó
a chuirfidh as oifig) gach Stiúrthóir (lena n-áirítear an Cathaoirleach) le toiliú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (an "Príomh-Scairshealbhóir") ar feadh tréimhse
nach faide ná cúig bliana agus go mbeidh sé in-athcheaptha;
—— Ceapfaidh an Scairshealbhóir ceathrar Stiúrthóirí na Cuideachta (na "Stiúrthóirí Tofa")
tar éis próiseas toghchánaíochta foirne mar a fhoráiltear dó 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 cheithre bliana agus féadfar
iad a atoghadh;
—— Beidh an Príomhfheidhmeannach (an "POF") ina Stiúrthóir ex officio na Cuideachta;
—— Tá róil ar leithligh ag an gCathaoirleach agus ag an POF.
Is é an Scairshealbhóir a dhéanfaidh cinntí maidir le ceapadh agus athche-apadh
Stiúrthóirí agus faoi líonadh folúntas boird (seachas, i ngach cás Stiúrthóirí Tofa agus an
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POF) i gcomhréir le socruithe atá bunaithe maidir le daoine a cheapadh do na Boird Stáit.

Neamhspleáchas na Stiúrthóirí

Tá mionsonraí na socruithe atá i bhfeidhm faoi láthair maidir le ceapacháin chuig boird Stáit

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

faoi choimirce na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt le fáil ar www.dttas.ie.

na Cuideachta ná a fochuideachtaí ag aon am i gcaitheamh na bliana ná sa bhliain

Reáchtáil ÚABÁC toghcháin i mí na Samhna 2017 i gcomhréir leis na hAchtanna um Rannpháirtíocht Oibrithe (Fiontair Stáit) chun ceithre ionadaí oibrithe a thoghadh chuig an mBord.
Atoghadh Barry Nevin, Eric Nolan agus Denis Smyth agus ball nuathofa is ea Paul Mehlhorn
le feidhm ó 9 Eanáir 2018..

airgeadais roimhe sin.
Measann an Bord go bhfuil gach stiúrthóir neamhspleách ina charachtar agus ina bhreithiúnas.
Conarthaí fostaíochta: Ag féachaint do na critéir neamhspleáchais mar atá leagtha
amach sa Chód Rialachais Chorparáideach, measann an Bord nach féidir leis an

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

bPríomhfheidhmeannach ná leis an gceathrar Stiúrthóirí Thofa a bheith neamhspleách

oiriúnach do riachtanais an Ghrúpa agus go mbaintear amach cothromaíocht ionadaíochta ar an

toisc go bhfuil conarthaí fostaíochta acu go léir leis an gCuideachta.

mbord. Le linn na bliana, bhí folúntais shealadacha ann, nuair a tháinig deireadh le téarmaí oifige
roinnt stiúrthóirí. Tá próiseas i bhfeidhm chun stiúrthóirí nua a earcú chun folúntais reatha a
líonadh agus táthar ag súil go mbeidh cothromaíocht inscne feabhsaithe ar an mbord dá bharr.
.
Inscne

Leasanna eile: Uaireanta, féadfaidh comhaltaí an Bhoird stiúrthóireachtaí nó poist
feidhmiúcháin a bheith acu nó leasanna a bheith acu i gcuideachtaí tríú páirtí,
lena n-áirítear eagraíochtaí ceardchumainn, a d’fhéadfadh cuid acu sin (nó a gcuid
cleamhnaithe) idirbhearta a bheith acu sa ghnáthchúrsa ar bhunús fhad rí leis an nGrúpa.
Déantar nochtadh, faoi mar a éilítear, i nóta 29 de na ráitis airgeadais (Nochtadh Páirtithe
Gaolmhara) maidir le hidirbhearta le páirtithe bainteacha nuair atá leas ábhartha ag
stiúrthóir san aonán a bhaineann le hábhar. De réir dhlí na gcuideachtaí, déantar sonraí na
stiúrthóireachtaí atá ag comhaltaí an Bhoird a chomhdú leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí.
Tá an tUasal Pádraig Ó Ríordáin, a bhí ina Chathaoirleach i rith 2017 agus go dtí gur tháinig
deireadh lena théarma oifige ar an 18 Eanáir 2018 ina chomhpháirtí i ngnólacht dlí Arthur
Cox a chuireann seirbhísí dlí ar fáil don Ghrúpa. Nochtadh chomhpháirtíocht an Uasail Uí
Ríordáin in Arthur Cox don Scairshealbhóir agus rinneadh é sin a mheas sular ceapadh é
agus sular athcheapadh é mar Chathaoirleach.
Nósanna imeachta an Bhoird: Tá nósanna imeachta sainiúla ag an mbord chun plé le
coimhlintí leasa féideartha a d’fhéadfadh teacht chun cinn. Éilítear ar Stiúrthóirí, de réir

Fir

Mná

fhorálacha alt 34 d’Acht na bliana 1998 agus an Cód Cleachtais, gach leas a nochtadh
agus a bheith as láthair ó dhíospóireachtaí an bhoird ina bhfuil leas díreach nó indíreach
acu iontu.
Tá na téarmaí agus coinníollacha maidir le ceapachán Stiúrthóirí ar fáil le-na n-iniúchadh

Tionacht

ach iad a iarraidh.
Rochtain ar Chomhairle Gairmiúil
Bíonn rochtain ag gach stiúrthóir ar chomhairle agus ar sheirbhísí Rúnaí na Cuideachta,
atá freagrach don Bhord as a chinntiú go gcomhlíontar nósanna imeachta an bhoird.
Bíonn comhairleoirí gairmiúla na Cuideachta ar fáil don Bhord de réir mar is gá. Féadann
stiúrthóirí aonair comhairle neamhspleách ghairmiúil a fháil, ag teacht le nósanna imeachta
na Cuideachta, ar chostas na Cuideachta.
Ionduchtú, Oiliúint agus Forbairt Stiúrthóirí
Nuair a cheaptar Stiúrthóirí tugtar doiciméid mhionsonraithe faisnéise dóibh, mar aon le
faisnéis faoi chúrsaí rialachais, airgeadais agus oibriúcháin agus bíonn an deis acu eolas a
Níos mó ná 5 bliana

1 go 5 bliana

fháil ó fheidhmeannaigh faoi ghnéithe éagsúla de ghnó an Ghrúpa. Tá rochtain ag Stiúrthóirí
ar chláir oiliúna agus déantar athbhreithniú ar riachtanais forbartha leanúnacha na Stiúrthóirí.

Níos lú ná 1 bhliain

Coistí an Bhoird
Tá struchtúr éifeachtach coistí ag an mBord le cabhrú leis a fhreagrachtaí a chomhlíonadh.

Saineolas

Leagtar amach na freagrachtaí sonracha a tharmligtear chuig na Coistí Boird sin ina
dTéarmaí Tagartha. Tar éis gach cruinnithe, seolann na coistí tuairisc chuig an mBord ar na
saincheisteanna faoina réimse sainchúraim.
Tá mionsonraí ar obair an Choiste Iniúchta agus Riosca, an Coiste Airgeadais, an Coiste
Sláinte, Sábháilteachta, Slándála & Comhshaoil, an Coiste Ainmniúcháin agus Luach
Saothair agus an Coiste um Straitéis & Bonneagar, lena n-áirítear na comhaltaí boird atá
orthu faoi láthair, leagtha amach thíos. Tá tinreamh na gcomhaltaí ag cruinnithe coiste
leagtha amach sa tábla "Freastal ar Chruinnithe Boird agus Cruinnithe Coiste le linn na
bliana dar críoch 31 Nollaig 2017" sa chuid dar teideal "Cruinnithe" thíos. Tá téarmaí
tagartha na gcoistí ar fáil ó Rúnaí na Cuideachta ach iad a iarraidh.

Airgeadas

Eitlíocht

AD / CT

Cúrsaí Dlí

Gnó & Eanacmaíocht

Miondíol

daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2017
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An Coiste Iniúchta agus Riosca
Baill i rith 2017

Iniúchóra Sheachtraigh
Ceaptha don choiste

An tUasal Gerry Walsh, Cathaoirleach

Feabhra 2010

An tUasal Colm McCarthy

Aibreán 2017 ^

An tUasal Paul Schütz
^

Nollaig 2012

Ceapadh don choiste ar dtús i mí Feabhra 2012 agus arís tar éis a bheith athcheaptha chuig an mBord

Príomhfhreagrachtaí an Choiste Iniúchta agus Riosca
Is iad príomhfhreagrachtaí an choiste ná cuidiú leis an mBord, ina dhualgas maoirseachta
maidir le rialú inmheánach agus bainistíocht riosca, tuairisciú airgeadais, iniúchadh

Ghníomhaíochtaí an Choiste
—— Rinneadh measúnú ar na freagraí a fuarthas ar an tairiscint chun iniúchóir seachtrach
a cheapadh
—— Rinneadh athbhreithniú agus moladh ar luach saothair agus ar théarmaí fostaíochta an
iniúchóir seachtrach
—— Rinne measúnú ar neamhspleáchas agus ar oibiachtúlacht an iniúchóra
—— Rinne monatóireacht ar an chaoi ar chomhlíon an t-iniúchóir seachtrach an treoir rialála,
eiticiúil agus ghairmiúil ábhartha maidir le huainíocht chomhpháirtithe, agus rinne siad
measúnú ar cháilíochtaí, saineolas, acmhainní agus éifeachtacht an phróisis iniúchta

seachtrach agus iniúchadh inmheánach. Síneann sainchúram an Choiste Iniúchta agus

Iniúchadh Inmheánach

Riosca ar fud an Ghrúpa go léir lena n-airítear daa Finance cpt, Aer Rianta Idirnáisiúnta cpt

Ghníomhaíochtaí an Choiste

agus daa Idirnáisiúnta Teoranta.

—— Rinneadh athbhreithniú ar phleananna agus ar an obair a rinne roinn Iniúchta

Tugann an coiste comhairle don Bhord ar:
—— na próisis straitéiseacha maidir le riosca, rialú inmheánach agus rialachas;
—— na polasaithe cuntasaíochta, na ráitis airgeadais, agus tuarascáil bhliantúil na heagraíochta,
lena n-áirítear an próiseas chun athbhreithniú a dhéanamh ar na ráitis airgeadais, na
leibhéil earráide a aithníodh, agus an litir ionadaíochta chuig na hiniúchóirí seachtracha;
—— an ghníomhaíocht atá beartaithe agus torthaí an iniúchta inmheánaigh agus an iniúchta
sheachtraigh lena n-áirítear leordhóthanacht de fhreagra an lucht bainistíochta ar
shaincheisteanna a aithníodh trí ghníomhaíocht iniúchta;
—— iniúchóirí seachtracha, ceapacháin a mholadh, monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht,
idirspleáchas agus oibiachtúlacht, luach saothair agus téarmaí fostaíochta a fhaomhadh
agus polasaí a chinneadh maidir le seirbhísí neamhiniúchóireachta a sholáthar;
—— beartais frithchalaoise, próisis nochta faoi chosaint agus socruithe le haghaidh
imscrúduithe speisialta.
Tháinig an Coiste Iniúchta agus Riosca le chéile ceithre huaire in 2017. Reáchtáil an
coiste cruinnithe i rith na bliana gan an lucht bainistíochta i láthair agus bhuail siad
go príobháideach leis na hiniúchóirí seachtracha agus inmheánacha. Tá líne dhíreach

Inmheánaigh an Ghrúpa i rith na bliana, lena n-áirítear tuarascálacha a bhain le
fochuideachtaí thar lear agus gnóthais ghaolmhara, agus na gníomhartha iarmhartacha
a comhaontaíodh leis an lucht bainistíochta dá thoradh sin
—— Rinneadh athbhreithniú ar thorthaí na n-iniúchtaí inmheánacha agus rinneadh measúnú
ar dhul chun cinn an lucht bainistíochta maidir le dul i ngleic leis na saincheisteanna
ábhartha, lena n-áirítear nádúr, méid agus luas na freagartha
—— Rinneadh athbhreithniú agus comhaontú ar phlean bliantúil iniúchta inmheánaigh, lena
n-áirítear na hacmhainní a bheadh ag teastáil, agus rinneadh measúnú ar fhócas an
iniúchta inmheánaigh ar na réimsí riosca is mó atá ag bagairt ar an nGrúpa
—— Rinneadh meastóireacht ar fheidhmíocht an iniúchta inmheánaigh ó cháilíocht na
dtuairiscí agus na moltaí ón gCeannasaí Iniúchta Inmheánaigh.
Tuairisciú Airgeadais
Faigheann an Coiste Iniúchta agus Riosca ráitis airgeadais dheireadh na bliana ón lucht
bainistíochta, déanann siad athbhreithniú ar aon bhreithiúnas suntasach ar thuairisciú
airgeadais agus measann siad ionracas ráitis airgeadais an Ghrúpa agus aon fhógraí
fhoirmiúla a bhaineann le feidhmíocht airgeadais an Ghrúpa.

chumarsáide ag Ceann an Iniúchta Inmheánaigh le Cathaoirleach an Choiste Iniúchta agus

Breithníonn an coiste cibé ina thuairim an bhfuil siad sásta go bhfuil an tuarascáil bhliantúil

Riosca. Tá ceannaire fheidhmeannas an Iniúchta Inmheánaigh freagrach don POF agus is é

agus na ráitis airgeadais ina n-iomláine cothrom, cóir agus intuigthe agus an soláthraíonn

an coiste amháin a cheapann é agus is iad sin amháin ar féidir leo é a bhriseadh as a phost.

siad an fhaisnéis is gá chun measúnú a dhéanamh ar staid airgeadais, ar fheidhmíocht

Bhí siad seo a leanas i láthair go rialta ar cuireadh ón gcoiste ag cruinnithe coiste, an
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Príomh-Oifigeach Airgeadais an Ghrúpa, Rialtóir Airgeadais
an Ghrúpa, Rúnaí na Cuideachta, Ceann an Iniúchta Inmheánaigh agus ionadaithe ó
ghnólacht na n-iniúchóirí seachtracha.
Tuarascáil ar Ghníomhaíochtaí an Choiste

airgeadais agus ar straitéis ÚABÁC. Tacaíonn na nithe seo a leanas leis an athbhreithniú
seo: na próisis, na nósanna imeachta agus an tuairisciú atá curtha ar bun, an breithniú a
rinneadh ar na príomhcheisteanna agus imeachtaí i gcaitheamh na bliana agus tuairiscí
agus faisnéis a fuarthas ó iniúchóirí inmheánacha agus seachtracha.
Iniúchadh Seachtrach
Ghlac an Coiste le bearta iomchuí lena chinntiú gur coinníodh caidreamh oibiachtúil,

Iniúchta agus Riosca Rialú inmheánach agus bainistíocht riosca

gairmiúil leis an iniúchóir seachtrach. Agus neamhspleáchas agus oibiachtúlacht an

Gníomhaíocht an Choiste

iniúchóra á meas rinne an coiste athbhreithniú ar: a) cineál agus méid na seirbhísí a

—— Rinneadh athbhreithniú ar éifeachtacht chóras rialaithe inmheánaigh an Ghrúpa

soláthraíodh agus na táillí a gnóthaíodh, maidir le hobair iniúchta sheachtraigh agus

—— Rinneadh athbhreithniú ar Chreat Bainistíochta Riosca agus Inghlacthacht Riosca ÚABÁC

obair neamh-iniúchóireachta a rinne an t-iniúchóir seachtrach agus b) comhlíonadh

—— Rinneadh monatóireacht ar rialuithe, lena n-áirítear rialuithe airgeadais, oibriúcháin agus

bheartas an Ghrúpa lena rialaítear soláthar seirbhísí neamh-iniúchóireachta don Ghrúpa

comhlíonta agus próisis bhainistíochta riosca
—— Rinneadh monatóireacht ar phróiseas leanúnach an Ghrúpa chun na rioscaí suntasacha

trína gcuirtear rialacha agus teorainneacha soiléire i bhfeidhm, lena gceadaítear seirbhísí
neamh-iniúchóireachta nach gcruthaíonn coinbhleacht leasa. Chuir an Grúpa próiseas

a bhaineann leis an nGrúpa agus na polasaithe agus na nósanna imeachta trína ndéantar

tairisceana ar siúl in 2017, faoi mhaoirseacht an Choiste Iniúchta agus Riosca chun

na rioscaí seo a bhainistiú

iniúchóirí seachtracha a roghnú agus a athcheapadh. De thoradh an phróisis sin moladh go

Tuairisciú Airgeadais
Ghníomhaíochtaí an Choiste
—— Rinneadh athbhreithniú ar na dréacht-ráitis airgeadais bhliantúla sular moladh don
Bhord iad a fhaomhadh
—— Rinneadh measúnú ar oiriúnacht na mbeartas suntasach cuntasaíochta, na meastacháin

ndéanfaí Deloitte a athcheapadh mar iniúchóirí seachtracha an Ghrúpa ar feadh tréimhse
trí bliana, agus an rogha a bheith acu go bhféadfaí síneadh dhá bhliain eile a chur leis an
gceapachán.
Tá na táillí a íocadh le hiniúchóir an Ghrúpa le haghaidh seirbhísí iniúchóireachta, seirbhísí
a bhaineann le hiniúchóireacht agus seirbhísí neamh-iniúchóireachta leagtha amach i

agus na breithiúnais chuntasaíochta a cuireadh i bhfeidhm chun na ráitis airgeadais sin

Nóta 7 leis na ráitis airgeadais. Ní raibh aon chásanna ann nuair a fostaíodh an t-iniúchóir

a ullmhú, mar aon le saincheisteanna maidir le cur i láthair agus nochtadh

seachtrach chun seirbhísí a sholáthar a measadh a bheith ina gcúis le coinbhleacht leasa.

Nochtuithe Cosanta agus Calaois
Ghníomhaíochtaí an Choiste
—— Rinneadh athbhreithniú ar an bPolasaí Nochtuithe Cosanta agus fuarthas tuairiscí ó
Cheannasaí an Iniúchta Inmheánaigh faoin gcóras tuairisceoireachta faoi rún.
—— Fuarthas dearbhuithe go bhfuil gnáthaimh i bhfeidhm chun comhlíonadh pholasaí
Frithbhreabaireachta, Frithchaimiléireachta agus Frithchalaoise na Cuideachta a chinntiú.

daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2017

Polasaithe Frith-Chalaoise
Tar éis dó na tuarascálacha a mheas a chuir Ceann an Iniúchta Inmheánaigh ar fáil maidir
leis an gcóras tuairiscithe faoi rún agus comhlíonadh polasaí Frith-Bhreabaithe, Éillithe
agus Calaoise na Cuideachta, tá an coiste sásta go bhfuil nósanna imeachta cuí i bhfeidhm
chun aon cheist ábhartha a sheiceáil.
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An Coiste Airgeadais
Baill i rith 2017

Cruinnithe
Ceaptha don choiste

An tUasal Pádraig Ó Ríordáin, Cathaoirleach11

Márta 2016

An tUasal John Lynch2

Márta 2016

An tUasal Colm McCarthy
An tUasal Dalton Philips

Márta 2016
Deireadh Fómhair 2017

An tUasal Denis Smyth

Márta 2016

An tUasal Kevin Toland3

Márta 2016

1

Bhí an tUasal Pádraig Ó Ríordáin ina Chathaoirleach ar an gcoiste seo go dtí go ndeachaigh a théarma oifige in

éag in Eanáir 2018.
2

Bhí an tUasal John Lynch ina bhall den choiste go dtí go ndeachaigh a théarma oifige in éag i mí Feabhra 2017.

3

Bhí an tUasal Kevin Toland ina bhall den choiste go dtí gur éirigh sé as oifig i Meán Fómhair 2017.

Tar éis dóibh fiach an Ghrúpa a athmhaoiniú in 2016, lena n-áirítear eisiúint €400 milliún
Eorabhanna 2028 agus ceannach ar ais nótaí 2018, agus nithe a bhaineann le beartas
díbhinne, ní raibh sé riachtanach don Choiste Airgeadais teacht le chéile ach uair amháin
in 2017.
An Coiste Sláinte, Sábháilteachta, Slándála & Comhshaoil
Baill i rith 2017
An tUasal Barry Nevin
An tUasal Denis Smyth

foirmiúil ceithre huaire déag i rith 2017. Ina theannta sin, bhí roinnt cruinnithe coiste ann.
Tá tinreamh ag cruinnithe boird agus coiste leagtha amach thíos.
Freastal ar chruinnithe Boird agus Coiste le linn na bliana
dar críoch 31 Nollaig 2017:
Stiúrthóir

Bord

Iniúchadh Airgeadas Sláinte,
Ainmniúchán Straitéis &
& Riosca
Sábháilteacht, & Luach
Bonneagar
Slándáil &
Saothair
Timpeallacht

Pádraig Ó
Ríordáin1

12/14

—

1/1

—

2/2

8/10

Niall Greene

10/14

—

—

4/4

—

8/10

Patricia King

11/14

—

—

—

—

—

John Lynch2

1/1

—

1/1

—

—

1/1

2/3

1/1

—

—

—

—

—

—

—

—

Colm McCarthy3 9/11
Des Mullally
14/14
Barry Nevin

14/14

—

—

4/4

—

—

Eric Nolan

14/14

—

—

—

—

—

Dalton Philips4

3/3

—

—

—

—

2/2

Paul Schütz

13/14

4/4

—

—

—

—

Denis Smyth

14/14

—

1/1

4/4

—

—

Nollaig 2012

Kevin Toland4

8/8

—

1/1

—

—

—

Meitheamh 2005

Gerry Walsh^

12/14

4/4

—

—

2/2

10/10

Ceaptha don choiste

An tUasal Niall Greene, Cathaoirleach

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

Márta 2014

The first number in each column indicates the number of meetings attended by the Director and the second number
indicates the number of meetings held during the period the Director was a member of the Board or relevant

Is é príomhfhreagracht an choiste monatóireacht a dhéanamh ar shláine chóras sláinte,

committee.

sábháilteachta, slándála agus comhshaoil na Cuideachta ag aerfoirt na Cuideachta. Agus

^

Stiúrthóir Neamhspleách Sinsearach

é ag comhlíonadh a róil, déanann an coiste athbhreithniú ar na struchtúir eagrúcháin

1

Chuaigh téarma oifige an Chathaoirligh, an tUasal Pádraig Ó Ríordáin, in éag ar an 18 Eanáir 2018

2

Chuaigh téarma oifige an Uasail John Lynch in éag i mí Feabhra 2017

3

Chuaigh téarma oifige an Uasail Colm McCarthy in éag i Mí Feabhra 2017, agus athcheapadh é i Mí Aibreáin 2017

atá i bhfeidhm chun éifeacht a thabhairt do chórais chomhlíonta Sláinte, Sábháilteachta,
Slándála agus Comhshaoil ÚABÁC. Athbhreithníonn sé agus déanann sé monatóireacht
ar mhéadrachtaí feidhmíochta, faigheann sé tuarascálacha faoi theagmhais agus déanann
sé monatóireacht ar na próisis atá i bhfeidhm chun oiliúint a chur ar fáil agus cumarsáid a
dhéanamh ar bheartais agus nósanna imeachta.

An tUasal Gerry Walsh
1

Márta 2012
Samhain 2010

Bhí an tUasal Pádraig Ó Ríordáin ina Chathaoirleach ar an gcoiste seo go dtí go ndeachaigh a théarma oifige in

éag in Eanáir 2018.

Is iad seo a leanas príomhfhreagrachtaí an choiste, cinneadh a dhéanamh faoi luach
saothair agus téarmaí agus coinníollacha fostaíochta an POF, struchtúir phá agus téarmaí
agus coinníollacha fostaíochta na bhfeidhmeannach sinsearach a athbhreithniú agus
athbhreithniú a dhéanamh ar oiriúnacht agus ar ábharthacht leanúnach pholasaithe luach
saothair na Cuideachta agus aon mhórathruithe struchtúracha ar bheartais den sórt sin.

An tUasal Pádraig Ó Ríordáin, Cathaoirleach1

Samhain 2015

An tUasal Niall Greene

Samhain 2015

An tUasal John Lynch

Samhain 2015

An tUasal Dalton Philips
An tUasal Gerry Walsh
1

Socraíonn an Scairshealbhóir táillí na Stiúrthóirí le toiliú an Phríomh-Scairshealbhóra.
Déantar luach saothair an POF a chinneadh de réir na socruithe a d'eisigh an Roinn
Iompair, Turasóireachta agus Spóirt chun luach saothair POFanna na gcomhlachtaí Stáit
tráchtála faoina gcoimirce a chinneadh agus faoi réir cheadú an Choiste Ainmniúcháin agus
Luach Saothair agus an Phríomh-Scairshealbhóra.
De réir an Chóid Chleachtais, níl ach aon táille amháin iníoctha le stiúrthóir i leith
seirbhíse ar an bpríomhbhord agus ar bhoird na bhfochuideachtaí nó na gcomhlachtaí
comhlachaithe nuair is infheidhme. Níl aon táille stiúrthóra iníoctha leis an POF as seirbhís
ar an mBord. Ní fhaigheann feidhmeannaigh na Cuideachta a fhónann ar bhoird na
bhfochuideachtaí nó na gcuideachtaí comhlachaithe aon luach saothair bhreise maidir lena
stiúrthóireachtaí. Tugtar luach saothair ar leithligh do Stiúrthóirí Tofa, a fhaigheann táille as
faoi ghnáthchonarthaí fostaíochta.

Ceaptha don choiste

2

Le linn 2017, bhuail an Stiúrthóir Neamhspleách Sinsearach leis na Stiúrthóirí gan an

a gcuid seirbhísí mar stiúrthóirí, agus as na seirbhísí a sholáthraíonn siad don Chuideachta

An Coiste um Straitéis & Bonneaga
Baill i rith 2017

Dalton Philips le héifeacht ón 2 Deireadh Fómhair 2018

Luach Saothair na Stiúrthóirí
Ceaptha don choiste

An tUasal Pádraig Ó Ríordáin, Cathaoirleach1

D'éirigh an tUasal Kevin Toland as oifig mar POF in 2018 agus dá bhrí sin ón mBord agus ceapadh an tUasal

Cathaoirleach a bheith i láthair.

An Coiste Ainmniúcháin & Luach Saothair
Baill i rith 2017

4

Leagtar amach sonraí tháillí agus luach saothair na stiúrthóirí, lena n-áirítear táillí agus
luach saothair an POF i Nóta 7 de na ráitis airgeadais de réir cheanglais Achtanna na
gCuideachtaí 2014, agus an Cód Cleachtais.

Deireadh Fómhair 2017
Samhain 2015

Bhí an tUasal Pádraig Ó Ríordáin ina Chathaoirleach ar an gcoiste seo go dtí go ndeachaigh a théarma oifige in

éag in Eanáir 2018.
2

Bhí an tUasal John Lynch ina bhall den choiste go dtí go ndeachaigh a théarma oifige in éag i mí Feabhra 2017.

Tá an coiste freagrach as comhairle a thabhairt don Bhord faoi na riachtanais bhonneagair
idir mheántéarmach agus fhadtéarmach atá ag aerfoirt Bhaile Átha Cliath agus Chorcaí.
I rith na bliana bhí an coiste páirteach i maoirseacht a dhéanamh ar na pleananna don
Rúidbhealach Thuaidh.

daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2017
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Cumarsáid leis an Scairshealbhóir
Cuireadh cuspóirí agus tosaíochtaí an Scairshealbhóra in iúl don Bhord trí, inter alia,

Pleanáil
Straitéiseach

foirmiú an NAP agus Litir Ionchais an Scairshealbhóra. Tápróiseas foirmiúil ann freisin trína

Plean straitéiseach a ullmhú agus a ghlacadh go tréimhsiúil chun treo
amach anseo a leagan síos mar aon le pleananna rollacha gnó agus
airgeadais cúig bliana.

bhfaomhann an Scairshealbhóir Plean Straitéiseach an Ghrúpa. Trí theagmháil rialta le
ranna Rialtais ábhartha, coinníonn an Bord agus an lucht bainistíochta tuairisciú leanúnach

Maoirseacht

Beartas agus Creat um Rialachas Corparáideach a d’fhaomh an Bord

agus comhphlé ar siúl leis an Scairshealbhóir ar shaincheisteanna straitéiseacha agus

an Bhoird

lena n-áirítear sceideal míreanna a choimeádtar go sonrach don Bhord

ábhair a bhfuil tábhacht ag baint leo ó thaobh an Scairshealbhóra de.

lena bhfaomhadh;
Struchtúr gníomhach d’fhochoistí an Bhoird;

Tá nósanna imeachta bunaithe ag an mBord lena chinntiú go dtuigeann comhaltaí an

Ionadaíocht ag feidhmeannaigh shinsearacha an Ghrúpa ag

Bhoird dearcadh an scairshealbhóra. Baintear é seo amach trí fhaisnéis a thugann an

leibhéal boird i bpríomh-chomhlachaithe agus i gcomhfhiontair an

Cathaoirleach do na Stiúrthóirí. Bíonn caidreamh rialta ag an gCathaoirleach agus an POF

Ghrúpa; Déantar infheistíochtaí i gcuideachtaí comhpháirteacha

leis an Scairshealbhóir agus a chuid oifigeach.

agus comhfhiontar a mheas mar chuid de phróiseas leanúnach
athbhreithnithe riosca bainistíochta an Ghrúpa;
Boird ar leith a dhéanann monatóireacht ar rialachas agus ar

Cód Cleachtais
Chomhlíon daa an Cód Cleachtais, infheidhmithe don bhliain airgeadais dar tús 1 Eanáir

fheidhmíocht gach fochuideachta.

2017. Leagtar amach sa Chód roinnt ceanglas comhlíonta lena n-áirítear foilsiú Ráiteas an
Bhoird faoin gCóras Rialaithe Inmheánaigh atá leagtha amach thíos dá réir sin.
Ráiteas faoin gCóras um Rialú Inmheánach

Bhainistíochta

Struchtúr eagraíochta atá sainithe go soiléir agus ina bhfuil dualgais

Struchtúir

éagsúla deighilte go cuí mar aon le tarmligean freagrachta agus
údaráis laistigh de ghníomhaíochtaí an Ghrúpa sa chaoi gur féidir iad

Réim Fhreagrachta

a phleanáil, a fhorghníomhú, a rialú agus monatóireacht a dhéanamh

Tá an Bord freagrach as an gcóras rialaithe inmheánaigh a bhunú agus a chothabháil ar fud

orthu chun na cuspóirí straitéiseacha a bhaint amach atá glactha ag an

an Ghrúpa. Cuimsíonn an córas rialaithe inmheánaigh na próisis leanúnacha sin chun na

mbord don Ghrúpa;
Trí phróiseas chun feabhas leanúnach a chur ar na córais bhainistíochta

rioscaí suntasacha a bhíonn os comhair an Ghrúpa a aithint, a mheas agus a bhainistiú agus
na príomhstruchtúir agus na nósanna imeachta atá deartha chun córas éifeachtach rialaithe

sábháilteachta agus comhshaoil, tarraingítear anuas ceisteanna agus

inmheánaigh a sholáthar.

ábhair imní agus cuirtear in iúl go cuí iad, agus déantar monatóireacht

Cuspóir an Chórais Rialaithe Inmheánaigh

ghníomhach, tuairisciú agus bainistíocht orthu ar fud na heagraíochta

Tá an córas rialaithe inmheánaigh leagtha amach chun bainistiú a dhéanamh ar riosca
teipe, seachas deireadh a chur leis, agus mar sin ní féidir leis ach dearbhú réasúnach agus

go leibhéal na bhFeidhmeannach agus an Bhoird;
Rannóg Iniúchta Inmheánaigh a athbhreithníonn príomhchórais agus

ní dearbhú absalóideach a chur ar fáil go mbainfidh an Grúpa amach na cuspóirí sin atá

rialuithe agus a bhfuil rochtain iomlán acu ar an gCoiste Iniúchta agus

leagtha amach thuas nó nach bhfulaingeoidh an Grúpa míráiteas ábhartha nó caillteanas.

Riosca

Tá na Stiúrthóirí sásta gur cuireadh córais rialaithe inmheánaigh an Ghrúpa i bhfeidhm mar
a bhí beartaithe don bhliain atá faoi athbhreithniú agus go dtí an dáta ar faomhadh na ráitis
airgeadais.

Bainistíocht

Coiste Riosca Feidhmiúcháin chun monatóireacht a dhéanamh

Riosca

ar rialachas riosca agus chun cuidiú leis an mbord chun a chuid
freagrachtaí a chomhlíonadh lena chinntiú go ndéantar na rioscaí a

Cumas chun Riosca a Láimhseáil

aithint, a thuairisciú agus a mheas i gceart; go ndéantar na rioscaí sin a

Tá sé de dhualgas ar an mBord cinneadh a dhéanamh ar nádúr agus ar mhéid na rioscaí

mhaolú agus a rialú go cuí; agus go gcuireann inghlacthacht riosca an

suntasacha a bhfuil an Grúpa toilteanach dul i ngleic leo chun a chuspóirí straitéiseacha a

Ghrúpa bonn eolais ar fáil don straitéis sin agus go bhfuil sí ailínithe.

bhaint amach, tá sé tiomanta do bhainistiú réamhghníomhach rioscaí agus tá próisis curtha
i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt, a mhéid is féidir, ar athruithe i dtimpeallacht ghnó

Monatóireacht

Tá córas cuimsitheach bainistíochta agus tuairiscithe airgeadais i ngach

agus riosca an Ghrúpa.

agus Rialú

ceann de na feidhmeanna lena n-áirítear airgeadas, seirbhísí dlíthiúla

Sonraíonn an Bord inghlacthacht riosca an Ghrúpa, agus cinntíonn sé, trí chultúr,
próisis agus struchtúir, go bhfuil bainistíocht riosca leabaithe ar fud na heagraíochta i
ngnáthghníomhaíochtaí gnó agus i gcinnteoireacht. Ag gach cruinniú den Bhord faigheann
siad tuarascáil riosca ina ndírítear ar phríomhrioscaí agus ar ghníomhaíochtaí maolaithe riosca.
Tá Coiste Iniúchta agus Riosca ag daa a bhfuil téarmaí tagartha sainithe aige mar aon le
baill a bhfuil taithí airgeadais ábhartha acu a fuair siad le déanaí agus tagann siad le chéile
go rialta.
Bhunaigh daa feidhm iniúchta inmheánaigh freisin a bhfuil acmhainní leordhóthanacha aige
agus cuireann sé clár oibre i bhfeidhm a aontaíodh leis an gCoiste Iniúchta agus Riosca.

agus feidhmeanna corparáideacha eile, sláinte, sábháilteacht agus
slándáil, cothabháil agus forbairt sócmhainní, tráchtála agus oibríochtaí;
Srianta agus nósanna imeachta atá sainmhínithe go soiléir do
chaiteachas airgeadais;
Bainistíocht fheidhmiúcháin ag déanamh maoirseachta ar nithecaipitil,
ioncaim, costais agus fostaíochta;
Scórchláir bhliantúla, buiséid agus pleananna airgeadais don Ghrúpa
agus do na hAonaid ghnó;
Monatóireacht rialta ar fheidhmíocht airgeadais agus oibriúcháin an
Ghrúpa i bhfianaise buiséid agus cártaí scór; tuairisciú rialta don bhord

Creat Riosca agus Rialaithe

ar fheidhmíocht ghnó.
Tá socruithe sonracha curtha i bhfeidhm ag an gcuideachta maidir

Tá córas bainistíochta riosca curtha i bhfeidhm ag daa trína n-aithnítear agus a

le soláthar lena n-áirítear feidhm fhoirmiúil soláthair agus polasaithe

thuairiscítear príomhrioscaí agus na gníomhaíochtaí bainistíochta atá á nglacadh, a mhéid is

agus nósanna imeachta a fhógairt don fhoireann lena áirithiú go

féidir, chun dul i ngleic leis na rioscaí sin. Tá mionsonraí faoin bpróiseas bainistíochta riosca

gcomhlíonfar na ceanglais Eorpacha agus Éireannacha infheidhme

leagtha amach sa Tuarascáil Riosca sna leathanaigh ó lch 43 go lch 46.

(go háirithe, Treoir na bhFóntas 2014/25/AE agus Treoir na Lamháltas
2014/23/AE agus an reachtaíocht thánaisteach a bhaineann le dlí na

Bunaíodh roinnt struchtúir agus nósanna imeachta tábhachtacha a ceapadh chun córas

hÉireann).

éifeachtach um rialú inmheánach a sholáthar. Is iad seo a leanas na struchtúir agus na
nósanna imeachta tábhachtacha a úsáidtear chun córas éifeachtach um rialú inmheánach
a chothabháil agus monatóireacht a dhéanamh air agus a dtugann rialuithe mionsonraithe
agus próisis mionsonraithe tacaíocht dó:
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Athbhreithniú ar Éifeachtacht na Nósanna Imeachta um Bainistiú Riosca agus um Rialú
Tá nósanna imeachta ag daa chun monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht na nósanna
imeachta atá aige um bainistiú riosca agus um rialú. Monatóireacht agus athbhreithniú
daa ar éifeachtacht an chórais inmheánaigh obair na n-iniúchóirí inmheánacha agus
seachtracha, an Coiste Iniúchta agus Riosca a dhéanann maoirsiú ar a gcuid oibre, agus an
bhainistíocht shinsearach laistigh de daa atá freagrach as an gcreat rialaithe inmheánaigh a
fhorbairt agus a chothabháil, a chuireann bonn eolais ar fáil don obair sin.
Rinne an Bord athbhreithniú bliantúil ar éifeachtacht na rialuithe inmheánacha do 2017.
Níor aithníodh laigí suntasacha i rialú inmheánach i ndáil le 2017 a raibh tionchar ábhartha
acu ar fheidhmíocht nó ar bhail airgeadais na cuideachta nó ar ghá iad a nochtadh sna
ráitis airgeadais.
Riachtanais Tuairiscithe
Leagann an Cód Cleachtais amach freisin riachtanais tuairiscithe maidir le cineálacha
sonracha caiteachais don bhliain dar deireadh 31 Nollaig 2017. Ba é méid na gcostas
taistil agus cothaithe a gearradh don chuntas brabúis agus caillteanais don bhliain ná
€1.04 milliún (go náisiúnta) agus €2.67 milliún (go hidirnáisiúnta). Ba é méid na gcostas
fáilteachais agus leasa fhoirne a gearradh don chuntas brabúis agus caillteanais ná
€1.33 milliún. Ba é méid na gcostas comhairliúcháin a gearradh don chuntas brabúis
agus caillteanais ná €1.30 milliún. Leagtar amach na híocaíochtaí foirceanta a eascraíonn
faoi chláir fhaofa athstruchtúraithe i Nóta 20 do na ráitis airgeadais, agus is amhlaidh
d´íocaíochtaí dlí agus cúitimh a bhaineann go príomha le hárachais le linn na bliana. Ba
é méid na n-íocaíochtaí eile dlí agus socraithe do chásanna dlí tugtha chun críche agus
socraithe ná €0.2 milliún sa bhliain. Leagtar amach na suimeanna a bhaineann le costais
phinsin a ghearrtar don chuntas brabúis agus caillteanais i Nóta 3 do na ráitis airgeadais.
Taispeántar thíos sonraí shochair na bhfostaithe do ghníomhaíochtaí an Ghrúpa ar fud
a chuid gnólachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta. Cuimsíonn sochair na bhfostaithe gach
tuilleamh rialta, gach tuarastal, gach tuilleamh ragoibre, sealoibre, feidhmíochtbhunaithe
chomh maith le sochair eile, leithéidí árachas leighis (Luach Saothair Iomlán), ach ní áirítear
ann ranníocaíochtaí pinsin an fhostóra.

2%

1%

6%
16%

%

74%

Luach Saothair Iomlán (líon na bhfostaithe)
Suas go €50,000 (3,743)*

€50,000 — €75,000 (792)

€75,000 — €100,000 (303)

€100,000 — €150,000 (118)

>€150,000 (71)

* Áirítear i líon na bhfostaithe fostaithe páirtaimseartha agus daoine nár oibrigh don Ghrúpa
ach ar feadh cuid den bhliain agus nach gcinntear ar bhonn comhsheasmhach le líon na
ndaoine FTE a nochtaítear i Nóta 3.
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Tuairisc na Stiúrthóirí
Tá áthas ar na Stiúrthóirí a dtuairisc bhliantúil a chur faoi bhur mbráid in éineacht leis na

Gnóthais Fhochomhlachta, Ghaolmhara agus Chomhfhiontair

ráitis airgeadais iniúchta don bhliain dar deireadh 31 Nollaig 2017 de réir riachtanais Ailt

Tá an fhaisnéis a éilítear faoi Alt 314 d’Acht na gCuideachtaí 2014 Sonraí maidir le

325 d´Acht na gCuideachtaí 2014.

gnóthais fhochomhlachta, ghaolmhara agus chomhfhiontair leagtha amach i Nóta 13.

Príomhghníomhaíochtaí

Acht na bPrasíocaíochtaí

Is iad príomhghníomhaíochtaí an Ghrúpa ná forbairt, feidhmiú agus bainistiú aerfoirt,

Tá rialuithe airgeadais inmheánacha i bhfeidhm chun comhlíonadh a chinntiú, i ngach gné

miondíol in aerfoirt idirnáisiúnta agus infheistíocht in aerfoirt idirnáisiúnta. Sealbhaíonn

ábhartha, le forálacha an Achta um Phrasíocaíocht Chuntas 1997, faoi mar a leasaíodh é

agus oibríonn an Grúpa an dá aerfort is mó i bPoblacht na hÉireann, tá gníomhaíochtaí

ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíochtaí Malla in Idirbhearta Tráchtála) 2002

miondíola aerfoirt ar siúl aige in Éirinn agus in áiteanna idirnáisiúnta éagsúla. Lasmuigh

agus 2012. Is iad na téarmaí caighdeánacha creidmheasa a nglactar leo, mura sonraítear

d’Éirinn tá trí hinfheistíocht ag an nGrúpa in trí haerfort Eorpach, agus oibríonn sé trí

am eile i socruithe sonracha conartha, ná 30 lá. Faoi mar a tharla i mblianta roimhe seo,

bhrainse i gCríochfort 5, in Aerfort Idrnáisiúnta King Khaled i Riyadh na hAraibe Sádaí ar

rinneadh gach íocaíocht, nach mór, laistigh den tréimhse chuí chreidmheasa de réir mar a

bhonn conartha.

theastaigh.

Athbhreithniú ar an nGnó agus ar Fhorbairtí sa Todhchaí

Síntiúis Pholaitiúla

Tá trácht faoin bhfeidhmíocht don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2017, lena n-áirítear

Ní dhearna an Grúpa aon síntiús polaitiúil le linn na bliana.

eolas faoi imeachtaí deireanacha agus forbairtí dóchúla don todhchaí le feiceáil in
Athbhreithniú an Phríomhfheidhmeannaigh. Tá an seasamh airgeadais, na príomhrioscaí
agus na príomhéiginnteachtaí a bhfuil an gnó ag tabhairt aghaidhe orthu cuimsithe san
Athbhreithniú Airgeadais agus sa Tuarascáil Riosca.
Torthaí agus Díbhinní don bhliain
Léiríonn torthaí airgeadais an Ghrúpa don bhliain brabús don bhliain airgeadais atá
comhionann le €125.1 milliún i gcomparáid le brabús de €107.5 milliún le haghaidh
2016 sa dá chás roimh chánachas agus mhíreanna eisceachtúla.

An tAcht Brústocaireachta
I gcomhréir leis an Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015, tá an Grúpa cláraithe ar an
gclár agus tá tuairisceáin déanta aige i gcomhréir leis an Acht.
Ráiteas Comhlíontachta na Stiúrthóirí
Mar a éilítear faoi alt 225(2) d’Acht na gCuideachtaí 2014 admhaíonn na Stiúrthóirí: (a)
go bhfuil siad freagrach as déanamh cinnte go gcomhlíonann an Chuideachta a cuid
oibleagáidí ábhartha (mar atá sainithe sa reachtaíocht sin);(b) dearbhaíonn siad gur
ceapadh ráiteas faoin mbeartas i leith comhlíontachta agus go bhfuil socrúcháin nó

Tá sonraí na dtorthaí don bhliain leagtha amach i gcuntas brabúis agus caillteanais an

struchtúir chuí i bhfeidhm, i dtuairim na Stiúrthóirí atá deartha chun comhlíonadh ábhartha

Ghrúpa agus sna nótaí gaolmhara.

na n-oibleagáidí ábhartha a chinntiú; agus (c) dearbhaíonn go ndearnadh athbhreithniú i

Mhol an Bord díbhinn de €37.4 milliún (íocadh díbhinn 2016 de €29.1 milliún i 2017).

rith na bliana airgeadais 2017 ar na socruithe agus/nó na struchtúir a cuireadh i bhfeidhm
mar a bhfuil tagairt dóibh (b) thuas.

Gnóthas Leantach

Imeachtaí tar éis dheireadh na Tréimhse Tuairiscithe

Tar éis dóibh athbhreithniú a dhéanamh ar réamhmheastacháin an Ghrúpa agus aird

Níor tharla aon imeachtaí móra tar éis an chláir chomhardaithe a chiallaíonn gur gá

faoi leith tugtha acu ar a shreabhadh airgid oibriúcháin, a leachtacht agus a sheasamh

coigeartú a dhéanamh ar na ráitis airgeadais ná nóta a chur istigh iontu.

maoinithe, tá ionchas réasúnta acu go bhfuil dóthain acmhainní ag an nGrúpa le gur féidir
leis leanúint ar aghaidh ag oibriú go ceann i bhfad. Ar an gcúis sin, leanann siad ar aghaidh
ag glacadh le bonn an ghnóthais leantaigh agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú.
Leabhair Chuntais

Iniúchóirí
Tá sé tugtha le fios ag Deloitte, Cuntasóirí Cairte agus Gnólacht Iniúchóireachta Reachtúla
gur mian leanúint ar aghaidh ina ról mar iniúchóir seachtrach i gcomhréir le hAlt 383 (2)
d’Acht na gCuideachtaí 2014.

Creideann na stiúrthóirí go bhfuil siad tar éis ceanglais Alt 281 go 285 d’Acht na
gCuideachtaí, 2014, maidir le leabhair chuntais leordhóthanacha a choinneáil, a

Faofa ag an mBord agus sínithe thar a cheann ag:

chomhlíonadh, óir fostaítear foireann chuntasaíochta a bhfuil saineolas cuí acu agus

Dalton Philips (Stiúrthóir) and Gerry Walsh (Stiúrthóir)

cuirtear leoracmhainní ar fáil don fheidhm airgeadais. Coimeádtar leabhair chuntais na

23 Márta 2018

Cuideachta in áitreabh na Cuideachta in aerfort Bhaile Átha Cliath agus Chorcaigh ina
Lárionad Seirbhísí Roinnte i Luimneach.
Eolas do na hIniúchóirí
Dearbhaíonn gach ball Boird, fad agus is eol dóibh, nach bhfuil aon eolas iniúchta ábhartha
nach bhfuil eolas ag iniúchóirí reachtúla na Cuideachta fúthu agus go bhfuil gach céim is
cuí glactha acu chun iad féin a chur ar an eolas faoi aon fhaisnéis iniúchta ábhartha agus
socrú go bhfuil iniúchóirí reachtúla na Cuideachta ar an eolas faoin bhfaisnéis sin.
Taighde agus Forbairt
I rith na bliana ghabh an Grúpa do ghníomhaíochtaí áirithe bainteach le taighde agus
forbairt, go háirithe maidir le forbairt i réimse theicneolaíocht na faisnéise.
Sláinte agus Sábháilteacht
Cosnaítear leas an Ghrúpa trí chloí go daingean le caighdeáin sláinte agus sábháilteachta.
Cuireann na hAchtanna um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2005 agus
2010 ceanglais áirithe ar fhostóirí agus gach cuideachta ábhartha sa Ghrúpa chun an
gníomh is gá a ghlacadh le comhlíonadh na n-Achtanna a chinntiú.
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Ráiteas Freagrachtaí na Stiúrthóirí
Tá na Stiúrthóirí freagrach as ullmhú thuairisc na Stiúrthóirí agus na ráiteas airgeadais de
réir Acht na gCuideachtaí 2014.
Cuireann dlí cuideachta na hÉireann iachall ar na Stiúrthóirí ráitis airgeadais a ullmhú do
gach bliain airgeadais. Faoin dlí, roghnaigh na Stiúrthóirí na ráitis airgeadais a ullmhú de
réir FRS 102, an Caighdeán Tuairisceoireachta Airgeadais atá infheidhmithe sa RA agus
i bPoblacht na hÉireann (´creatlach ábhartha tuairisceoireachta airgeadais). Faoi dhlí na
gcuideachtaí ní féidir leis na Stiúrthóirí na ráitis airgeadais a fhaomhú ach amháin má
tá siad sásta go dtugann siad léargas fíor agus cothrom ar shócmhainní, ar dhliteanais
agus ar staid airgeadais an Ghrúpa agus na máthairchuideachta ag dáta deiridh na bliana
airgeadais agus de bhrabús nó de chaillteanas an Ghrúpa agus na máthairchuideachta don
bhliain airgeadais, agus iad ag comhlíonadh ar bhealaí eile Acht na gCuideachtaí 2014.
Agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, tá iachall ar na Stiúrthóirí:
—— Polasaithe cuí cuntasaíochta a roghnú don mháthairchuideachta agus do ráitis
airgeadais an Ghrúpa agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach ansin;
—— Breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus ciallmhar;
—— Dearbhú ar ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir caighdeán cuntasaíochta
infheidhmithe, na caighdeáin sin a aithint, agus éifeacht agus cúiseanna aon imeachta
ábhartha ó na caighdeáin sin a lua; agus
—— na ráitis airgeadais a ullmhú ar an mbonn gnóthais leantaigh ach amháin mura bhfuil
sé iomchuí glacadh leis go mbeidh an Grúpa agus an mháthairchuideachta ag fanacht
i mbun gnó.
Tá na Stiúrthóirí freagrach as cinntiú go gcoimeádann an Chuideachta taifid shásúla
chuntasaíochta a mhíníonn agus a thaifeadann i gceart idirbhearta na Cuideachta, a
cheadaíonn gur féidir ag aon am sócmhainní, dliteanais, staid airgeadais agus brabús nó
caillteanas na Cuideachta a chinneadh le cruinneas réasúnta, ligean dóibh cinntiú go
gcloíonn na ráitis airgeadais agus Tuairisc na Stiúrthóirí le hAcht na gCuideachtaí 2014,
ag ceadú gur féidir na ráitis airgeadais a iniúchadh. Tá siad freagrach freisin as cumhdach
shócmhainní na Cuideachta agus mar sin de as bearta réasúnta a dhéanamh do chosc
agus d´aimsiú caimiléireachta agus mírialtachtaí eile. Is féidir go mbeadh an reachtaíocht
in Éirinn a rialaíonn ullmhú agus scaipeadh ráiteas airgeadais difriúil ó reachtaíocht i ndlínsí
eile. Tá na Stiúrthóirí freagrach as cothabháil agus as iomláine na faisnéise corparáidí agus
airgeadais atá le fáil ar shuíomh gréasáin na Cuideachta.
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Tuairisc an iniúchóra neamhspleách do bhaill daa
Tuairisc faoi iniúchadh na ráiteas airgeadais
Tuairim faoi ráitis airgeadais daa plc (´an Chuideachta´)

Maidir lenár n-iniúchadh ar na ráitis airgeadais, an fhreagracht atá againn ná an fhaisnéis
eile a léamh, agus muid á dhéanamh sin, breithniú a dhéanamh faoi an bhfuil an fhaisnéis
neamhchomhsheasmhach go hábhartha leis na ráitis airgeadais ná leis an eolas sin

Is é ár dtuairim maidir le ráitis airgeadais an Ghrúpa agus na máthairchuideachta;

a fuaireamar san iniúchadh, nó más amhlaidh gur míshonraíodh é go hábhartha ar

—— tugann siad léargas fíor agus cothrom ar shócmhainní, ar dhliteanais agus ar staid

shlí eile. Má aithnímid a leithéid de neamhchomhsheasmhachtaí ábhartha, nó míráitis

airgeadais an Ghrúpa agus na máthairChuideachta ag 31 Nollaig 2017 agus ar

dhealraitheacha ábhartha, tá iachall orainn cinneadh an ann do mhíráiteas ábhartha sna

bhrabús an Ghrúpa don bhliain airgeadais dar deireadh an dáta sin; agus

ráitis airgeadais, sin nó míráiteas ábhartha faoin eolas eile. Más é an tátal a bhainimid

—— ullmhaíodh iad go cuí de réir na creatlaí ábhartha tuairisceoireachta airgeadais agus,
go háirithe, de réir riachtanais Acht na gCuideachtaí 2014.
Cuimsíonn na ráitis airgeadais a bhfuil iniúchadh déanta againn orthu:
Ráitis airgeadais an Ghrúpa:
—— Cuntas Brabúis agus Caillteanais an Ghrúpa;
—— Ráiteas Ioncaim Chuimsithigh an Ghrúpa;
—— Clár Comhardaithe an Ghrúpa;
—— Ráiteas an Ghrúpa um Shreabhadh Airgid;
—— Ráiteas an Ghrúpa faoi Athruithe sa Chaipiteal Gnáthscaireanna; agus
—— na nótaí gaolmhara 1 go 35, lena n-áirítear achoimriú ar pholasaithe suntasacha
cuntasaíochta faoi mar a leagtar amach i Nóta 33 iad.
Ráitis airgeadais na máthairChuideachta:
—— Clár Comhardaithe na máthairChuideachta;
—— Ráiteas na máthairChuideachta faoi Athruithe sa Chaipiteal Gnáthscaireanna;
—— na nótaí gaolmhara 1 go 35, lena n-áirítear achoimriú polasaithe suntasacha
cuntasaíochta faoi mar a leagtar amach i Nóta 33.

amach, bunaithe ar an obair atá curtha i gcrích againn, gurb ann do mhíráiteas ábhartha
faoin eolas eile seo, tá iachall orainn an fhíric sin a thuairisciú.
Níl aon ní le tuairisciú againn sa chomhthéacs seo.
Freagrachtaí na Stiúrthóirí
Faoi mar a mhínítear ar shlí níos iomláine i Ráiteas Freagrachtaí na Stiúrthóirí, tá na
Stiúrthóirí freagrach as ullmhú na ráiteas airgeadais agus as a bheith sásta go dtugann siad
léargas fíor agus cothrom agus go gcloíonn siad ar shlite eile le hAcht na gCuideachtaí
2014, agus as a leithéid de rialú inmheánach is a chinneann na Stiúrthóirí go bhfuil
gá leis chun ullmhú ráiteas airgeadais a cheadú atá saor ó mhíráiteas ábhartha, bíodh
caimiléireacht nó earráid i gceist leis sin.
Agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, tá na Stiúrthóirí freagrach as measúnú a dhéanamh
ar chumas an Ghrúpa agus na máthairChuideachta leanúint ar aghaidh mar ghnóthas
leantach, ag nochtadh, de réir mar a bhaineann le feidhm, nithe a bhaineann le gnóthas
leantach agus ag úsáid bhonn an ghnóthais leantaigh chuntasaíochta ach amháin má
bhíonn sé i gceist ag na Stiúrthóirí an Grúpa agus an mháthairChuideachta a leachtú nó
oibríochtaí a scor, nó mura bhfuil aon rogha réadúil fágtha acu seachas sin a dhéanamh.

Is í an chreatlach tuairisceoireachta airgeadais ábhartha a cuireadh i bhfeidhm in ullmhú
ráitis airgeadais an Ghrúpa agus na máthairChuideachta, ná Acht na gCuideachtaí 2014

Freagrachtaí an Iniúchóra d´iniúchadh na ráiteas airgeadais

agus FRS 102 ´An Caighdeán Tuairisceoireachta Airgeadais atá infheidhmithe sa RA agus i

Is iad ár gcuid cuspóirí ná dearbhú réasúnta a fháil an bhfuil na ráitis airgeadais san

bPoblacht na hÉireann´ (´an chreatlach ábhartha thuairisceoireachta airgeadais´).

iomláine saor ó mhíráiteas ábhartha, bíodh caimiléireacht nó earráid i gceist leis sin,

Bonn tuairime
Chuireamar ár n-iniúchadh i gcrích de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta faoi Iniúchadh
(Éire) (CII (Éire)) agus de réir an dlí infheidhmithe. Cuirtear síos ar ár gcuid freagrachtaí faoi
na caighdeáin sin thíos sa chuid sin d´ár dtuairisc dar teideal ´Freagrachtaí an Iniúchóra
d´iniúchadh na ráiteas airgeadais´.
Táimid neamhspleách ar an nGrúpa agus ar an máthairChuideachta de réir na riachtanas
eiticiúil atá ábhartha d´ár n-iniúchadh ar na ráitis airgeadais in Éirinn, lena n-áirítear an
Caighdeán Eiticiúil a eisítear ag Údarás Maoirseachta Iniúchta agus Cuntasaíochta na
hÉireann, agus tá ár gcuid freagrachtaí eiticiúla eile comhlíonta againn de réir na riachtanas
seo. Creidimid go bhfuil an fhianaise iniúchta atá faighte againn leordhóthain agus iomchuí
chun bonn a sholáthar d´ár dtuairim.

agus tuairisc iniúchóra a eisiúint a chuimsíonn ár dtuairim. Is leibhéal ard dearbhaithe é
dearbhú réasúnta, ach ní barántas atá ann go n-aimseoidh iniúchadh a chuirtear i gcrích
de réir CII (Éire) míráiteas ábhartha i gcónaí nuair is ann dó. Is féidir le míráitis eascairt as
caimiléireacht nó earráid agus meastar iad a bheith ábhartha más féidir bheith ag glacadh
leis go réasúnta ar bhonn aonair nó san iomlán, go rachaidís i bhfeidhm ar shocruithe
eacnamaíocha úsáideoirí a rinneadh bunaithe ar na ráitis airgeadais seo.
Mar chuid d´iniúchadh de réir CII (Éire) cleachtaímid breithiúnas gairmiúil agus
coimeádaimid sceipteachas gairmiúil ar fud an iniúchta. Déanaimid seo a leanas freisin:
—— Aithnímid agus déanaimid measúnú ar rioscaí míráitis ábhartha na ráiteas airgeadais, bíodh
caimiléireacht nó earráid i gceist leis sin, dearaimid agus déanaimid gnáthaimh iniúchta
atá freagrach ar na rioscaí sin, agus faighimid fianaise iniúchta atá leordhóthain agus
iomchuí chun bonn a sholáthar d´ár dtuairim. Tá an riosca nach n-aimseofaí míráiteas

Conclúidí a bhaineann le gnóthas leantach

ábhartha a eascraíonn as caimiléireacht níos airde ná do cheann a eascraíonn as earráid,

Níl aon ní le tuairisciú againn maidir leis na ceisteanna seo a leanas, ceisteanna a gcuireann

ós rud é gur féidir go mbeadh i gceist le caimiléireacht claonpháirteachas, brionnú,

CII (Éire) iachall orainn tuairisc a thabhairt duit sna cásanna seo a leanas:
—— Níl úsáid bhonn ghnóthais leantaigh chuntasaíochta na Stiúrthóirí iomchuí agus na ráitis
airgeadais á n-ullmhú; nó
—— Níor nocht na Stiúrthóirí sna ráitis airgeadais aon neamhchinnteachtaí aitheanta
ábhartha ar féidir go gcruthódh siad amhras suntasach faoi chumas an Ghrúpa nó
na máthairChuideachta de bheith ag leanúint orthu de bheith ag glacadh le bonn
ghnóthais leantaigh chuntasaíochta do thréimhse de ar a laghad dhá mhí déag ón
dáta sin nuair a údaraítear na ráitis airgeadais le haghaidh eisiúna.

neamhghníomhartha d´aon ghnó, mífhaisnéisí nó gabháil treise ar rialú inmheánach.
—— Tuiscint a fháil ar rialú inmheánach atá ábhartha don inúchadh chun gnáthaimh iniúchta
a dhearadh atá iomchuí sna tosca, ach ní don chuspóir de bheith ag cur in iúl tuairime
faoi éifeachtúlacht rialú inmheánach an Ghrúpa agus na máthairChuideachta.
—— Measúnú a dhéanamh ar fheiliúnacht na bpolasaithe cuntasaíochta a úsáidtear agus
ar réasúnaíocht na meastachán cuntasaíochta agus na bhfaisnéisithe gaolmhara a
dhéanann na Stiúrthóirí.
—— Tátal a bhaint maidir le feiliúnacht úsáid na Stiúrthóirí bhonn gnóthais leantaigh na
cuntasaíochta agus bunaithe ar an bhfianaise iniúchta faighte, agus socrú an ann

Faisnéis eile

do neamhchinnteacht ábhartha i dtaca le himeachtaí nó coinníollacha ar féidir go

Tá na Stiúrthóirí freagrach as an bhfaisnéis eile. Cuimsíonn an fhaisnéis eile an fhaisnéis

gcruthódh siad amhras suntasach faoi chumas an Ghrúpa nó na máthairChuideachta

sin atá le fáil sna Tuairiscí agus sna Ráitis Chomhdhlúthaithe Airgeadais don bhliain dar

leanúint mar ghnóthas leantach. Má shocraímid gurb ann do neamhchinnteacht

deireadh 31 Nollaig 2017, seachas na ráitis airgeadais agus tuairisc ár n-iniúchóra fúthu.

ábhartha tá iachall orainn aird a thabhairt, inár dtuairisc iniúchóra, ar na faisnéisithe

Ní chlúdaíonn ár dtuairim faoi na ráitis airgeadais an fhaisnéis eile, agus seachas sa mhéid

gaolmhara sna ráitis airgeadais, nó, murar leor a leithéid d´fhaisnéisithe, ár dtuairim

go ndearbhaítear sin go sonrach inár dtuairisc, ní chuirimid aon saghas tátail dearbhaithe

a athrú. Bíonn ár dtátal bunaithe ar an bhfianaise iniúchta a fhaightear suas go dáta

in iúl faoi.

thuairisc an iniúchóra. Is féidir, áfach, go n-éireodh an t-aonán (nó an Grúpa, nuair a
bhaineann sin le hábhar) as a bheith ag feidhmiú mar ghnóthas leantach mar gheall ar
imeachtaí nó coinníollacha sa todhchaí.
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—— Measúnú a dhéanamh ar chur i láthair, struchtúr agus ábhar iomlán na ráiteas
airgeadais, na faisnéisithe san áireamh, agus más amhlaidh go léiríonn na ráitis
airgeadais na hidirbhearta agus na himeachtaí bunúsacha ar bhealach a bhaineann cur
i láthair cothrom amach.
—— Dóthain fianaise iniúchta iomchuí a fháil maidir le faisnéis airgeadais na
ngníomhaíochtaí gnó laistigh den Ghrúpa chun tuairim a chur in iúl faoi na ráitis
airgeadais (chomhdhlúthaithe). Tá iniúchóir an Ghrúpa freagrach as treoir, maoirseacht
agus feidhmíocht iniúchadh an Ghrúpa. Fanann iniúchóir an Ghrúpa go hiomlán
freagrach as tuairim an iniúchta.
Cuirimid in iúl dóibh sin a bhfuil cúram an rialachais orthu, maidir le, i measc rudaí eile, réim
agus uainiú beartaithe na gcinntí iniúchta agus iniúchta shuntasaigh, lena n-áirítear aon
easnaimh shuntasacha i rialú inmheánach a aithníonn an t-iniúchóir le linn an iniúchta.
Cuirtear an tuairisc seo faoi bhráid bhaill na Cuideachta amháin, mar chomhlachas, i
gcomhréir le hAlt 391 d´Acht na gCuideachtaí 2014. Tugadh faoinár gcuid oibre iniúchta
sa tslí gur féidir linn dearbhú do bhaill na Cuideachta na nithe sin a bhfuil iachall orainn iad
a dhearbhú i dtuairisc iniúchóra, agus ní do chuspóir ar bith eile. Sa mhéid a cheadaítear ag
an dlí, ní ghlacaimid le freagracht i leith aon duine eile seachas an Chuideachta agus baill
na Cuideachta mar chomhlachas, le haghaidh ár gcuid oibre iniúchta, don tuairisc seo, nó
do na tuairimí sin a bhí againn.
Tuairisc faoi riachtanais eile dlí agus rialála
Tuairim faoi nithe eile a fhorordaítear ag Acht na gCuideachtaí 2014
Bunaithe amháin ar an obair sin ar tugadh fúithi le linn an iniúchta, tuairiscímid an méid seo:
—— Tá an t-eolas agus na mínithe ar fad faighte againn a measaimid iad a bheith
riachtanach do chuspóirí ár n-iniúchta.
—— Inár dtuairim ba leor taifid chuntasaíochta na máthairChuideachta chun ceadú go
ndéanfaí na ráitis airgeadais a iniúchadh go réidh agus i gceart.
—— Réitíonn clár comhardaithe na máthairChuideachta leis na taifid chuntasaíochta.
—— Inár dtuairim tá an t-eolas a thugtar i dtuairisc na Stiúrthóirí comhsheasmhach leis
na ráitis airgeadais agus ullmhaíodh tuairisc na Stiúrthóirí i gcomhréir le hAcht na
gCuideachtaí 2014.
Nithe a bhfuil iachall orainn tuairisc a thabhairt fúthu go heisceachtúil
Bunaithe ar eolas agus ar thuiscint an Ghrúpa agus na máthairChuideachta agus a
timpeallacht a fuarthas le linn an iniúchta, níor aithin muid míráitis ábhartha i dtuairisc
na Stiúrthóirí.
Níl aon rud le tuairisciú againn maidir leis na forálacha in Acht na gCuideachtaí 2014,
a chuireann iachall orainn tuairisc a thabhairt daoibh más amhlaidh, inár dtuairim, nach
ndéantar na faisnéisithe faoi luach saothair na Stiúrthóirí agus faoi na hidirbhearta sin a
shonraítear ag an dlí.
Faoi Chód Cleachtais 2016 do Rialachas na gComhlachas Stáit ( an ´Cód Cleachtais´), tá
iachall orainn tuairisciú daoibh mura léiríonn an ráiteas faoi chóras an rialaithe airgeadais
inmheánaigh a éilítear faoin gCód Cleachtais atá mar chuid den Ráiteas Rialachais
Chorparáidigh i dTuairisc na Stiúrthóirí comhlíonadh an Ghrúpa alt 1.9 (iv) den Chód
Cleachtais nó mura réitíonn sé leis an bhfaisnéis sin atá ar eolas againn ónár gcuid oibre
iniúchta ar na ráitis airgeadais. Níl aon rud le tuairisciú againn maidir leis an bhfreagracht seo.

Kevin Sheehan – Do agus ar son Cuntasóirí Cairte Deloitte
agus do Chuideachta Iniúchta Reachtúil Theach Deloitte & Touche
Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2
28 Márta 2018
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Cuntas brabúis agus caillteanais an Ghrúpa
don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2017
2017

2016

Gluaiseachtaí
Réamh-

Réamh-

eisceachtúla

Iomlán

eisceachtúil

luacha chóra

eisceachtúla

eisceachtúil luacha chóra
Láimhdeachas – oibríochtaí leantacha

Gluaiseachtaí
Iomlán

Nóta

€000

€000

€000

€000

€000

€000

2

854,582

–

854,582

793,107

–

793,107

(174,338)

–

(174,338)

(164,894)

–

(164,894)

3

(221,825)

–

(221,825)

(201,585)

–

(201,585)

–

Costais Oibriúcháin
Costas na n-earraí um athdhíol
Párolla agus costais ghaolmhara
Ábhair agus seirbhísí
Tuillimh roimh ús, chánachas, dhímheas
agus amúchadh
Dímheas agus amúchadh
Gluaiseacht luacha chothroim ar shealúchas infheistíochta

5

Brabús oibriúcháin Grúpa– oibríochtaí leanta-cha

(187,518)

–

(187,518)

(179,152)

(583,681)

–

(583,681)

(545,631)

270,901

–

270,901

247,476

(113,024)

–

(113,024)

–

6,804

6,804

157,877

6,804

164,681

–

(179,152)
(545,631)

–

247,476

(108,299)

–

(108,299)

–

4,115

4,115

139,177

4,115

143,292

Sciar den bhrabús oibriúcháin
Gnóthais chomhfhiontair
Fiontair ghaolmhara

4

Brabús Grúpa roimh ús agus chánachas

2,130

–

2,130

1,733

–

1,733

27,413

–

27,413

27,772

–

27,772

187,420

6,804

194,224

168,682

4,115

172,797

Ioncam airgeadais

6

3,758

–

3,758

3,980

–

3,980

Ús infhála agus ioncam comhchosúil

6

1,001

–

1,001

1,710

–

1,710

5/6

(41,178)

–

(41,178)

(46,882)

(37,088)

(83,970)

Brabús grúpa ar ghnáthghníomhaíochtaí
roimh chánachas

7

151,001

6,804

157,805

127,490

(32,973)

94,517

Cáin ar bhrabús ar ghnáthghníomhaíochtaí

8

(20,225)

(1,602)

(21,827)

(14,720)

4,844

(9,876)

130,776

5,202

135,978

112,770

(28,129)

84,641

Ús iníoctha agus muirir chomhchosúla

Brabús tar éis cánach
Inchurtha i leith:

5,662

–

5,662

5,258

–

5,258

Scairshealbhóirí cothromais an Ghrúpa

125,114

5,202

130,316

107,512

(28,129)

79,383

Brabús don bhliain airgeadais le haghaidh an Ghrúpa

125,114

5,202

130,316

107,512

(28,129)

79,383

Leas neamh-urlámhais
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Ráiteas an Ghrúpa ar ioncam cuimsitheach
don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2017

Nóta
Brabús an Ghrúpa don bhliain airgeadais

2017

2016

€000

€000

130,316

79,383

Difríochtaí malartaithe ar aistriú infheistíochtaí thar lear (ag eascairt ó ghlansócmhainní)
Fochuideachtaí

22

(4,332)

1,983

Fiontair ghaolmhara

22

(2,681)

1,161

Ceannach scairsheilbhe neamhurlámhais
Atomhas glandliteanais sochair shainithe
(Muirear)/creidmheas cánach iarchurtha air

23

(3,226)

–

2,043

(2,135)

(263)

284

Ioncam cuimsitheach eile don bhliain airgeadais
121,857

80,676

Brabús neamh-urlámhais don bhliain airgeadais

5,662

5,258

Difríochtaí malartaithe ar aistriú leasanna neamh-urlámhais thar lear

(1,605)

671

4,057

5,929

Scairshealbhóirí cothromais an Ghrúpa

Ioncam cuimsitheach eile don bhliain airgeadais
Leas neamh-urlámhais
Iomlán an ioncaim chuimsithigh eile don bhliain airgeadais inchurtha i leith:
Leas neamh-urlámhais
Scairshealbhóirí cothromais an Ghrúpa

daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2017

4,057

5,929

121,857

80,676
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60

Clár comhardaithe an Ghrúpa
amhail an 31 Nollaig 2017
2017

2016

Nóta

€000

€000

Sócmhainní inláimhsithe

10

1,716,834

1,641,523

Sócmhainní doláimhsithe

11

55,948

61,245

Maoin infheistíochta

12

123,598

116,793

1,896,380

1,819,561

Sócmhainní seasta

Infheistíochtaí
Infheistíochtaí i gcomhfhiontar
Infheistíochtaí i bhfiontair ghaolmhara
Sócmhainní airgeadais eile
Iomlán na n-Infheistíochtaí

13

Iomlán sócmhainní seasta

1,499

1,634

106,333

105,819

21,641

22,533

129,473

129,986

2,025,853

1,949,547

Sócmhainní reatha
Stoic

14

43,214

39,206

Féichiúnaithe

15

57,557

55,037

Airgead agus coibhéisí airgid

25

594,975

606,228

Creidiúnaithe: suimeanna dlite laistigh de bhliain amháin

16

Glansócmhainní reatha
Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha

695,746

700,471

(508,005)

(201,367)

187,741

499,104

2,213,594

2,448,651

Creidiúnaithe: méideanna atá dlite i ndiaidh bliana amháin

17

(817,510)

(1,155,439)

Deontais chaipitil

19

(8,705)

(10,156)

Soláthairtí i leith dliteanas

20

(94,102)

Glansócmhainní

1,293,277

(82,643)
1,200,413

Caipiteal agus cúlchistí
Scairchaipiteal glaoite – curtha i láthair mar chothromas

22

Cuntas brabúis agus caillteanais
Cúlchistí eile

22

Cistí na Scairshealbhóirí
Leas neamh-urlámhais

30

186,337

186,337

1,090,171

990,401

(202)

6,811

1,276,306

1,183,549

16,971

16,864

1,293,277

1,200,413

D'fhaomh na stiúrthóirí na ráitis airgeadais ar an 23 Meitheamh 2018 agus rinne siad iad a údarú le heisiúint.
Síníodh iad thar a cheann ag:
Dalton Phillips (Stiúrthóir) agus Gerry Walsh (Stiúrthóir)

daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2017
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Clár comhardaithe na cuideachta
amhail an 31 Nollaig 2017
2017

2016

Nóta

€000

€000

Sócmhainní inláimhsithe

10

1,682,778

1,609,941

Sócmhainní doláimhsithe

11

614

1,528

Maoin infheistíochta

12

117,558

111,758

1,800,950

1,723,227

Sócmhainní seasta

Infheistíochtaí
Infheistíochtaí i bhfochuideachtaí, i bhfiontair ghaolmhara
agus i sócmhainní airgeadais eile

13

Sócmhainní seasta iomlána

13,146

13,721

1,814,096

1,736,948

Sócmhainní reatha
Stoic

14

13,987

11,434

Féichiúnaithe

15

88,407

80,315

378,275

404,366

Airgead agus coibhéisí airgid
Creidiúnaithe: suimeanna dlite laistigh de 1 bhliain

16

Glandliteanais reatha

480,669

496,115

(1,084,386)

(1,091,515)

(603,717)

Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha

1,210,379

(595,400)
1,141,548

Creidiúnaithe: suimeanna dlite tar éis breis is 1 bhliain

17

(205,810)

(228,376)

Deontais chaipitil

19

(8,705)

(10,156)

Forálacha do dhliteanais

20

Glansócmhainní

(87,044)
908,820

(73,521)
829,495

Caipiteal agus cúlchistí
186,337

186,337

Cuntas brabúis agus caillteanais

722,483

643,158

Cistí na Scairshealbhóirí

908,820

829,495

Scairchaipiteal glaoite – curtha i láthair mar chothromas

22

Faomhadh na ráitis airgeadais ag an mBord Stiúrthóirí agus údaraíodh é le heisiúint ar 23 Márta 2018
Síníodh iad thar a cheann ag:
Dalton Philips (Stiúrthóir) agus Gerry Walsh (Stiúrthóir)

daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2017
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Ráiteas an Ghrúpa um Shreabhadh Airgid
don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2017

Glansreabhadh airgid thirim ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

2017

2016

Nóta

€000

€000

24

247,381

238,089

13

26,481

22,808

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta
Díbhinní faighte
Fáltais ó dhíolachán an sócmhainní seasta inláimhsithe
Deontais faighte

19

51

7

28

983

(170,214)

(111,309)

Ceannach maoine infheistíochta

12

(1)

(6,459)

Ceannach sócmhainní doláimhsithe – bogearraí

11

(979)

(505)

Ceannach sócmhainní seasta inláimhsithe

(4,759)

–

Ús agus ioncam comhchosúil faighte

468

1,685

Ioncam ó shócmhainní airgeadais eile

3,176

1,686

Ceannach scaireanna breise i bhfoghnóthas

Aisíoc sócmhainne airgeadais
Glansreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta

442

262

(145,307)

(90,842)

(29,100)

(18,300)

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí maoinithe
Díbhinní íoctha le scairshealbhóirí

(2,570)

(1,355)

Aisíoc iasachtaí bainc

(42,605)

(42,855)

Ús agus ioncam comhchosúil íoctha

Díbhinní íoctha le leas neamhrialaithe

30

(38,707)

(45,057)

Fáltais ó eisiúint nótaí iasachta nua

–

400,000

Costais a ghabhann le heisiúint nótaí iasachta nua

–

(2,374)

Fuascailt nótaí iasachta

–

(259,432)

–

(36,557)

Costas eisceachtúil ar fhuascailt nótaí iasachta
Glansreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí maoinithe

(112,982)

(5,930)

Glan(laghdú) / méadú ar airgead agus choibhéisí airgid

(10,908)

141,317

Airgead agus coibhéisí airgid ag tús na bliana airgeadais

606,228

465,140

Éifeacht athruithe ar an ráta malartaithe eachtraigh
(Laghdú) / Ardú Glan ar Airgead Tirim agus Choibhéisí Airgid Thirim
Airgead agus coibhéisí airgid ag deireadh na bliana airgeadais

(345)

(229)

(10,908)

141,317

594,975

606,228

Níor nochtadh ráiteas faoi shreabhadh airgid don chuideachta ós rud é go bhfuil sí ag glacadh le díolúine ó shreafaí airgid na cuideachta a
nochtadh faoi FRS 102, mar go n-ullmhaítear agus go nochtar ráiteas faoi shreabhadh airgid i ráitis airgeadais chomhdhlúite an Ghrúpa..

daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2017
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Ráiteas an Ghrúpa faoi athruithe ar ghnáthscaireanna
don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2017
Glaoite

Aistriúchán

Eile

Brabús &

scair

Iomlán

chaipiteal

caillteanas

Iomlán

cuntas

chaipiteal
Ar an 1 Eanáir 2017

Iomlán

Neamh-

Iomlán

scair ús

€000

€000

€000

€000

€000

€000

€000

186,337

6,565

246

990,401

1,183,549

16,864

1,200,413

Brabús don bhliain airgeadais

–

–

–

130,316

130,316

5,662

135,978

Ath-thomhas ar dhliteanas sochair shainithe

–

–

–

2,043

2,043

–

2,043

Cáin a bhaineann le míreanna ioncaim chuimsithigh eile

–

–

–

(263)

(263)

–

(263)

Difríochtaí malartaithe ar aistriú infheistíochtaí thar lear

–

(7,013)

–

–

(7,013)

(1,605)

(8,618)

Ceannach ús neamh-urlámhais i bhfoghnóthas

–

–

–

(3,226)

(3,226)

(1,533)

(4,759)

Ioncam cuimsitheach iomlán

–

(7,013)

–

128,870

121,857

2,524

124,381

Díbhinn úis neamh-urlámhais beartaithe agus íoctha

–

–

–

–

–

(2,417)

(2,417)

Idirbhearta le húinéirí atá aitheanta go díreach i
gcothromas
–

–

–

(29,100)

(29,100)

–

Iarmhéid ar 31 Nollaig 2017

Díbhinní

186,337

(448)

246

1,090,171

1,276,306

16,971

1,293,277

(29,100)

Ar an 1 Eanáir 2016

186,337

3,421

246

931,169

1,121,173

13,657

1,134,830

Brabús don bhliain airgeadais

–

–

–

79,383

79,383

5,258

84,641

Ath-thomhas ar dhliteanas sochair shainithe

–

–

–

(2,135)

(2,135)

–

(2,135)

Cáin a bhaineann le míreanna ioncaim chuimsithigh eile

–

–

–

284

284

–

284

Difríochtaí malartaithe ar aistriú infheistíochtaí thar lear

–

3,144

–

–

3,144

671

3,815

Ioncam cuimsitheach iomlán

–

3,144

–

77,532

80,676

5,929

86,605

Díbhinn úis neamh-urlámhais beartaithe agus íoctha

–

–

–

–

–

(2,722)

(2,722)

Idirbhearta le húinéirí atá aitheanta go díreach i
gcothromas
Díbhinní
Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2016

daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2017

–

–

–

(18,300)

(18,300)

–

(18,300)

186,337

6,565

246

990,401

1,183,549

16,864

1,200,413
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Ráiteas na Cuideachta ar Athruithe sa Chothromas
don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2017
Glaoite

Brabús &

scair

caillteanas

chaipiteal

cuntas

Iomlán

€000

€000

€000

186,337

643,158

829,495

Brabús don bhliain airgeadais

–

106,654

106,654

Ath-thomhas ar dhliteanas sochair shainithe

–

2,024

2,024

Cáin a bhaineann le míreanna ioncaim chuimsithigh eile

–

(253)

(253)

Ioncam cuimsitheach iomlán

–

108,425

108,425

(29,100)

(29,100)

Iarméid ar 31 Nollaig 2017

186,337

722,483

908,820

Ar an 1 Eanáir 2016

Ar an 1 Eanáir 2017

Díbhinní

186,337

603,649

789,986

Brabús don bhliain airgeadais

–

59,576

59,576

Ath-thomhas ar dhliteanas sochair shainithe

–

(2,020)

(2,020)

Cáin a bhaineann le míreanna ioncaim chuimsithigh eile

–

253

253

Ioncam cuimsitheach iomlán

–

57,809

57,809

Díbhinní
Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2016

daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2017

–

(18,300)

(18,300)

186,337

643,158

829,495

Ráiteas na Cuideachta faoi athruithe sa chaipiteal gnáthscaireanna
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Nótaí faoi na ráitis airgeadais ar cuid de na díobh iad

don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2017

1. Eolas Ginearálta agus Bunús an Ullmhúcháin

3. Párolla agus costais ghaolmhara

cuideachta í daa plc atá corpraithe in Éirinn faoi Acht na gCuideachtaí 2014. Is é seoladh
na hoifige cláraithe ná an Ceannoifig, Aerfort Bhaile Átha Cliath, Co. Bhaile Átha Cliath.
Tá nádúr oibríochtaí an Ghrúpa agus a chuid príomhghníomhaíochtaí leagtha amach i
dtuarascáil na Stiúrthóirí.

2017

2016

€000

€000

Ullmhaítear na ráitis airgeadais i gcomhréir le prionsabail chuntasaíochta a bhfuil gla-cadh

Pá agus tuarastail

202,198

179,806

coitianta leo in Éirinn faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil, agus iad leasaithe chun

Costais árachais sóisialta

19,321

17,197

míreanna áirithe a chuimsiú ar luach cóir agus cloíonn le Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais

Costais sochair scoir (Nóta 23)

10,378

8,989

102 (CTA 102) de chuid an Financial Reporting Council, mar atá curtha i bhfeidhm ag

Costais chúitimh eile

Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn agus leis an reacht Éireannach a chuimsíonn Acht
na gCui-deachtaí 2014.

Costais foirne caipitlithe go sócmhainní seasta (Nóta 10)

Meastar gurb é an Euro airgeadra feidhmiúil an Ghrúpa ós rud é gurb é airgeadra na prí-

Iomlán párolla agus costas gaolmhar

3,252

5,454

235,149

211,446

(13,324)

(9,861)

221,825

201,585

2017

2016

2,923

2,723

omhthimpeallachta eacnamaíochta ina n-oibríonn an Grúpa.
Ullmhaíodh na ráitis airgeadais i gcomhréir leis na beartais chuntasaíochta, mar atá

Seo a leanas mar a bhí meanlíon míosúil

leagtha amach i Nóta 33, agus cuireadh i bhfeidhm go comhsheasmhach iad laistigh den

na bhfostaithe (coibhéisí lánaimseartha):

bhliain roimhe sin. Féach ar Nóta 34 chun eolas a fháil faoi na Meastacháin Chriticiúla
Chuntasaíochta agus faoi Príomhfhoinsí Éiginnteacht na Meastachán.

Aerfoirt

2. Láimhdeachas
Seo a leanas anailís ar láimhdeachas an Ghrúpa de réir aicme gnó:
2016

€000

€000

Ioncam aerloingseoireachta

307,017

289,135

Lacáistí miondíola dhírigh agus lacáistí miondíola/
lónadóireachta

154,738

145,851

Gníomhaíochtaí gnó eile

145,785

127,607

Iomlán d’Éirinn

607,540

562,593

Gníomhaíochtaí miondíola idirnáisiúnta agus eile

247,042

230,514

Láimhdeachas iomlán

854,582

793,107

Éire

An Meánoirthear
Meiriceá Thuaidh

3,598

Baineann €27.4 milliún (2016: €27.8 milliún) le sciar an Ghrúpa de bhrabúis tar éis úis
agus cánachais le haghaidh na bliana ina chuid fiontar gaolmhar (féach ar Nóta 13) mar
atá sainithe i Nóta 33. Tá táillí bainistíochta agus ioncam díreach eile ó na gnóthais sin
curtha san áireamh i láimhdeachas an Ghrúpa. Déantar sciar an Ghrúpa d’aon bhrabúis ó
idirbhearta idir an Grúpa agus a chuid gnóthas gaolmhar a dhíbirt nuair a chuirtear san
áireamh iad i méid carraeireachta na sócmhainní san fhiontar gaolmhar.
5. Míreanna eisceachtúla agus gluaiseachtaí luacha chóir
Gluaiseacht luacha chóir ar shealúchas infheistíochta
Tá speisialtóirí luachála neamhspleácha fostaithe ag an nGrúpa chun luach cóir a chuid
réadmhaoine a shocrú a meastar gurbh aonaid réadmhaoine infheistíochta iad ar an 31
Nollaig 2017 (Nóta 12). Mar thoradh ar na luachálacha sin d’aithin an Grúpa gnóthachan as

De réir ceantair gheografaigh
An Eoraip

875

3,855
4. Sciar de bhrabús oibriúcháin na bhfiontar gaolmhar
2017

An Astraláise

932

Gníomhaíochtaí idirnáisiúnta

69,872

66,770

703,360

653,607

33,436

28,282

47,914

44,448

854,582

793,107

athluacháil luacha chóir de €6.8 milliún (2016: gnóthachan €4.1 milliún). Ba é an tionchar
ar chánachas nár gur aithníodh glanmhuirear as cáin iarchurtha de €1.6 milliún (2016:
muirear de €0.1 milliún).
Costas socrúcháin ar fhuascailt luath nótaí iasachta
I 2016, d’athcheannaigh an Grúpa €259.4 milliún de na nótaí iasachta €549.7 milliún a
bhí dlite i 2018 agus ina dhiaidh sin is é méid na príomhshuime a bhí fós le híoc as na

Seo a leanas anailís ar láimhdeachas an Ghrúpa

nótaí iasachta atá dlite i 2018 ná €290.2 milliún. Ba é an costas socrúcháin, a d’eascair

de réir catagóire:

ó fhuascailt na n-iasachtaí sin ná €37.1 milliún agus é déanta suas den chuid is mó ó ús

Díol earraí

346,384

327,105

Seirbhísí a chur ar fáil

508,198

466,002

Láimhdeachas iomlán

854,582

793,107

daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2017

neamhíoctha. Aithníodh creidmheas cánach iarchurtha de €4.5 milliú
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6. Ioncam / caiteachas airgeadais
2017

2016

€000

€000

3,176

1,686

(75)

1,665

Ioncam airgeadais eile
Ioncam ó infheistíocht neamhliostaithe
Athluacháil ionstraimí díorthacha airgeadais

657

629

3,758

3,980

Ioncam ó infheistíochtaí liostaithe agus neamhliostaithe

527

642

Ioncam ar shochair scoir (Nóta 23)

474

495

–

573

1,001

1,710

Athluacháil sócmhainní airgeadais
Ioncam airgeadais iomlán eile
Ioncam infhála agus ioncam comhchosúil

Ús eile a fuarthas
Ús infhála iomlán agus ioncam comhchosúil
Ús iníoctha agus muirir chomhchosúla
Ús iníoctha ar iasachtaí bainc agus rótharraingtí

12,488

14,094

Ús ar nótaí iasachtaI

25,333

30,102

Amúchadh ar chostais eisiúna/costais mhaoinithe eile
Ús iníoctha eile
Ús caiteachais ar shochair scoir (Nóta 23)
Ús iomlán iníoctha
Ioncam úis chaipitlithe
Ús iomlán iníoctha agus muirir chomhchosúla

daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2017

823

836

2,280

1,430

670

741

41,594

47,203

(416)

(321)

41,178

46,882

Nótaí faoi na ráitis airgeadais ar cuid de na díobh iad
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7. Brabús ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas
Tá brabús an Ghrúpa ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas sonraithe
i ndiaidh é a ghearradh/(chuir do shochar) orthu seo a leanas::

2017

2016

€000

€000

231

251

Luach saothair na n-iniúchóirí
Iniúchóir – gnólacht Éireannach
—— iniúchadh ar ráitis airgeadais an Ghrúpa
—— seirbhísí árachais eile
—— seirbhísí comhairleacha cánach

11

73

103

124

345

448

Iniúchóir – gnólachtaí idirnáisiúnta
142

148

—— seirbhísí comhairleacha cánach

32

19

—— seirbhísí neamhiniúchóireachta eile

10

6

184

173

529

621

—— seirbhísí árachais eile

Áirítear sa mhéid thuas na táillí iniúchóireachta a tabhaíodh de €43,000 d’iniúchadh reachtúil na Cuideachta (2016: €43,000), náid do
sheirbhísí árachais eile (2016: €38,000) agus €23,000 do sheirbhísí comhairleacha cánach (2016: €80,200).
Cíos léasanna oibriúcháin
—— trealamh

263

268

—— foirgnimh

1,742

1,933

107,528

105,365

Brabús / (caillteanas) don scor agus diúscairt sócmhainní seasta inláimhsithe

104

(6)

Amúchadh deontas caipitil (Nóta 19)

(680)

(725)

6,070

6,826

(459)

(171)

Dímheas (Nóta 10)

Amúchadh na sócmhainní doláimhsithe agus cáilmheasa (Nóta 11)
Gnóthachain ar mhalairt eachtrach

Luach saothair na stiúrthóirí
Tá luach saothair na stiúrthóirí, lena n-áirítear nochtadh i gcomhréir leis an gCód Cleachtais maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit
(an “Cód Cleachtais”) agus le hAcht na gCuideachtaí 2014, leagtha amach thíos:
2017

2016

€000

€000

Seirbhísí mar stiúrthóirí

155

179

Méideanna eile – i ndáil lena bhfostaíocht

599

614

125

133

879

926

Táillí na stiúrthóirí – le haghaidh

Ranníocaíocht pinsin
– scéim ranníocaíochta sainithe

Áirítear ar mhéideanna eile luach saothair an Phríomhfheidhmeannaigh agus na stiúrthóirí de bhun na nAchtanna um Páirteachas Lucht
Oibre (Fiontair Stáit) 1977 agus 2001 a eascraíonn as a ghnáthchonarthaí fostaíochta, i gcomhair chion na bliana ina raibh siad ina
stiúrthóirí i ngach cás.
Áirítear ar ranníocaíochtaí pinsin ranníocaíochtaí pinsin comhlána a íocadh, a gcaitear leo mar a bheith íoctha nó iníoctha le linn na bliana
airgeadais i ndáil le seirbhísí cáilitheacha stiúrthóirí de €125,097(2016: €132,829). Rinneadh ranníocaíochtaí pinsin i ndáil le 5 stiúrthóir
(2016: 5 stiúrthóir), a bhfuil conarthaí fostaíochta ag gach duine díobh leis an nGrúpa.
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7. Brabús ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas (ar leanúint)
Is é an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, a chinneann táillí na Stiúrthóirí,
agus tá siad iníoctha faoi láthair ag an ráta bliantúil de €31,500 don Chathaoirleach agus €15,750 do stiúrthóirí aonair. De réir an Chóid
Chleachtais, is é seo a leanas sonraí maidir leis na táillí a íocadh le stiúrthóirí aonair le linn 2016 agus 2015:
2017

2016

€

€

—— Pádraig Ó Ríordáin

31,500

31,500

—— Niall Greene

15,750

15,750

–

–

1,444

15,750

—— Colm McCarthy

12,261

15,750

—— Des Mullally

15,750

15,750

—— Barry Nevin

15,750

15,750

—— Eric Nolan

15,750

15,750

—— Patricia King*
—— John Lynch

—— Dalton Philips

–

–

—— Ann-Marie O’Sullivan (resigned)

–

5,793

—— Paul Schütz

15,750

15,750

—— Denis Smyth

15,750

15,750

—— Kevin Toland

–

–

—— Gerry Walsh

15,750

15,750

* Roghnaigh Patricia King a táille Stiúrthóra a tharscaoileadh.
Ba ionann na speansais a íocadh le comhaltaí an Bhoird le linn na bliana i ndáil le seirbhísí mar stiúrthóir, a nochtadh de réir an Chóid
Chleachtais agus €8,420 (2016 : €14,694). Baineann na méideanna sin go príomha le speansais taistil, liúntas cothaithe agus cúitithe.
Ceapadh an tUasal Kevin Toland in oifig an Phríomhfheidhmeannaigh an 1 Eanáir 2013 agus chuaigh ar scor ar an 9 Meán Fómhair
2017. De bhun an chonartha, is ionann tuarastal an Uasail Toland agus €250,000. Ba ionann an luach saothair iomlán maidir leis an
Uasal Toland le haghaidh 2017 agus €291,107 (2016: €399,063) inar cuimsíodh an buntuarastal de €187,932 (2016: €250,000) agus
ranníocaíochtaí pinsin agus sochair incháinithe eile dar luach €103,175 (2016: €149,063). Ní bhfuair an tUasal Toland táille stiúrthóra.
DCeapadh Dalton Philips in oifig an Phríomhfheidhmeannaigh an 2 Deireadh Fómhair 2017. De bhun an chonartha, is ionann tuarastal an
Uasail Philips agus €250,000. Ba ionann an luach saothair iomlán maidir leis an Uasal Toland le haghaidh na tréimhse 2 deireadh Fómhair
2017 go 31 Nollaig 2017 agus €86,903 (2016: Náid) inar cuimsíodh an buntuarastal de €52,743 (2016: Náid) agus ranníocaíochtaí
pinsin agus sochair incháinithe eile dar luach €34,160 (2016: Náid). Ní bhfuair an tUasal Philips táille stiúrthóra.
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8. Cánachas ar bhrabús ar ghnáthghníomhaíochtaí

Cuimsítear sa mhuirear cánach:
2017

2016

€000

€000

Cánachas reatha ar bhrabús ar ghnáthghníomhaíochtaí:
Cáin chorparáide – Éire

3,140

2,439

Creidmheas cánach eachtraí

(3,137)

(2,440)

Cáin chorparáide thar lear

4,514

3,527

Coigeartú maidir leis an 5 bliana roimhe seo:
Cáin Chorparáide na hÉireann
Iomlán an mhuirir chánach reatha

57

1

4,574

3,527

Cáin iarchurtha:
Céadchumadh/aisiompú difríochtaí uainiúcháin
16,592

6,345

Coigeartú maidir le blianta airgeadais roimhe seo

498

(73)

Difríochtaí uainiúcháin a bhaineann le hoibleagáidí sochar scoir

163

77

Iomlán an mhuirir chánach iarchurtha

17,253

6,349

Cáin iomlán ar bhrabús ar ghnáthghníomhaíochtaí

21,827

9,876

258

(284)

Inchurtha i leith an Ghrúpa

Cáin reatha agus iarchurtha (creidmheas) / muirear i ndáil le míreanna ioncaim chuimsithigh eile

Tá oibríochtaí Éireannacha an Ghrúpa faoi réir rátaí difrithe de chánachas corparáide, de réir chineál na ngníomhaíochtaí. Le linn 2017
agus 2016, d’athraigh na rátaí sin ó 12.5% go 25% agus ba ionann ráta caighdeánach an chánachais chorparáide 12.5%.
Bunaithe ar an mbrabús don bhliain, tá an muirear cánach reatha níos airde ná é sin atá bunaithe ar an ráta caighdeánach cánach
i bPoblacht na hÉireann. Tá na difríochtaí leagtha amach san imréiteach cánach thíos:

Brabús ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas

2017

2016

€000

€000

157,805

94,517

19,726

11,814

Brabús ar ghnáthghníomhaíochtaí ag ráta
Caighdeánach cánach corparáide na hÉireann 12.5% (2016: 12.5%)
Tionchair maidir le:
Difríochtaí buana

1,287

(263)

Ioncam ar ar gearradh rátaí cánach níos airde

1,545

1,336

Athluachálacha ar ar gearradh rátaí cánach níos airde

511

178

Coigeartuithe na bliainaroimhe sin

545

(497)

Cáin eachtrach ar gníomhaíochtaí brainse

1,350

838

Creidmheas cánach eachtraí

(3,137)

(2,440)

–

(1,090)

21,827

9,876

Réadmhaoin infheistíochta a bhaineann le coigeartú ar cháin iarchurtha
Iomlán an mhuirir chánach don bhliain airgeadais
Soláthraítear cáin chorparáide ar bhrabúis incháinithe ag rátaí reatha.

Ba ionann an cháin reatha agus iarchurtha iomlán i ndáil le míreanna ioncaim chuimsithigh eile agus creidmheas de €0.26 mhilliún
(2016: muirear €0.28 milliún).
9. Brabús na Cuideachta le haghaidh na bliana airgeadais
Níl cuntas brabúis agus caillteanais ar leith don Chuideachta curtha i láthair, dá bhforáiltear faoi Acht na gCuideachtaí 2014, Alt 304(2).
Déileáladh le brabús don bhliain airgeadais i ndiaidh míreanna eisceachtúla agus cánachais €106.7 milliún (2016: brabús €59.6 mhilliún
i ndiaidh míreanna eisceachtúla agus cánachais) i ráitis airgeadais na Cuideachta.
Bhain an Chuideachta leas as an díolúine óna cuntas brabúis agus caillteanais aonair a chomhdú le Cláraitheoir na gCuideachtaí faoi
mar a cheadaítear le hAlt 357 d’Acht na gCuideachtaí 2014.
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10. Sócmhainní seasta inláimhsithe
Grúpa

Ionaid &

Tailte &

Gléasra &

Réadmhaoin

Sócmhainní

plaraí na

aerpháir-

trealamh

eile

atá á dtógáil

Iomlán

gcríochfort

ceanna

€000

€000

€000

€000

€000

€000

927,849

412,430

830,494

367,225

97,710

2,635,708

5,901

1,439

20,608

164

155,466

183,578

37,510

19,411

31,663

14,433

(103,017)

–

(14)

–

(19,903)

(102)

–

(20,019)

Cúlchiste aistriúcháin

–

–

(1,014)

–

–

(1,014)

Aistriú chuig sócmhainní doláimhsithe
(Nóta 11)

–

–

–

–

(10)

(10)

971,246

433,280

861,848

381,720

150,149

2,798,243

268,268

156,567

437,489

131,861

–

994,185

26,805

13,081

54,474

13,168

–

107,528

(14)

–

(19,733)

(102)

–

(19,849)

–

–

(455)

–

–

(455)

295,059

169,648

471,775

144,927

–

1,081,409

Ag an 31 Nollaig 2017

676,187

263,632

390,073

236,793

150,149

1,716,834

Ag an 31 Nollaig 2016

659,581

255,863

393,005

235,364

97,710

1,641,523

921,567

387,195

809,696

350,453

56,235

2,525,146

3,764

1,206

14,867

14,366

85,043

119,246

Aistriú ó réadmhaoin infheistíochta (Nóta12)

–

13,845

–

3,616

–

17,461

Aistriú chuig sócmhainní doláimhsithe
(Nóta 11)

–

–

(872)

–

–

(872)

Aistriú ó shócmhainní críochnaithe

8,132

13,870

17,826

3,740

(43,568)

–

Diúscairtí

(5,614)

(3,686)

(11,749)

(4,950)

–

(25,999)

Costas
Ag an 1 Eanáir 2017
Breiseanna
Aistriú ó shócmhainní críochnaithe
Diúscairtí

Ag an 31 Nollaig 2017
Dímheas
Ag an 1 Eanáir 2017
Muirear don bhiain airgeadais
Diúscairtí
Cúlchiste aistriúcháin
Ag an 31 Nollaig 2017
Glanluach leabhar

Maidir leis an mbliain airgeadais roimhe sin:
Grúpa
Costas
Ag an 1 Eanáir 2016
Breiseanna

Cúlchiste aistriúcháin
Ag an 31 Nollaig 2016

–

–

726

–

–

726

927,849

412,430

830,494

367,225

97,710

2,635,708

243,856

146,110

392,741

121,736

–

904,443

25,364

13,479

54,568

11,954

–

105,365

–

–

(384)

–

–

(384)

(952)

(3,022)

(9,638)

(1,829)

–

(15,486)

–

–

247

–

–

247

268,268

156,567

437,489

131,861

–

994,185

659,581

255,863

393,005

235,364

97,710

1,641,523

Dímheas
Ag an 1 Eanáir 2016
Muirear don bhiain airgeadais
Aistriú chuig sócmhainní doláimhsithe
(Nóta 11)
Diúscairtí
Cúlchiste aistriúcháin
Ag an 31 Nollaig 2016
Glanluach leabhar
Ag an 31 Nollaig 2016
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10. Sócmhainní seasta inláimhsithe
(ar leanúint)
Cuideachta

Iomlán

Ionaid &

Tailte &

Gléasra &

Réadmhaoin

Sócmhainní

plaraí na

aerpháir-

trealamh

eile

atá á dtógáil

gcríochfort

ceanna

€000

€000

€000

€000

€000

€000

927,849

390,098

794,680

366,656

97,710

2,576,993

5,901

1,439

13,769

164

155,370

176,643

Aistriú ó shócmhainní críochnaithe

37,510

19,411

31,663

14,433

(103,017)

–

Aistriú ó shócmhainní críochnaithe

(14)

–

(19,151)

(102)

–

(19,267)

–

–

–

–

(10)

(10)

971,246

410,948

820,961

381,151

150,053

2,734,359

268,268

153,159

414,365

131,260

–

967,052

26,805

13,081

50,585

13,155

–

103,626

Costas
Ag an 1 Eanáir 2017
Breiseanna

Aistriú chuig sócmhainní doláimhsithe
(Nóta 11)
Ag an 31 Nollaig 2017
Dímheas
Ag an 1 Eanáir 2017
Muirear don bhiain airgeadais
Diúscairtí

(14)

–

(18,981)

(102)

–

(19,097)

295,059

166,240

445,969

144,313

–

1,051,581

Ag an 31 Nollaig 2017

676,187

244,708

374,992

236,838

150,053

1,682,778

Ag an 31 Nollaig 2016

659,581

236,939

380,315

235,396

97,710

1,609,941

921,567

376,908

776,953

349,884

56,235

2,481,547

3,764

1,206

10,343

14,366

85,043

114,722

–

1,800

–

3,615

–

5,415

(5,614)

(3,686)

(10,442)

(4,949)

–

(24,691)

Ag an 31 Nollaig 2017
Glanluach leabhar

Maidir leis an mbliain airgeadais roimhe sin:
Cuideachta
Costas
Ag an 1 Eanáir 2016
Breiseanna
Aistriú ó réadmhaoin infheistíochta (Nóta12)
Diúscairtí
Aistriú chuig sócmhainní críochnaithe
Ag an 31 Nollaig 2016

8,132

13,870

17,826

3,740

(43,568)

–

927,849

390,098

794,680

366,656

97,710

2,576,993

243,856

142,702

372,048

121,166

–

879,772

25,364

13,479

50,692

11,923

–

101,458

Dímheas
Ag an 1 Eanáir 2016
Muirear don bhiain airgeadais
Diúscairtí
Ag an 31 Nollaig 2016

(952)

(3,022)

(8,375)

(1,829)

–

(14,178)

268,268

153,159

414,365

131,260

–

967,052

659,581

236,939

380,315

235,396

97,710

1,609,941

Glanluach leabhar
Ag an 31 Nollaig 2016

Tá na beartais chuntasaíocht a d’úsáid an Grúpa le haghaidh sócmhainní seasta inláimhsithe, lena n-áirítear dímheas, caipitliú costas agus
athbhreithnithe ar bhearnú,leagtha amach i Nóta 33.
Áirítear ar thailte agus aerfoirt talamh aerfoirt ag costas €28.6 milliún (2016: €28.6 milliún). Áirítear ar bhreiseanna sócmhainní seasta
costais maidir le hailtireacht inmheánach, innealtóireacht agus párolla gníomhaireachta de €9.9 milliún (2016: €9.9 milliún). Áirítear ar
chostas sócmhainní seasta ús carntha caipitlithe de €69.1 milliún (2016: €68.7 milliún).
Rinneadh ús €0.4 milliún a chaipitliú in 2017 ag ráta 5.60% in aghaidh na bliana (2016: €0.3 milliún ag ráta 5.6% in aghaidh na bliana).
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11. Sócmhainní doláimhsithe

Grúpa

Bogearraí

Cáilmheas

Cearta

Iomlán

lámhálta
€000

€000

€000

€000

18,084

24,505

67,671

110,260

969

–

–

969

(70)

–

(965)

(1,035)

Costas
Ag an 1 Eanáir 2017
Breiseanna
Gluaiseacht aistriúcháin
Diuscairtí

(4,484)

–

–

(4,484)

Coigeartú

–

(95)

–

(95)

10

–

–

10

14,509

24,410

66,706

105,625

15,645

10,379

22,991

49,015

1,372

1,491

3,207

6,070

(13)

–

(919)

(932)

(4,476)

–

–

(4,476)

12,528

11,870

25,279

49,677

Ag an 31 Nollaig 2017

1,981

12,540

41,427

55,948

Ag an 31 Nollaig 2016

2,439

14,126

44,680

61,245

16,795

23,610

67,290

107,695

505

985

–

92

–

1,068

1,160

(687)

(867)

Aistriú ó shócmhainní inláimhsithe (Nóta 10)
Ag an 31 Nollaig 2017
Amúchadh
Ag an 1 Eanáir 2017
Muirear don bhliain airgeadais
Gluaiseacht aistriúcháin
Diuscairtí
Ag an 31 Nollaig 2017
Glanluach leabhar

Maidir leis an mbliain airgeadais roimhe sin:
Grúpa
Costas
Ag an 1 Eanáir 2016
Breiseanna
Gluaiseacht aistriúcháin

1,490

Diuscairtí

(180)

–

Aistriú ó shócmhainní inláimhsithe (Nóta 10)

872

–

–

–

(90)

–

(90)

18,084

24,505

67,671

110,260

13,410

8,723

19,463

41,596

1,964

1,656

3,206

6,826

67

–

1,009

1,076

Coigeartú
Ag an 31 Nollaig 2016

872

Amúchadh
Ag an 1 Eanáir 2016
Muirear don bhliain airgeadais
Gluaiseacht aistriúcháin
Diuscairtí

(180)

–

Aistriú ó shócmhainní inláimhsithe (Nóta 10)

384

–

–

384

15,645

10,379

22,991

49,015

2,439

14,126

44,680

61,245

Ag an 31 Nollaig 2016

(687)

(867)

Glanluach leabhar
Ag an 31 Nollaig 2016
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11. Sócmhainní doláimhsithe (ar leanúint)

Cuideachta

Bogearraí

Iomlán

€000

€000

15,445

15,445

Costas
Ag an 1 Eanáir 2017
Aistriú ó shócmhainní inláimhsithe (Nóta 10)
Diuscairtí
Ag an 31 Nollaig 2017

10

10

(4,428)

(4,428)

11,027

11,027

13,917

13,917

Amúchadh
Ag an 1 Eanáir 2017
Muirear don bhliain airgeadais

916

916

(4,420)

(4,420)

10,413

10,413

Ag an 31 Nollaig 2017

614

614

Ag an 31 Nollaig 2016

1,528

1,528

15,303

15,303

Diuscairtí
Ag an 31 Nollaig 2017
Glanluach leabhar

Maidir leis an mbliain airgeadais roimhe sin:
Cuideachta
Costas
Ag an 1 Eanáir 2016
Coigeartú

322

322

Diuscairtí

(180)

(180)

15,445

15,445

12,501

12,501

1,596

1,596

Ag an 31 Nollaig 2016
Amúchadh
Ag an 1 Eanáir 2016
Muirear don bhliain airgeadais
Diuscairtí
Ag an 31 Nollaig 2016

(180)

(180)

13,917

13,917

1,528

1,528

Glanluach leabhar
Ag an 31 Nollaig 2016

Cuimsíonn iarmhéid an cháilmheasa amhail an 31 Nollaig 2017:
(i) Cáilmheas de €17.4 milliún le héadáil 2008 de Aer Rianta International, (an Meánoirthear) WLL (“ARIME”), Tá an cáilmheas á
amúchadh ó 2015 thar deich mbliana arb é meánsaolré an gcomhaontaithe lámháltais atá sealbhaithe ag ARIME faoi láthair.
(ii) Cáilmheas de €6.2 milliún i ndáil leis an dliteanas cánach iarchurtha a aithníodh ar na cearta lamháltais caipitlithe a eascraíonn as
éadáil CTC-ARI in 2014. Tá an cáilmheas seo á amúchadh ó 2014 thar seacht mbliana déag, arb é sin saolré an chomhaontaithe
lamháltais atá sealbhaithe ag CTC-ARI faoi láthair.
Tá na beartais chuntasaíocht a d’úsáid an Grúpa le haghaidh sócmhainní seasta doláimhsithe, lena náirítear amúchadh agus caipitliú costas,
leagtha amach i Nóta 33
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12. Réadmhaoin Infheistíochta

Grúpa

Réadmhaoin

Réadmhaoin

Infheistí

admhaoin

Iomlán

á dtógáil
€000

€000

€000

116,298

495

116,793

1

–

1

6,804

–

6,804

Luacháil
Ag an 1 Eanáir 2017
Breiseanna
Athluachálacha (Nóta 5)
Aistriú go réadmhaoin infheistíochta chríochnaithe
Ag an 31 Nollaig 2017

86

(86)

–

123,189

409

123,598

123,680

Maidir leis an mbliain airgeadais roimhe sin:
Luacháil
111,911

11,769

Breiseanna

Ag an 1 Eanáir 2016

6,459

–

6,459

Athluachálacha (Nóta 5)

4,115

–

4,115

5,859

(5,859)

–

Aistriú sócmhainní seasta inláimhsithe (Nóta 10)

Aistriú chuig sócmhainní críochnaithe

(12,046)

(5,415)

(17,461)

Ag an 31 Nollaig 2016

116,298

495

116,793

111,263

495

111,758

1

–

1

5,799

–

5,799

Cuideachta
Luacháil
Ag an 1 Eanáir 2017
Breiseanna
Athluachálacha
Aistriú go réadmhaoin infheistíochta chríochnaithe
Ag an 31 Nollaig 2017

86

(86)

–

117,149

409

117,558

107,049

Maidir leis an mbliain airgeadais roimhe sin:
Luacháil
95,280

11,769

Breiseanna

Ag an 1 Eanáir 2016

6,459

–

6,459

Athluachálacha

3,665

–

3,665

Aistriú chuig sócmhainní críochnaithe

5,859

(5,859)

–

–

(5,415)

(5,415)

111,263

495

111,758

Aistriú chuig sócmhainní seasta inláimhsithe (Nóta 10)
Ag an 31 Nollaig 2016

Cuimsítear i réadmhaoin infheistíochta talamh agus foirgnimh atá faoi úinéireacht an Ghrúpa agus a thomhaistear ar luach
cóir ag gach dáta tuairiscithe agus aithnítear a dhéanann luachálaithe neamhspleácha ag a bhfuil cáilíocht aitheanta agus
ghairmiúil agus a bhfuil taithí le déanaí acu i suíomh agus aicme na réadmhaoine infheistíochta a bhíonn á luacháil.
Déantar luachálacha maidir le fianaise mhargaidh inchomparáide a bhaineann le gach réadmhaoin faoi leith nó gach
aicme réadmhaoine. Agus an luach cóir i leith gach réadmhaoine infheistíochta á mheasúnú, rinneadh ioncam reatha agus
ioncam a d’fhéadfadh bheith ann amach anseo a chaipitliú ag baint úsáid as torthaí a baineadh ó fhianaise mhargaidh.
Dhearbhaigh na luachálaithe seachtracha, i bplé le lucht bainistíochta an Ghrúpa, na breithiúnais chuí a úsáideadh sna
luachálacha bunaithe ar mhéid na réadmhaoine, luachanna cíosa, deisiú agus bail.
Níl srianta ar bith ar inréadúlacht na réadmhaoine infheistíochta nó ar chur ar aghaidh ioncaim agus fáltais diúscartha.
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13. Sócmhainní seasta – Infheistíochtaí

Grúpa

Ag an
1 Eanáir

Breiseanna/

Diúscairtí/

Ag an 31

méaduithe gluaiseachtaí

Nollaig

2017

eile

eile

2017

€000

€000

€000

€000

Gnóthais chomhfhiontair

3,538

2,189

–

5,727

Díbhinní a fuarthas

(1,904)

–

(2,324)

(4,228)

1,634

2,189

(2,324)

1,499

Gnóthais chomhfhiontair a

Gnóthais chomhlachaithe
63,785

–

–

63,785

Sciar na mbrabús iar-éadála

Ús cothromais ag costas

282,696

27,413

–

310,109

Díbhinní a fuarthas

(248,617)

–

(24,157)

(272,774)

7,955

–

(2,742)

5,213

105,819

27,413

(26,899)

106,333

Cúlchiste aistriúcháin
Sócmhainní airgeadais eile
Infheistíochtaí liostaithe b

10,262

–

(1,349)

8,913

Infheistíochtaí neamhliostaithe eile c

11,412

974

(442)

11,944

Sócmhainní airgeadais eile
Sócmhainní airgeadais iomlána

Maidir leis an mbliain airgeadais roimhe sin:
Grúpa

859

–

(75)

784

22,533

974

(1,866)

21,641

129,986

30,576

(31,089)

129,473

Ag an

Breiseanna/

Diúscairtí/

Ag an 31

méaduithe gluaiseachtaí

Nollaig

1 Eanáir
2016

eile

eile

2016

€000

€000

€000

€000

1,796

1,742

–

3,538

(504)

–

(1,400)

(1,904)

1,292

1,742

(1,400)

1,634

Gnóthais chomhfhiontair a
Gnóthais chomhfhiontair
Díbhinní a fuarthas
Gnóthais chomhlachaithe
63,785

–

–

63,785

Sciar na mbrabús iar-éadála

Ús cothromais ag costas

254,924

27,772

–

282,696

Díbhinní a fuarthas

(227,209)

–

(21,408)

(248,617)

6,803

1,152

–

7,955

98,303

28,924

(21,408)

105,819

Cúlchiste aistriúcháin
Sócmhainní airgeadais eile
Infheistíochtaí liostaithe b
Infheistíochtaí neamhliostaithe eile c
Sócmhainní airgeadais eile
Sócmhainní airgeadais iomlána

9,995

362

(95)

10,262

11,390

742

(720)

11,412

441

504

(86)

859

21,826

1,608

(901)

22,533

121,421

32,274

(23,709)

129,986

a. Baineann an gnóthas comhfhiontair le Cyprus Airports (F&B) Limited. Léiríonn an ghluaiseacht chuig gnóthais
chomhfhiontair sciar 2016 de bhrabúis dar luach €2.2 milliún (2016 €1.7 milliún) agus díbhinní €2.5 milliún a
fuarthas (2016 €1.4 milliún).
b. Tugtar infheistíochtaí liostaithe, atá sealbhaithe ag ARIME, gnóthas fochuideachta, anonn ar luach cóir agus aithnítear
athruithe sa luach cóir sa bhrabús agus caillteanas. Sealbhaítear na hinfheistíochtaí i scaire-anna atá luaite ar
Stocmhalartán Bhairéin.
c. Cuimsítear in infheistíochtaí eile stoc iasachta atá i seilbh ARIME, mar infheistíocht agus méid infhála iasachta atá dlite
do CTC-ARI.
d. Le linn 2016 mhéadaigh Aer Rialta Idirnáisiúnta cpt a chuid infheistíochta i Dehli Duty Free Services Private Limited,
“DDFS” (trí fhochuideachta Yalorvin Limited) ag €2.49 milliún agus €4.76 milliún faoi seach. Tá ús na cuideachta
i DDF méadaithe ó 25.6% go 33.1% mar thoradh ar an infheistíocht mhéa-daithe in Yalorvin Limited, gnóthas
fochuideachta a bhfuil infheistíocht aige i DDFS.
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13. Sócmhainní seasta – Infheistíochtaí (ar leanúint)
Cuideachta

Ag an

Breiseanna/

1 Eanáir

Gnáthscaireanna i ngnóthas fochuideachta ag costas

Diúscairtí/

Ag an 31

méaduithe gluaiseachtaí

Nollaig

2017

eile

eile

2017

€000

€000

€000

€000
12,102

12,102

–

–

Gnóthais fochuideachta

760

10,138

(10,638)

260

Sócmhainní airgeadais eile

859

–

(75)

784

13,721

10,138

(10,713)

13,146

Ag an

Breiseanna/

Diúscairtí/

Ag an 31

méaduithe gluaiseachtaí

Nollaig

Maidir leis an mbliain airgeadais roimhe sin:
Cuideachta

1 Eanáir

Gnáthscaireanna i ngnóthas fochuideachta ag costas

2016

eile

eile

2016

€000

€000

€000

€000

12,102

–

–

12,102

1,260

3,942

(4,442)

760

441

504

(86)

859

13,803

4,446

(4,528)

13,721

Gnóthais fochuideachta
Sócmhainní airgeadais eile

I dtuairim na Stiúrthóirí, níl glanluach inréadaithe na sócmhainní airgeadais níos lú ná na luachanna tugtha anonn.
Tá sócmhainní airgeadais leagtha amach i Nóta 33.
Tá príomhghnóthais fochuideachta, príomhghnóthais chomhlachaithe agus príomhghnóthais chomhfhiontair an Ghrúpa, a
bhfuil siad ar fad cuimsithe i ráitis airgeadais an Ghrúpa, mar aon le sealúchas tairbhiúil an Ghrúpa de ghnáthscaireanna,
glan ó ús mionlaigh, amhail an 31 Nollaig 2016, mar atá leagtha amach thíos:

Gnóthas

Oifig Chláraithe

Príomhghníomhaíocht

ARI Auckland Limited

Auckland, Nua Shéalainn

Siopadóireacht saor ó dhleacht

Aer Rianta International cpt

Baile Átha Cliath, Éire

Aer Rianta International

Manama, Bairéin

%

Gnnóthais fochuideachta

& gníomhaíochtaí gaolmhara
agus infheisteoir aerfoirt

(An Meánoirthear) WLL
Aer Rianta International
(Meirceá Thuaidh) Inc.

100.0

Siopadóireacht saor ó dhleacht
& gníomhaíochtaí gaolmhara

Montréal, Ceanada

100.0

Seirbhísí bainistíochta idirnáisiúnta

71.3

Siopadóireacht saor ó dhleacht
& gníomhaíochtaí gaolmhara

100.0

ASC Airport Services Consolidated Limited

Baile Átha Cliath, Éire

Soláthar seirbhísi ar daa cpt

100.0

DAA Airport Services Limited

Baile Átha Cliath, Éire

Fostaithe a thabhairt ar
iasachtgo daa cpt

100.0

DAA Finance cpt

Baile Átha Cliath, Éire

Cuideachta mhaoinithe

100.0

DAA Operations Limited

Baile Átha Cliath, Éire

Forbairt réadmhaoine

100.0

daa International Limited

Baile Átha Cliath, Éire

Seirbhísí sainchomhairleachta

100.0

CTC-ARI Airports Limited

An Niocóis, An Chipir

Siopadóireacht saor ó dhleacht

Gatland Property Limited

Baile Átha Cliath, Éire

Forbairt réadmhaoine

100.0

Halamar Development Limited

Baile Átha Cliath, Éire

forbairt agus láimsiú
réadmhaoine

100.0

SkyZone Limited

Baile Átha Cliath, Éire

Infheistíocht réadmhaoine

100.0

An Niocóis, An Chipir

Bia agus deoch saor ó dhleacht

& gníomhaíochtaí gaolmhara

85.6

Gnóthais chomhfhiontair
CTC Airports (F&B) Limited 1

an bonn ar a shonraítear
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13. Sócmhainní seasta – Infheistíochtaí (ar leanúint)
Gnóthas

Oifig Chláraithe

Príomhghníomhaíocht

Caribbean ARI Inc. 2

Bridgetown, Barbados

Siopadóireacht saor ó dhleacht

Delhi Duty Free Services Private

Deilí, An India

%

Gnóthais chomhfhiontair

& gníomhaíochtaí gaolmhara

50.0

Siopadóireacht saor ó dhleacht
& gníomhaíochtaí gaolmhara

33.1

Flughafen Düsseldorf GmbH

Düsseldorf, An
Ghearmáin

Oibreoir aerfoirt

20.0

Oman Sales & Services LLC

Muscat, Óman

Siopadóireacht saor ó dhleacht

Phoenicia Aer Rianta

Béiriút, An Liobáin

Limited 3

& gníomhaíochtaí gaolmhara
Management SAL
Phoenicia Aer Rianta Co. SAL

& gníomhaíochtaí gaolmhara
Béiriút, An Liobáin

35.6

Siopadóireacht saor ó dhleacht
35.6

Siopadóireacht saor ó dhleacht
& gníomhaíochtaí gaolmhara

11.5

1. Caitear le CTC Airports (F&B) Teoranta mar chomhfhiontar faoi mar a shainmhínítear sin faoi FRS 102 Alt 15
(“Infheistíochtaí i gComhfhiontair”) ar an gcúis go gcleachtaíonn an grúpa comhrialú ar CTC Airports (F&B) Teoranta seachas
tionchar suntasach nó rialú ceannasach.
2. I dtuairim na Stiúrthóirí, ba chóir caitheamh le Caribbean ARI Inc. mar fhiontar gaolmhar faoi mar a shainmhínítear sin faoi
FRS 102 Alt 14 (“Infheistíocht i bhFiontair Ghaolmhara”) ar an gcúis go gcleachtaíonn an Grúpa tionchar suntasach nó rialú
ceannasach.
3. Ar 6 Feabhra 2017, mhéadaigh an Grúpa a ghlanleas tairbheach i Delhi Duty Free Services Limited ó 25.6% go 33.1%.

Tá gach ráiteas airgeadais fiontar ar fochuideachtaí iad agus fiontar gaolmhar comhtheorannach le deireadh bliana an
Ghrúpa, ach amháin i dtaca le Delhi Duty Free Services Private Limited, a n-ullmhaítear a gcuid ráiteas airgeadais don
deireadh bliana 31 Márta. Ullmhaíodh cuntais bhainistíochta an aonáin seo go 31 Nollaig 2017 don chuspóir go gcuirfí
torthaí na cuideachta seo san áireamh i ráitis airgeadais an ghrúpa.
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14. Stoic
Grúpa

Earraí le hathdhíol
Cothabháil

Cuideachta

2017

2016

2017

2016

€000

€000

€000

€000

39,225

35,341

9,998

7,569

3,989

3,865

3,989

3,865

43,214

39,206

13,987

11,434

Ní raibh luach athsholáthair an stoic éagsúil go hábhartha ón tsuim ghlanluacha.
15. Féichiúnaithe: suimeanna le bheith dlite laistigh de 1 bhliain
Grúpa

Cuideachta

2017

2016

2017

2016

€000

€000

€000

€000

Féichiúnaithe trádála

41,565

40,938

34,360

31,889

Réamhíocaíochtaí & ioncam fabhraithe

10,423

9,133

7,508

7,738

–

–

40,687

35,032

1,408

1,337

–

–

581

804

271

564

Dlite ó fhiontair fhochuideachta
Dlite ó fhiontair ghaolmhara
Cáin chorparáideach
Féichiúnaithe eile

3,580

2,825

5,581

5,092

57,557

55,037

88,407

80,315

Bíonn féichiúnaithe de €0.3 milliún (2016: €0.8 milliún) sa Ghrúpa agus féichiúnaithe de €0.3 milliún (2016: €0.8 milliún) sa Chuideachta,
fall dlite tar éis níos mó ná 1 bhliain. Áirítear i measc féichiúnaithe eile an Ghrúpa €1.1 milliún de chostais iasachta caipitlithe ag ráta de
1.2% (2016: €1.4 milliún ag ráta de1.2%). Áirítear i measc féichiúnaithe eile na Cuideachta costais iasachta de €3.2 milliún scoilte idir
€2.1 milliún ag ráta caipitlíochta de 0.05% (2016: €2.3 milliún ag ráta caipitlíochta de 0.05%) agus €1.1 milliún ag ráta caipitlíochta de
1.2% (2016: €1.4 milliún ag ráta de 1.2%).
16. Creidiúnaithe: suimeanna le bheith dlite laistigh de 1 bhliain
Grúpa

Cuideachta

2017

2016

2017

2016

€000

€000

€000

€000

Iasachtaí bainc (Nóta 18)

43,798

42,605

18,029

17,348

Nótaí iasachta (Nóta 18)

290,064

–

–

–

17,004

20,964

5,000

7,526
950,454

Creidiúnaithe trádála

–

–

925,408

Creidiúnaithe eile

18,648

15,741

19,120

16,751

Fabhruithe

85,229

82,739

63,850

59,801

Dlite d´fhiontair fhochuideachta

Ioncam iarchurtha

6,173

5,148

5,890

5,465

Fabhruithe caipitil

47,089

34,170

47,089

34,170

508,005

201,367

1,084,386

1,091,515

Cánachas agus leas sóisialta curtha san áireamh i gcreidiúnaithe eile:
ÍMAT

3,212

2,876

2,712

2,503

ÁSPC

1,843

1,688

1,801

1,654

CBL

2,938

2,645

4,509

4,076

Cánacha eile

1,504

855

958

855

Tá creidiúnaithe do cháin agus do leas sóisialta iníoctha sa chreat ama atá leagtha síos sa reachtaíocht ábhartha.
17. Creidiúnaithe: suimeanna le bheith dlite tar éis níos mó ná 1 bhliain
Grúpa

Cuideachta

2017

2016

2017

2016

€000

€000

€000

€000
208,061

Iasachtaí bainc (Nóta 18)

403,821

447,619

190,032

Nótaí iasachta (Nóta 18)

397,911

687,505

–

–

6,152

8,210

6,152

8,210

Fabhruithe
Ioncam iarchurtha

9,626

12,105

9,626

12,105

817,510

1,155,439

205,810

228,376

Bíonn ioncam iarchurtha de €3.1 milliún (2016: €3.1 milliún), Grúpa & Cuideachta, le bheith dlite tar éis níos mó ná cúig bliana.
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18. Dliteanais airgeadais
Grúpa

Cuideachta

2017

2016

2017

2016

€000

€000

€000

€000

Inaisíoctha i dtráthchodanna:
Inaisíoctha laistigh d´aon bhliain

43,798

42,605

18,029

17,348

Inaisíoctha laistigh de 1 go 2 bhliain

45,047

43,798

18,741

18,029

Inaisíoctha laistigh de 2 bhliain go 5 bliana

117,264

126,980

59,781

58,485

Inaisíoctha tar éis níos mó ná 5 bliana

241,510

276,841

111,510

131,547

447,619

490,224

208,061

225,409

Inaisíoctha ar shlí seachas i dtráthchodanna:
Inaisíoctha laistigh d´aon bhliain
Inaisíoctha laistigh de 1 go 2 bhliain
Inaisíoctha tar éis níos mó ná 5 bliana

290,064

–

–

–

–

289,776

–

–

397,911

397,729

–

–

1,135,594

1,177,729

208,061

225,409
225,409

Scoilte mar seo a leanas:
Iasachtaí bainc

447,619

490,224

208,061

Nótaí iasachta

687,975

687,505

–

–

1,135,594

1,177,729

208,061

225,409

San áireamh i gcreidiúnaithe le bheith dlite laistigh de 1 bhliain (Nóta 16)

333,862

42,605

18,029

17,348

San áireamh i gcreidiúnaithe le bheith dlite tar éis 1 bhliana (Nóta 17)

801,732

1,135,124

190, 032

208,061

Chuimsigh na nótaí iasachta €290.2 milliún (2016: €290.2 milliún) nótaí iasachta inaisíoctha i 2018 (lúide suimeanna neamhamúchta)
agus €400 milliún (2016: €400 milliún) de nótaí iasachta inaisíoctha i 2028 (lúide suimeanna neamhamúchta). Tá san áireamh i nótaí
iasachta freisin costais iasachtaíochta caipitlithe de €2.2 milliún scoilte idir €2.1 milliún ag ráta caipitlíochta de 0.05% (2016: €2.3
milliún ag ráta de 0.05%) agus €0.1 milliún ag ráta caipitlíochta de 0.08% (2016: €0.4 milliún ag ráta de 0.08%). Eisítear iad seo ag
fochuideachta na Cuideachta, DAA Finance cpt. Tá na hiasachtaí iasachta seo liostáilte ar Phríomh-Mhargadh Urrús Stocmhalartán na
hÉireann. Ráthaítear na nótaí iasachta ag an gCuideachta.
Ag 31 Nollaig 2017, bhí iasachtaí bainc ag DAA Finance cpt freisin ar luach €239.6 milliún (2016: €264.8 milliún) atá ráthaithe ag an
gCuideachta. Déantar tuilleadh anailíse ar rátaí úis agus ar phróifíl riosca dhliteanas airgeadais i Nóta 26.
Tá iasachtaí bainc na Cuideachta ag 31 Nollaig 2017 de €208.1 milliún (2016: €225.4 milliún) neamhurraithe agus tá siad inaisíoctha i
dtráthchodanna.
Áiseanna iasachtaíochta
Tá áis chreidmheasa imrothlaigh neamhtharraingthe thiomanta de €300 milliún ag an nGrúpa ag 31 Nollaig 2017 agus comhlíonadh gach
coinníoll a bhain leis roimh ré. Téann an áis seo in éag tar éis níos mó ná dhá bhliain ach níos lú ná cúig bliana.

19. Deontais chaipitil
Grúpa

Cuideachta

2017

2016

2017

2016

€000

€000

€000

€000

10,156

9,898

10,156

9,898

(680)

(725)

(680)

(725)

Deontais faighte

28

983

28

983

Deontais aistrithe

(799)

–

(799)

–

8,705

10,156

8,705

10,156

Ag 1 Eanáir
Amúchta chuig an gcuntas brabúis & caillteanais

Ag 31 Nollaig

Bhain na deontais faighte le forbairt agus le leathnú áiseanna áirithe aerfoirt, lena n-áirítear carrchlós ilstórach, áiseanna naprúin aerfoirt
agus forbairt bhogearraí.
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20. Forálacha do dhliteanais
Árachas
agus eile1

Cáin

Clár ath-

Dliteanas

Athstruchturú

iarchurtha

struchtúraithe2

pinsin

pinsin3

(Nóta 21)
€000

Iomlán

(Nóta 23)

€000

€000

€000

€000

18,422

42,344

3,355

17,319

(2,458)
–
19,319

€000

9,084

9,874

2,919

82,643

–

(3,473)

–

17,201

–

(2,077)

–

–

(4,535)

–

(1,207)

–

–

(1,207)

59,663

5,800

6,401

2,919

94,102

Cáin

Clár ath-

Dliteanas

Athstruchturú

iarchurtha

struchtúraithe2

pinsin

pinsin3

Grúpa
Ag 1 Eanáir 2017
Muirear / (creidmheas) don bhliain airgeadais
Úsáidte le linn na bliana airgeadais
Aistrithe chuig fabhruithe
Ag an 31 Nollaig 2017
Maidir leis an mbliain airgeadais roimhe seo:
Árachas
agus eile1

(Nóta 21)
€000

€000

18,844
1,964

Iomlán

(Nóta 23)
€000

€000

€000

€000

36,250

7,227

8,950

3,565

74,836

6,094

3,182

924

(522)

11,642

Grúpa
Ag 1 Eanáir 2016
Muirear/(creidmheas) don bhliain airgeadais
Úsáidte le linn na bliana airgeadais

(2,386)

–

(1,325)

–

(124)

(3,835)

Ag 31 Nollaig 2016

18,422

42,344

9,084

9,874

2,919

82,643
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20. Forálacha do dhliteanais (ar leanúint)
Árachas
agus eile1

Cáin

Clár ath-

Dliteanas

Athstruchturú

iarchurtha

struchtúraithe2

pinsin

pinsin3

(Nóta 21)
€000

Iomlán

(Nóta 23)

€000

€000

€000

€000

18,422

36,245

3,355

17,051

€000

6,852

9,083

2,919

73,521

–

(3,372)

–

17,034

Comhlacht
Ag 1 Eanáir 2017
Muirear / (creidmheas) don bhliain airgeadais
Úsáidte le linn na bliana airgeadais

(2,458)

–

(1,053)

–

–

(3,511)

Ag an 31 Nollaig 2017

19,319

53,296

5,799

5,711

2,919

87,044

Cáin

Clár ath-

Dliteanas

Athstruchturú

iarchurtha

struchtúraithe2

pinsin

pinsin3

Maidir leis an mbliain airgeadais roimhe seo:
Árachas
agus eile1

(Nóta 21)
€000

€000

18,844
1,964

Iomlán

(Nóta 23)
€000

€000

€000

€000

30,532

4,748

8,252

3,565

65,941

5,713

2,667

831

(522)

10,653

Comhlacht
Ag an 1 Eanáir 2016
Muirear / (creidmheas) don bhliain airgeadais
Úsáidte le linn na bliana airgeadais

(2,386)

–

(563)

–

(124)

(3,073)

Ag an 31 Nollaig 2016

18,422

36,245

6,852

9,083

2,919

73,521

I gcomhréir le FRS 102, Alt 21 ‘Forálacha agus Teagmhais’ cuireann an Grúpa agus an Comhlacht forálacha i bhfeidhm mar a bhfuil neamhchinnteacht amaithe nó suime i gceist,
mar a bhfuil dualgas faoi láthair mar gheall ar imeachtaí san am atá thart, mar ar dócha go dteastóidh aistriú sochar eacnamaíoch chun an dualgas a réiteach, agus mar ar féidir
meastachán iontaofa a dhéanamh i dtaca le suim an dualgais. Bítear ag dréim leis go réiteofar a leithéid de dhliteanais laistigh d´aon bhliain go deich mbliana.
1. Foráil le haghaidh éileamh tuairiscithe agus éileamh a d´fhéadfadh a bheith ann faoina chlár féinárachais agus do dhliteanais eile, éilimh dlí san áireamh.
2. D´fhorbair an Grúpa clár athstruchtúraithe tar éis dul i gcomhairle le baill fhoirne agus le hionadaithe na foirne i mblianta roimhe seo. Baineann na suimeanna úsáidte le linn
na bliana go príomha le híocaíochtaí a rinneadh faoi scéim athstruchtúraithe an Ghrúpa. Ag 31 Nollaig 2017, fanann €5.4 milliún (2016: €6.4 milliún) maidir leis an gclár
stairiúil athstruchtúraithe.
3. Baineann an fhoráil phinsin eile le hathstruchtúrú IAS, a calcadh ar 31 Nollaig 2014 (Féach Nóta 23).
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21. Dliteanas Cánach Iarchurtha
Grúpa

Cuideachta

2017

2016

2017

2016

€000

€000

€000

€000

62,564

59,443)

62,575)

59,443)

(1,463)

(3,394)

(3,011)

(4,592)

(18,958)

(29,528)

(18,958)

(29,528)

Cáin iarchurtha
Soláthraítear cáin iarchurtha mar seo a leanas:
Difríochtaí amaithe ar liúntais chaipitil
Suimeanna neamhasbhainteacha go sealadach do cháin chorparáide
Caillteanais chánach atá ar fáil
Dualgais sochair scoir
Athluachálacha
Cáilmheas
Ag an 31 Nollaig

(1,006)

(1,349)

(714)

(1,135)

13,888

12,285)

13,404)

12,057)

4,638

4,887)

59,663

42,344)

–
53,296)

–
36,245)

Ní dhéantar sócmhainní agus dliteanais chánach iarchurtha a fhritháireamh ach amháin nuair atá sé de cheart, atá infhorfheidhmithe de réir an
dlí, ag an nGrúpa a leithéid a dhéanamh agus nuair a bhaineann na sócmhainní agus na dliteanais le cánacha ioncaim a ngearrtar tobhach ag an
údarás cánach orthu ar an aonán céanna inchánach.
22. Scairchaipiteal glaoite agus cúlchistí eile
Grúpa agus Comhlacht
2017

2016

€000

€000

317,500

317,500

186,337

186,337

Údaraithe:
317,500,000 gnáthscaireanna €1 an ceann
Cionroinnte, glaoite agus láníoctha:
186,336,813 gnáthscaireanna €1 an ceann
Tá na gnáthscaireanna ar fad faoi úinéireacht thairbheach Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe Rialtais na hÉireann.
Cúlchistí eile
Cúlchistí

Cúlchistí eile

aistrithe

caipitil

€000

€000

Iomlán
€000

Grúpa
Ag an 1 Eanáir 2017
Difríochtaí malartaithe ag eascairt ar aistriú infheistíochtaí thar lear
Ag an 31 Nollaig 2017

6,565

246

6,811

(7,013)

–

(7,013)

(448)

246

(202)

Maidir leis an mbliain airgeadais roimhe sin:
Ag an 1 Eanáir 2016

3,421

246

3,667

Difríochtaí malartaithe ag eascairt ar aistriú infheistíochtaí thar lear

3,144

–

3,144

Ag an 31 Nollaig 2016

6,565

246

6,811
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23. Sochair scoir

Tá scéim phinsin le ranníocaíocht shainmhínithe i bhfeidhm ag Aer Rianta International

Tá an Grúpa rannpháirteach i roinnt scéimeanna pinsin, lena n-áirítear idir scéimeanna le

cpt (“ARI”) maidir le fostaithe incháilithe atá lonnaithe in Éirinn. Tá scéim phinsin le sochar

ranníocaíocht shainithe agus le sochar sainithe, ar mhaithe lena fhoireann. Coimeádtar

sainmhínithe (“Scéim ARINA”) i bhfeidhm ag Aer Rianta International (North America) Inc.,

sócmhainní scéime pinsin i gcistí ar leith atá faofa ag na Coimisinéirí Ioncaim agus a riartar

fochuideachta de chuid ARI.

ag iontaobhaithe. Rinne an Grúpa cur síos ar na cúiseanna a bhaineann le sochair scoir faoi
scéimeanna sainmhínithe i gcomhréir le FRS 102, Alt 28, “Sochair Fhostaithe”.

Faisnéisithe faoi Shochair Fhostaithe
Ba é luach an chostais phinsin a bhí ag an nGrúpa a gearradh in aghaidh brabúis

Glacann daa plc páirt i roinnt scéimeanna pinsin maidir lena fhoireann, agus leagtar na

oibriúcháin don bhliain airgeadais ná €10.3 milliún (2016: €9.0 milliún), féach Nóta 3. Is é

príomhshocruithe a bhaineann leo amach mar seo thíos:

luach an chostais phinsin atá ag an nGrúpa atá inmhuirir in aghaidh an bhrabúis oibriúcháin

a. Scéim Choigiltis Scoir le Ranníocaíocht Shainmhínithe daa (“Scéim RS daa”)

don bhliain airgeadais ná €8.3 milliún (2016: €7.3 milliún).

Is é atá i Scéim RS daa ná plean pinsin ranníocach le ranníocaíocht shainmhínithe a

Grúpa

Cuideachta

chuirtear i bhfeidhm ag an nGrúpa ar mhaithe lena chuid fostaithe incháilithe atá lonnaithe

2017

2016

2017

2016

in Éirinn. Íoctar ranníocaíochtaí ag na baill agus ag an bhfostóir ag rátaí socraithe. Léiríonn

€000

€000

€000

€000

na sochair a aimsítear nuair a théann duine ar scor ciste carntha gach fostaí agus an costas
a bhaineann le sochair a cheannach ag an am sin. Tá Scéim RS daa i bhfeidhm ó bhí 1
Eanáir 2015 ann; anois is é an príomhshocrú le haghaidh fostaithe incháilithe ag aerfoirt
Éireannacha an Ghrúpa chun sochair phinsin a sholáthar i dtaca le seirbhís ináirithe.
Roimh 1 Eanáir 2015, fabhraíodh sochair phinsin, i gcás mhórchuid fhostaithe incháilithe
na máthairchuideachta i Scéim Aoisliúntais Aerlínte na hÉireann (Fostaí Ginearálta) (“Scéim

Socruithe sochair
shainmhínithe
– costas seirbhíse
Scéimeanna ranníocaíochta
sainmhínithe

524

457

182

148

9,854

8,532

8,097

7,113

10,378

8,989

8,279

7,261

AAÉ”) agus, i gcásanna áirithe, i Scéim Aoisliúntais Fhorlíontaigh Aer Rianta freisin (“Scéim
Fhorlíontach Aer Rianta”). Tar éis athstruchtúrú na scéimeanna seo, laghdaíodh na sochair
fhabhraithe (Scéim AAÉ) agus calcadh iad (sa dá scéim) ar 31 Nollaig 2014. Leagtar
amach tuilleadh sonraí faoi na scéimeanna seo thíos.
b. Scéim AAÉ
Is scéim phinsin ilfhostóirí í Scéim AAÉ inar fabhraíodh sochair roimhe seo ag
fostaithe incháilithe an Chomhlachta agus fostóirí eile ar baill den scéim iad. Rinneadh
ranníocaíochtaí socraithe ag na fostóirí agus ag na fostaithe i gcomhréir le gníomhas
iontaobhais agus rialacha na scéime, agus mínítear an scéim mar scéim le ranníocaíocht
shainithe. Is iad Aer Lingus Teoranta, Údarás Aerfort na Sionainne DAC agus SR Technics
(a d´éirigh as a bheith i mbun trádála) na príomhfhostóirí eile ar baill de Scéim AAÉ iad.
Tar éis d´athstruchtúrú a bheith déanta ar Scéim AAÉ, laghdaíodh na sochair sa scéim seo
agus calcadh iad le haghaidh seirbhíse suas go 31 Nollaig 2014. Leis sin bhí deireadh le
dliteanas na bhfostóirí i leith na scéime (seachas na costais leanúnacha).
c. Scéim Aoisliúntais Fhorlíontaigh Aer Rianta (“Scéim Fhorlíontach AR”)
Baineann an scéim seo le catagóirí áirithe fostaithe de chuid an Chomhlachta a
sholáthraíonn sochair áirithe phinsin scoir a fhorlíonann na cinn sin atá iníoctha faoi scéim
AAÉ. Mínítear an scéim seo mar scéim le sochar sainithe. Ag 31 Nollaig 2014, calcadh na
sochair fhabhraithe, seachas don athluacháil bhliantúil, agus soláthraítear sochair phinsin
maidir le seirbhís ón dáta sin ar aghaidh trí Scéim Choigiltis Phinsin le Ranníocaíocht
Shainithe daa. Leis sin bhí deireadh le dliteanas na bhfostóirí i leith na scéime (seachas na
costais leanúnacha).

daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2017

Nótaí faoi na ráitis airgeadais ar cuid de na díobh iad

84

23. Sochair scoir (ar lean)
Seo a leanas na comhdhliteanais phinsin socruithe a míníodh mar scéimeanna le sochar sainmhínithe:

Grúpa

Olldliteanas pinsin

Cuideachta

2017

2016

2017

2016

€000

€000

€000

€000

6,401

9,874

5,711

9,083

Déantar luacháil achtúireach ar Scéim Fhorlíontach AR gach tríú bliain ag achtúirí neamhspleácha atá cáilithe go gairmiúil. Níl na
luachálacha achtúireacha ar fáil le haghaidh iniúchta phoiblí. I gcomhréir le FRS102, ag gach dáta tuairisceoireachta déantar luacháil is
déanaí na scéime a nuashonrú ag na hachtúirí chun boinn tuisceana airgeadais a léiriú atá bailí ag dáta an chláir chomhardaithe.
Ag 31 Nollaig 2017, ba é an glandliteanas pinsin sa Ghrúpa ná €5.5 milliún (2016: €8.5 milliún), le sócmhainní de €22.1 milliún (2016:
€19.3 milliún) agus luach reatha na ndliteanas scéime fabhraithe ag €28.5 milliún (2016: €29.1 milliún) glan ar shócmhainn chánach
ghaolmhar iarchurtha de €0.9 milliún (2016: €1.3 milliún).
Ag 31 Nollaig 2017, ba é an glandliteanas pinsin sa Chomhlacht ná €4.9 milliún (2016: €7.9 milliún), le sócmhainní de €17.2 milliún
(2016: €14.8 milliún) agus luach reatha na ndliteanas scéime fabhraithe ag €22.9 milliún (2016: €23.9 milliún) glan ar shócmhainn
chánach ghaolmhar iarchurtha de €0.7 milliún (2016: €1.1 milliún).
Ba iad na príomhbhoinn tuisceana airgeadais, iad tugtha ar bhonn comhcheangailte, a úsáideadh ag achtúirí na socruithe seo chun na
dliteanais a luacháil ná:

Modh luachála

Ag

Ag

31/12/2017

31/12/2016

Aonad Réamh-mheasta

Aonad Réamh-mheasta

Ráta méadaithe sna tuarastail

1.7% – 2.5%

1.7% – 2.5%

Ráta méadaithe san íocaíocht phinsin

0.0% – 1.7%

0.0% – 1.7%

Ráta lascaine

2.1% – 3.5%

1.9% – 3.8%

Bonn tuisceana boilscithe

1.7% – 2.0%

1.7% – 2.0%

Fear in aois 65 (ionchas saoil reatha)

23.1 – 25.2

23.0 – 25.1

Fear in aois 40 (ionchas saoil in aois 65)

25.9 – 26.4

25.8 – 26.3

Bean in aois 65 (ionchas saoil reatha)

25.1 – 29.7

25.0 – 29.7

Bean in aois 40 (ionchas saoil in aois 65)

28.0 – 30.7

27.9 – 30.7

Ionchas saoil

Tá an ráta lascaine de 2.1% (Éire) agus 3.5% (thar lear) bunaithe ar Bhannaí Corparáideacha a bhfuil Rátáil AA acu, a meastar iad a bheith
iomchuí le haghaidh fad dliteanais na scéimeanna.
Seo a leanas na leithdháiltí sócmhainne ag deireadh na bliana:
Grúpa
2017
Céatadán na

Cuideachta
2017

2016

Céatadán na Céatadán na

Céatadán na
Sócmhainní

2016

Sócmhainní

Sócmhainní

Sócmhainní

plean

plean

plean

plean

Gnáthscaireanna

53.7%

57.2%

47.4%

56.3%

Bannaí

39.4%

42.9%

39.6%

45.8%

Airgead tirim

1.6%

0.1%

3.1%

0.2%

Eile

1.8%

3.1%

3.7%

4.1%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%
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23. Sochair scoir (ar lean)
Grúpa

Cuideachta

2017

2016

2017

2016

€000

€000

€000

€000

Luach reatha na ndualgas le sochair shainithe

(28,551)

(29,129)

(22,989)

(23,846)

Luach cóir na sócmhainní plean

22,150

19,255

17,278

14,763

(6,401)

(9,874)

(5,711)

(9,083)

900

1,349

714

1,135

(5,501)

(8,525)

(4,997)

(7,948)
(20,453)

Suimeanna a aithnítear sa chlár comhardaithe

Olldliteanas
Sócmhainn chánach ghaolmhar iarchurtha
Glandliteanas
Athrú i dtaca le dualgas sochair

(29,129)

(24,916)

(23,846)

Costas reatha seirbhíse

(524)

(457)

(182)

(148)

Costas úis

(670)

(741)

(474)

(549)

Dualgas sochair ag tús na bliana airgeadais

(67)

(63)

–

–

1,071

(3,070)

1,299

(2,861)
165

Ranníocaíochtaí bhaill an phlean
Atomhas gnóthachan/(caillteanas)
Sochair íoctha

458

433

214

Aistriú gnóthachan/(caillteanas)

310

(315)

–

–

(28,551)

(29,129)

(22,989)

(23,846)

12,201

Dualgas sochair (maoinithe agus neamh-mhaoinithe) ag deireadh
na bliana airgeadais
Athrú i sócmhainní an phlean

19,255

15,966

14,763

Ioncam úis

474

495

310

336

Gnóthachan atomhais – Gnóthachan achtúireach

972

935

725

841
1,550

Luach cóir sócmhainní an phlean ag tús na bliana airgeadais

2,104

1,963

1,695

Ranníocaíochtaí an bhaill

67

63

–

–

Sochair íoctha ón bplean

(458)

(433)

(215)

(165)

Ranníocaíochtaí an fhostóra

Aistriú (caillteanas)/gnóthachan
Luach cóir shócmhainní an phlean ag deireadh na bliana airgeadais

(264)

266

–

–

22,150

19,255

17,278

14,763

Suimeanna taifeadta mar bhrabús & caillteanas
Costas reatha seirbhíse

524

457

182

148

Costas úis

197

246

164

213

Saineolas iomlán sainmhínithe pinsin sochair

721

703

346

361

Ba é an brabús ar shócmhainní plean ná €0.2 milliún don bhliain (2016: €0.2 milliún).
Sochair eile fhostaithe
I mblianta roimhe seo d´fhorbair an Grúpa clár athstruchtúraithe tar éis dul i gcomhairle le baill fhoirne agus le hionadaithe na mball foirne.
Ag dáta an chláir chomhardaithe d´fhan foráil d´athstruchtúrú €5.8 milliún (2016: €6.8 milliún), féach Nóta 20. Is dliteanas neamhmhaoinithe é seo, de réir chiall FRS 102, ag dáta an chláir chomhardaithe.
Aistríodh sochair fhoirceanta agus luathscoir go suimeanna creidiúnaithe dlite laistigh de bhliain amháin agus suimeanna creidiúnaithe níos
mó ná bliain amháin ag 31 Nollaig 2016. (Féach Nóta 20).
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24. Ráiteas sreabhadh airgid
Réiteach brabúis oibriúcháin le hairgead tirim ginte ag oibriúcháin
Nóta
Brabús Oibriúcháin

2017

2016

€000

€000

164,681

143,292

Coigeartú do:
Muirear dímheasa

10

107,528

105,365

Gluaiseacht luacha chóir ar réadmhaoin infheistíochta

12

(6,804)

(4,115)

–

(522)

(3,807)

(3,559)

11

6,070

6,826

7

104

(6)

19

(680)

(725)

267,092

246,556

Méadú i stoic

(4,008)

(3,762)

Méadú i bhféichiúnaithe

(3,616)

(8,764)

(Laghdú) / méadú i gcreidiúnaithe

(9,086)

7,389

Laghdú i ndliteanas pinsin

(1,821)

(1,459)

Creidmheas soláthair phinsin
Cánachas íoctha
Amúchadh na sócmhainní doláimhsithe
Caillteanas/(brabús) ar dhiúscairt & aistarraingtí sócmhainní Inláimhsithe agus doláimhsithe
Amúchadh deontas caipitil
Sreabhadh airgid oibriúcháin roimh ghluaiseacht i gcaipiteal oibre

Méadú i ndliteanas árachais

20

3,355

1,964

Íocaíochtaí maidir leis an gclár athstruchtúraithe

20

(2,077)

(1,325)

Íocaíochtaí maidir le hárachas & forálacha eile
Airgead tirim ginte ag oibriúcháin

(2,458)

(2,510)

247,381

238,089

Gluaiseacht

Ag an 31

airgeadra

Nollaig

25. Anailís ghlanfhiachais
Ag an
1 Eanáir

Airgead tirim
Coibhéis airgid tirim
Fiachas dlite laistigh de 1 bhliain
Fiachas dlite tar éis 1 bhliana
Iomlán

Sreabhadh Gluaiseachtaí

2017

airgid

neamhairgid

eachtraigh

2017

€000

€000

€000

€000

€000

86,352

4,749

–

(345)

90,756

519,876

(15,657)

–

–

504,219

606,228

(10,908)

–

(345)

594,975

(42,605)

42,605

(333,862)

–

(333,862)

(1,135,124)

–

333,392

–

(801,732)

(1,177,729)

42,605

(470)

–

(1,135,594)

(571,501)

31,697

(470)

(345)

(540,619)

Gluaiseacht

Ag an 31

airgeadra

Nollaig

Maidir leis an mbliain airgeadais roimhe sin:
Ag an
1 Eanáir

Airgead tirim
Coibhéis airgid tirim
Fiachas dlite laistigh de 1 bhliain
Fiachas dlite tar éis 1 bhliana
Iomlán
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Sreabhadh Gluaiseachtaí

2016

airgid

neamhairgid

eachtraigh

2016

€000

€000

€000

€000

€000

84,798

1,783

–

(229)

86,352

380,342

139,534

–

–

519,876

465,140

141,317

–

(229)

606,228

(42,855)

302,287

(302,037)

–

(42,605)

(1,038,525)

(397,626)

301,027

–

(1,135,124)

(1,081,380)

(95,339)

(1,010)

–

(1,177,729)

(616,240)

45,978

(1,010)

(229)

(571,501)
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26. Ionstraimí Airgeadais
Leagtar amach faisnéisithe insinte a bhaineann le polasaí agus le bainistiú státchiste an Ghrúpa in Athbhreithniú Airgeadais 2017
an Ghrúpa. Soláthraítear thíos na faisnéisithe riachtanacha maidir le sócmhainní agus le dliteanais ábhartha airgeadais (faoi mar a
shainmhínítear iad) i gcomhréir le FRS 102, Alt 11, ´Bunionstraimí Airgeadais´. Ní chuireann na sócmhainní/dliteanais airgeadais ábhartha
féichiúnaithe agus creidiúnaithe gearrthéarmacha san áireamh, ná infheistíochtaí i bhfochuideachtaí agus i ngnóthais ghaolmhara.
(i) Próifíl riosca ráta úis na ndliteanas & na sócmhainní airgeadais
Ba é seo a leanas próifíl ráta úis dhliteanais ábhartha airgeadais an Ghrúpa agus a chuid sócmhainní airgeadais ábhartha úsmhara ag 31
Nollaig 2017:
2017
Iomlán

Ráta

Ráta

comhlúthach

socraithe

€000

€000

€000

1,135,594

206,471

567,349
655
10,490
4,771

2016
Iomlán

Ráta

Ráta

comhlúthach

socraithe

€000

€000

€000

929,123

1,177,729

221,765

955,964

567,349

–

578,267

578,267

–

655

–

545

545

–

10,490

–

18,739

18,739

–

4,771

–

4,504

4,504

–
–

Dliteanais airgeadais
Euro
Sócmhainní airgeadais
Euro
Steirling
Dollar SAM
Dollar Cheanada
Dollar na Nua-Shéalainne

5,054

5,054

–

3,890

3,890

Riyal Sádach

6,102

6,102

–

–

–

–

Dollar Hong Cong

–

–

–

6

6

–

Franc na hEilvéise

293

293

–

191

191

–

–

–

–

14

14

–

Renminbi
Dollar na hAstráile

261

261

–

72

72

–

594,975

594,975

–

606,228

606,228

–

Ba é an meánráta ualaithe úis do dhliteanais airgeadais airgeadra Euro ráta shocraithe ná 3.9% (2016: 3.9%) agus ba é an meántréimhse
ualaithe a raibh an ráta socraithe dó ná 8.1 bliain (2016: 9.0 bliain). Níorbh ann d´aon dliteanais airgeadais nár íocadh ús dóibh. Chuimsigh
na sócmhainní airgeadais ráta chomhlúthaigh taiscí téarma agus glao de níos lú ná bliain amháin a ghin ús bunaithe ar rátaí margaidh. Is é
an bonnráta le híocaíochtaí úis a chinneadh do na dliteanais airgeadais ráta chomhlúthaigh ná an EURIBOR sé mhí.
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26. Ionstraimí Airgeadais (ar lean)
(ii) Neamhchosaintí ar airgeadraí
Léiríonn an clár thíos neamhchosaint airgeadra an Ghrúpa, agus é i gceist leis sin na sócmhainní agus na dliteanais sin (nó
neamhchosaintí neamhstruchtúrtha) as a n-eascraíonn na glanghnóthachain agus na glanchaillteanais airgid a aithnítear sa
chuntas brabúis agus caillteanais. Cuimsíonn a leithéid de neamhchosaintí sócmhainní agus dliteanais airgid an Ghrúpa nach
bhfuil ainmnithe in airgeadra feidhmiúil an aonaid faoi thrácht. Seo a leanas na neamhchosaintí seo:
Glansócmhainní airgid airgeadra eachtraigh €000
Euro

Steirling

Dollar

Dollar

Franc na

Dollar na

Riyal

SAM

Cheanada

hEilvéise

hAstráile

Sádach

Renminbi

Ag an 31 Nollaig 2017
Airgeadra feidhmiúil
oibriúcháin an Ghrúpa
Euro
Dollar Cheanada
Dollar Hong Cong
Dollar SAM
Dollar na Nua-Shéalainne

–

389

290

2,472

51

–

8,691

–

21

–

298

–

–

–

–

–

8

–

–

–

–

–

–

–

5,466

211

–

–

241

–

–

–

6

56

74

–

–

261

–

–

5,501

656

662

2,472

292

261

8,691

–

–

437

7,399

1,586

–

–

2,026

–

24

–

129

–

–

–

–

–
14

Ag an 31 Nollaig 2016
Airgeadra feidhmiúil
oibriúcháin an Ghrúpa
Euro
Dollar Cheanada
Dollar Hong Cong
Dollar SAM
Dollar na Nua-Shéalainne

43

–

6

–

–

–

–

3,561

69

–

–

191

–

–

–

99

39

93

–

–

72

–

–

3,727

545

7,627

1,586

191

72

2,026

14
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26. Ionstraimí Airgeadais (ar lean)
(iii) Luachanna anonn na ndliteanas agus na sócmhainní airgeadais
Leagtar amach thíos luachanna anonn shócmhainní agus dhliteanais ábhartha an Ghrúpa:
Grúpa

Cuideachta

2017

2016

2017

2016

€000

€000

€000

€000

9,696

11,121

783

859

11,944

11,412

–

–

41,565

40,938

34,360

31,889

3,580

2,825

5,581

5,092

–

–

40,687

35,032

Sócmhainní Airgeadais
Tomhaiste ag luach cóir trí bhrabús nó caillteanas
Sócmhainn airgeadais
Ionstraimí fiachais tomhaiste ag an gcostas amúchta
Stoc iasachta infhála
Tomhaiste ag suim neamhlascainithe infhála
Féichiúnaithe trádála
Féichiúnaithe eile
Suimeanna dlite ó fhoghnóthais

1,408

1,337

–

–

68,193

67,633

81,411

72,872

225,409

Suimeanna dlite ó ghnóthais Ghaolmhara
Dliteanais airgeadais
Tomhaiste ag an gcostas amúchta
Iasachtaí bainc

447,619

490,224

208,062

Nótaí iasachta

687,975

687,505

–

–

–

–

794,558

819,814

Suimeanna dlite go gnóthais Ghaolmhara
Tomhaiste ag suim neamhlascainithe iníoctha
Creidiúnaithe trádála

17,004

20,964

5,000

7,526

Creidiúnaithe eile

18,648

15,741

19,120

16,751

–

–

130,850

130,640

1,171,246

1,214,434

1,157,590

1,200,140

Suimeanna dlite go foghnóthais

Cinntear luachanna cóire na sócmhainní agus na ndliteanas, coimeádta ag luach cóir tríd an mbrabús agus tríd an gcaillteanas, ag úsáid na
bpraghsanna luaite margaidh a bhí i bhfeidhm ag dáta gach cláir chomhardaithe.
Ag dáta an chláir chomhardaithe ní raibh luachanna cóire na sócmhainní airgeadais ábhartha agus creidiúnaithe eile a bhí le bheith dlite tar
éis níos mó ná bliain amháin difriúil, go bunúsach, lena luach anonn.
(iv) Ioncam, costas, gnóthachain & caillteanais maidir le hionstraimí airgeadais
Achoimrítear ioncam, costas, gnóthachain agus caillteanais an Ghrúpa maidir le hionstraimí airgeadais thíos:
Grúpa
2017

2016

€000

€000

40,096

45,626

523

642

(75)

1,665

Ioncam agus costas úis
Costas iomlán úis do dhliteanais airgeadais ag costas amúchta
Ioncam iomlán úis do shócmhainní airgeadais ag costas amúchta
Luach cóir (caillteanais) agus gnóthachain
Ar shócmhainní airgeadais tomhaiste ag luach cóir trí bhrabús nó caillteanas
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27. Ceangaltais agus nithe gaolmhara
Grúpa

Cuideachta

2017

2016

2017

2016

€000

€000

€000

€000

(i) Ceangaltais chaipitil
Conraithe

94,403

96,323

94,403

96,323

Údaraithe ag na stiúrthóirí ach gan a bheith conraithe

45,789

58,480

38,892

44,947

140,192

154,803

133,295

141,270

(ii) Comhaontuithe lámhaltais idirnáisiúnta
Tá gníomhaíochtaí áirithe miondíola idirnáisiúnta de chuid an Ghrúpa faoi réir ag socruithe a bhfuil mar chuid díobh íostáillí ráthaithe
lámhaltais.
Seo a leanas a bhfuil i gceist leis na híostáillí ráthaithe lámhaltais thar shaol na socruithe lámhaltais sin a bhí i bhfeidhm ag 31 Nollaig
2017:
Grúpa

Cuideachta

2017

2016

2017

2016

€000

€000

€000

€000

Iníoctha ar chomhaontuithe lámhaltas laistigh:
Bliain amháin
Dhá bhliain go cúig bliana
Níos mó ná cúig bliana

55,466

54,085

–

–

329,740

322,187

–

–

549,622

663,603

–

–

934,828

1,036,941

–

–

Ag 31 Nollaig 2017, urraíodh €17.7 milliún (2016: €19.1 milliún) de na ceangaltais seo ag bannaí feidhmíochta a eisíodh ag bainc agus
iad ráthaithe ag an nGrúpa.
Áirítear mar chuid de na híostáillí iomlána gabháltais iníoctha ag 31 Nollaig 2017 comhaontú lámhaltais ar thug ARIME faoi, sin foghnóthas
de chuid an Ghrúpa, ar 21 Nollaig 2015 chun lámhaltais miondíola a fheidhmiú ag Foirgneamh Críochfoirt Midfield ag Aerfort Idirnáisiúnta
Abu Dhabi ar feadh tréimhse 10 mbliana ó dháta todhchaí tosaithe. Bunaíodh comhlacht nua comhfhiontair le comhpháirtí áitiúil agus é i
gceist na dualgais agus na dliteanais sin a chur i gcrích atá leagtha amach sa chomhaontú lámhaltais sin a bhfuil sé beartaithe é a nuachan
leis an aonán comhfhiontair.
Tá nuachan an chomhaontaithe lámhaltais leis an aonán comhfhiontair faoi réir ag roinnt coinníollacha agus comhthoilithe agus táthar ag
súil leis go gcuirfear sin i gcrích roimh an dáta tosaithe. Cuirtear roinnt an Ghrúpa maidir le (a) costais thiomanta infheistíochta chun na
hasraoin miondíola a bhunú in iúl i nóta 27 (i) agus cuirtear (b) ceangaltais a bhfuiltear ag dréim leo maidir le híostáillí ráthaithe lámhaltais
san áireamh i nóta 27 (ii).
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27. Ceangaltais agus nithe gaolmhara (ar lean)
(iii) Léasanna oibriúcháin léasaí
Seo a leanas na híosíocaíochtaí iomlána todhchaí léasa faoi léasanna oibriúcháin neamh-inchealaithe:
Grúpa

Cuideachta

2017

2016

2017

2016

€000

€000

€000

€000

Foirgnimh
Bliain amháin

1,934

1,751

151

–

Dhá bhliain go cúig bliana

5,039

5,285

604

–

Níos mó ná cúig bliana

2,609

1,662

1,272

–

9,582

8,698

2,027

–

Talamh
Bliain amháin

33

32

33

32

Dhá bhliain go cúig bliana

56

56

56

56

Níos mó ná cúig bliana

9

23

9

23

98

111

98

111

Gléasra agus Trealamh
Bliain amháin

104

87

–

2

Dhá bhliain go cúig bliana

135

160

–

–

Níos mó ná cúig bliana

–

–

–

–

239

247

–

2

GCláraíodh íocaíochtaí léasa ghrúpa mar chostais ag 31 Nollaig 2017 ar luach €2.0 milliún (2016: €2.2 milliún). Cláraíodh íocaíochtaí
léasa chomhlachta ag 31 Nollaig 2017 ar luach €0.4 milliún (2016: €0.2 milliún).
(iv) Ceangaltais, ráthaíochtaí agus teagmhais eile
I ngnáthimeacht an ghnó, thug an Grúpa faoi cheangaltais do sholáthar todhchaí gáis agus leictreachais ina chuid aerfort. Ag 31 Nollaig
2017, ba é luach na gceangaltas ceannaigh ná €2.7 milliún (2016: €4.3 milliún).
I ngnáthimeacht an ghnó, sholáthair foghnóthais áirithe ráthaíochtaí d´institiúidí airgeadais maidir le ráthaíochtaí a eisíodh acu ar son
an Ghrúpa d´údaráis chustaim, chánachais agus ghaolmhara mar urrús maidir lena gcuid dualgas leanúnach tráchtála suas go luach
comhiomlán de €8.1 milliún (2016: €8.8 milliún). Ag 31 Nollaig 2017 agus 2016, cuireadh aon suimeanna gan íoc maidir leis na dualgais
bhunúsacha san áireamh i gclár comhardaithe an Ghrúpa.
I ngnáthimeacht an ghnó, sholáthair foghnóthais áirithe ráthaíochtaí, urrús nó slánuithe maidir le dualgais agus dliteanais áirithe a
bhaineann le gnóthais áirithe ghaolmhara agus chomhfhiontair go leibhéal páirteach nó caidhpeáilte. Ag 31 Nollaig 2017 níor eascair aon
dliteanais nó dualgais eile de bhun na ndualgas seo.
Thug ceann de fhoghnóthais an Ghrúpa faoi Chomhaontú Suibscríobh agus é i gceist aige, faoi réir ag comhlíonadh coinníollacha áirithe
roimh ré, scaireanna a shuibscríobh agus a fháil ar ionann iad agus 70% den scairshealbhú iomlán in aonán a fheidhmíonn asraoin
mhiondíola taistil ar luach €4.4 milliún.

28. Léasanna oibriúcháin léasóra
Seo a leanas líon iomlán na n-íosíocaíochtaí léasa infhála faoi léasanna oibriúcháin neamhinchealaithe:
Grúpa

Cuideachta

2017

2016

2017

2016

€000

€000

€000

€000

Foirgnimh
Bliain amháin

17,117

14,181

17,117

14,181

Dhá bhliain go cúig bliana

32,672

24,817

32,672

24,817

Níos mó ná cúig bliana

44,921

16,410

44,921

16,410

94,710

55,408

94,710

55,408

Talamh
Bliain amháin

226

109

226

109

Dhá bhliain go cúig bliana

542

427

542

427

Níos mó ná cúig bliana

664

770

664

770

1,432

1,306

1,432

1,306

Gléasra agus Trealamh
Bliain amháin
Dhá bhliain go cúig bliana
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760

769

760

1,452

2,079

1,452

2,079

2,221

2,839

2,221

2,839
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29. Nochtadh páirtithe gaolmhara
Tá achoimre déanta thíos ar pháirtithe gaolmhara an Ghrúpa, arna sainiú le FRS 102, Roinn 33 “Nochtadh Páirtithe Gaolmhara”, ar chineál
an Cuimsítear i ndíolachán earraí earraí a sholáthraítear do chustaiméirí seachtracha agus do chuid áirithe.
2017

2016

€000

€000

Gnóthais chomhlachaithe
Muirir bhainistíochta maidir le gnóthais chomhlachaithe
Díbhinní a fuarthas ó ghnóthais chomhlachaithe
Dlite ó ghnóthais chomhlachaithe ag deireadh na bliana

6,103

9,532

26,480

22,808

1,408

1,337

Tá sonraí maidir le príomhghnóthais chomhlachaithe an Ghrúpa leagtha amach i Nóta 13.
Tá an tUasal Pádraig Ó Ríordáin, Cathaoirleach na Cuideachta le linn 2017 (téarma éagtha an 18 Eanáir 2018), ina chomhpháirtí in Arthur
Cox chomh maith, comhlacht dlí a sholáthraíonn seirbhísí dlíthiúla don Ghrúpa. Ba ionann na táillí i ndáil le seirbhísí gair-miúla a soláthair
Arthur Cox in Éirinn don Ghrúpa sa ghnáthchúrsa gnó le linn na bliana dar críoch an 31 Nollaig 2017 agus €1.4 milliún (2016: €1.2
milliún). Ba ionann an méid neamhbhilleáilte agus billeáilte agus nach raibh íoctha fós ag an nGrúpa agus €0.7 milliún (2016: €0.4 milliún).
Déileálann an Grúpa sa ghnáthchúrsa gnó le comhlachtaí Rialtais agus stáit agus eintitis eile atá faoi úinéireacht, rialú nó tionchar suntasach ón Rialtas. Tá na déileálacha sin le réimse leathan eintiteas lena n-áirítear an rialtas lárnach, údaráis áitiúla, cuideachtaí leathstáit
tráchtála agus neamhthráchtála agus institiúidí airgeadais.
Téarmaí agus coinníollacha maidir le hidirbhearta le páirtithe gaolmhara
Tá iarmhéideanna amuigh le heintitis neamhurraithe, saor ó ús agus bítear ag súil le socraíocht airgid thirim laistigh de 30 lá ón sonrasc.
Níor sholáthair an Grúpa ráthaíochtaí le haghaidh earraí infhaighte agus suimeanna iníoctha, nó níor bhain siad leas astu fós. Ní raibh
soláthar déanta le haghaidh méideanna ar bith nó níor díscríobhadh iad sa tréimhse maidir le fiacha a bhí dlite do pháirtithe gaolmhara
nó uathu.
Cúiteamh an phríomhlucht bainistíochta
Meastar go bhfuil Bord Stiúrthóirí ag a bhfuil údarás agus freagracht as gníomhaíochtaí an Ghrúpa a phleanáil, a stiúradh agus a rialú ina
bpríomhphearsanra bainistíochta. Ba ionann an luach saothair iomlán maidir leis na daoine aonair in 2017 agus €0.9 milliún (2016:€0.9
milliún).

30. Leas neamh-urlámhais
2017

2016

€000

€000

16,864

13,657

Sciar an bhrabúis le haghaidh na bliana airgeadais

5,662

5,258

Difríochtaí sna rátaí malairte

(1,605)

671

Díbhinn le leas neamh-urlámhais 1

(1,203)

(1,355)

Díbhinn a nochtadh ach nár íocadh fós le leas neamh-urlámhais1

(1,214)

(1,367)

Leas neamh-urlámhais a cheannach

(1,533)

–

16,971

16,864

Ag tús na bliana airgeadais

Ag deireadh na bliana airgeadais
1

Léiríonn na méideanna thuas íocaíochtaí díbhinne a rinne ARIME le leasanna neamh-urlámhais.

31. Dlíthíocht
Sa ghnáthchúrsa gnó, tá an Grúpa bainteach le himeachtaí dlíthiúla éagsúla le tríú páirtithe, dá bhfuil an toradh neamhchinnte. Nuair is cuí,
déantar soláthar sna ráitis airgeadais bunaithe ar mheastachán is fearr na Stiúrthóirí maidir le toradh féideartha imeachtaí dá leithéid. Is é
beartas an Ghrúpa gach caingean dlí a dhéantar in éadan an Ghrúpa a chosaint go dian.
32. Imeachtaí i ndiaidh dheireadh na tréimhse tuairiscithe
Seachas moladh na díbhinne don bhliain airgeadais reatha, mar atá sonraithe i dtuarascáil na stiúrthóirí, níor tharla aon rud suntasach
i ndiaidh an clár comhardaithe a bheith ullmhaithe lena dteastódh na ráitis airgeadais a choigeartú nó nótaí a sholáthar ina dtaobh.
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33. Beartais Chuntasaíochta
Bonn an Chomhdhlúthaithe
Tá ráitis airgeadais an Ghrúpa comhdhlúite i ráitis airgeadais na Cuideachta agus a gnóthais
fochuideachta (“fochuideachtaí”) suas go dtí an 31 Nollaig 2017.Tá torthaí na bhfochuideachtaí
comhdhlúite agus cuimsithe sa chuntas comhdhlúite brabúis agus caillteanais
Ó dháta a n-éadála, arb é sin an dáta a fhaigheann an Grúpa smacht aguscoinnítear
comhdhlúite iad go dtí go gcuirtear deireadh leis an smacht sin. Cuimsítear sa smacht an
chumhacht chun beartais airgeadais agus oibriúcháin an infheistí a rialú chun tairbhí a fháil
óna ghníomhaíochtaí.

Láimhdeachas
Aithnítear láimhdeachas a mhéid is dóigh go sreabhfaidh na tairbhí eacnamaíocha chuig
an nGrúpa agus gur féidir an t-ioncam a thomhas go hiontaofa. Léiríonn an láimhdeachas
lu-ach cóir earraí agus seirbhísí, glan ó lascainí, a sheachadtar chuig custaiméirí seachtracha
agus chuig gnóthais chomhlachaithe áirithe de chuid an Ghrúpa glan ó bhrabús/chaillteanais
neamhréadaithe sa tréimhse chuntasaíochta gan cáin bhreisluacha san áireamh.
Cuimsítear in ioncam aerloingseoireachta muirir paisinéirí a aithnítear ar a n-imeacht, muirir
ghluaiseachta an rúidbhealaigh (a aithnítear ar thuirlingt agus ar éirí ó thalamh) a ghearrtar
de réir uas-ualach éirí ó thalamh an aerárthaigh, muirir pháirceála aerárthaí bunaithe ar
chomhcheangal den mhéid ama a bhíonn siad páirceáilte agus láthair na húsáide, agus muirir

Déantar coigeartuithe nuair is gá ar bheartais chuntasaíochta na bhfochuideachtaí agus ráitis

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

airgeadais an Ghrúpa á n-ullmhú.

(“CAR”) leibhéal na n-ioncam a d’fhéadfadh an Chuideachta a bhailiú i muirir aerfoirt a ghearrtar

Déantar na hidirbhearta, comharduithe, ioncaim agus speansais idirghrúpa uile a dhíothú ar
an gcomhdhlúthú.

ar úsáideoirí aerfort Bhaile Átha Cliath. Baineann CAR é sin amach trí uasleibhéal muirear
aerfoirt in aghaidh an phaisinéara a shocrú, ar féidir iad a bhailiú ag aerfort Bhaile Átha Cliath.
Áirítear ar sholáthar seirbhísí réadmhaoin a ligean, a aithnítear de réir méid chothroim thar

Gnóthais Chomhfhiontair

théarma na tréimhse cíosa agus muirir úsáide as na córais oibriúcháin (e.g. deasca seiceáil

Is iad gnóthais chomhfhiontair (“comhfhiontair”) na gnóthais sin a rialaíonn an Grúpa i

isteach), a aithnítear de réir mar a sholáthraítear gach seirbhís. Aithnítear ion-cam páirceála a

gcomhar le páirtí amháin nó níos mó.

mbíonn an formhór de curtha in áirithe roimhe ré, de réir méid chothroim.

Tugann an Grúpa cuntas ar infheistíochtaí i gcomhfhiontair ag baint úsáid as modh an

Is ionann ioncam táillí lamháltais, go ginearálta, agus céatadán den láimhdeachas a

chothromais. Aithnítear infheistíochtaí i gcomhfhiontair i dtosach ag praghas an idirbhirt (lena

d’fhéadfadh a bheith faoi réir íosmhéideanna conraithe áirithe. Aithnítear na híosmhéideanna

n-áirítear costais an idirbhirt) agus coigeartaítear iad ina dhiaidh sin chun sciar an Ghrúpa

conraithe de réir méid chothroim thar an tréimhse lena mbaineann siad agus aithnítear an

den bhrabús nó denchaillteanas agus d’ioncam cuimsitheach eile de chuid an chomhfhiontair

barrachas arb é sin céatadán an láimhdeachais nuair a shroichtear an barrachas agus nuair is

a léiriú. Más ionann sciar caillteanas an Ghrúpa de chomhfhiontar agus suim ghlanluacha

féidir é a thomhas go hiontaofa.

a infheistíochta sa chomhfhiontar nó má sháraíonn sé é, scoireann an Grúpa dá sciar de
thuilleadh caillteanas a aithint. Aithníonn an Grúpa caillteanais bhreise mar sholáthar má tá
oibleagáid dhlíthiúil nó inchiallaithe air é sin a dhéanamh. Má thuairiscíonn an comhfhiontar

Aithnítear táillí bainistíochta agus ioncam díreach eile ó ghnóthais chomhlachaithe thar lear
mar láimhdeachas nuair a dhearbhaítear go réasúnta gur bailíodh iad.

brabúis ina dhiaidh sin, ní thosaíonn an Grúpa ag aithint a sciar de na brabúis sin arís go dtí

Airgeadra Coigríche

go mbeidh a sciar de na brabúis ionann le scair na gcaillteanas nár aithníodh.

(i) Airgeadra feidhmiúil agus cur i láthair

Áirítear torthaí na gcomhfhiontar a fhaightear nó a dhiúscraítear sa chuntas comhdhlúite
brabúis agus caillteanais ó dháta na héadála nó suas go dtí dáta na diúscartha.

Tá ráitis airgeadais aonair gach cuideachta curtha i láthair in airgeadra na
príomhthimpeallachta eacnamaíche ina n-oibríonn sí (a hairgeadra feidhmiúil).
Chun críche na ráiteas airgeadais comhdhlúite léirítear torthaí agus staid airgeadais gach

Gnóthais Chomhlachaithe

cuideachta in Euro, arb é sin airgeadra feidhmiúil na máthairchuideachta agus an t-airgeadra

AIs ionann gnóthais chomhlachaithe (“comhlachais”) agus na gnóthais sin ina bhfuil leas

cur i láthair do na ráitis airgeadais chomhdhlúite.

rannpháirtíoch ag an nGrúpa sa chaipiteal cothromais agus a bhfuil tionchar suntasach
aige orthu.

(ii) Idirbhearta agus comharduithe
Déantar na hidirbhearta a eascraíonn as airgeadraí eachtracha a aistriú go euro ag na rátaí

Tugann an Grúpa cuntas ar infheistíochtaí i gcomhlachais ag baint úsáid as modh an

malairte a bhíonn i réim ar dháta na nidirbheart. Aistrítear na sócmhainní agus na dliteanais

chothromais. Aithnítear infheistíochtaí i gcomhlachais i dtosach ag praghas an idirbhirt (lena

airgeadaíochta atá ainmnithe in airgeadraí eachtracha go euro ag na rátaí malairte a bhíonn

n-áirítear costais an idirbhirt) agus coigeartaítear iad ina dhiaidh sin chun sciar an Ghrúpa

i réim ag rátaí malairte dheireadh na bliana. Déileáiltear leis na brabúis agus caillteanais a

den bhrabús nó den chaillteanas agus d’ioncamcuimsitheach eile de chuid an chomhlachais

eascraíonn as sin sa chuntas brabúis agus caillteanais le haghaidh na bliana.

a léiriú. Más ionann sciar caillteanas an Ghrúpa de chomhlachas agus suim ghlanluacha
a infheistíochta sa chomhlachas nó má sháraíonn sé é, scoireann an Grúpa dá sciar de
thuilleadh caillteanas a aithint. Aithníonn an Grúpa caillteanais bhreise mar sholáthar má tá
oibleagáid dhlíthiúil nó inchiallaithe air é sin a dhéanamh. Má thuairiscíonn an comhlachas
brabúsina dhiaidh sin, ní thosaíonn an Grúpa ag aithint a sciar de na brabúis sin arís go dtí go
mbeidh a sciar de na brabúis ionann le scair na gcaillteanas nár aithníodh.

Nuair is infheidhme aistrítear glaninfheistíocht an Ghrúpa i bhfochuideachtaí agus i ngnóthais
chomhlachaithe thar lear ag an ráta a bhíonn i réim ar dháta an chláir chomhardaithe.
Cuirtear torthaí na bhfochuideachtaí, na gcomhlachas agus na gcomhfhiontar thar lear,
más infheidhme, san áireamh ag an meánráta malairte. Carntar na difríochtaí aistriúcháin a
eascraíonn astu sa chothromas agus tuairiscítear iad in ioncam cuimsitheach eile.

Tugtar cuntas i leith cáilmheasa a eascraíonn as éadáil na gcomhlachas de réir an bheartais

Léasanna

atá leagtha amach thíos. Áirítear iarmhéid gan amúchadh cáilmheasa ar bith i luach tugtha

Léasanna oibriúcháin

anonn na hinfheistíochta i gcomhlachais.

(i) Mar léasóir

Áirítear torthaí na gcomhlachas a fhaightear nó a dhiúscraítear sa chuntas comhdhlúite

Déantar léasanna, sa chás go gcoimeádann an Grúpa den chuid is mó na rioscaí agus na

brabúis agus caillteanais ó dháta na héadála nó suas go dtí dáta na diúscartha.

tairbhí a bhaineann le húinéireacht, a aicmiú mar léasanna oibriúcháin. Cuirtear costais
dhíreacha tosaigh a thabhaítear nuair a dhéantar léas oibriúcháin a idirbheartú le luach tugtha

Infheistíochtaí i bhFochuideachtaí, i gComhlachais agus i gComhfhiontair

anonn na sócmhainne léasaithe agus aithnítear iad thar an téarma léasaithe ar bhonn an

Taispeántar infheistíochtaí i bhfochuideachtaí, i gcomhlachais agus i gcomhfhiontair i gclár

ioncaim chéanna.

comhardaithe na Cuideachta mar infheistíocht agus déantar iad a luacháil ar a gcostas lúide
liúntas i leith bearnú ar luach. Déantar infheistíochtaí liostaithe agus ionstraimí airgeadais a
aicmítear mar shócmhainní airgeadais a thomhas ag luach cóir tríd an mbrabús nó tríd an
gcaillteanas.
Ioncam Airgeadais

(ii) Mar léasaí
Gearrtar caiteachas ar léasanna oibriúcháin ar an gcuntas ioncaim agus caiteachais de réir
méid chothroim thar thréimhse an léasa, ach amháin sa chás go bhfuil méaduithe cíosa a
bhaineann leis an mboilsciú ginearálta, agus sa chás go n-aithnítear na méaduithe sin nuair
a thabhaítear iad..

Aithnítear díbhinní infhála nuair a bhunaítear an ceart chun íocaíocht a fháil.
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Costais Iasachtaí

Sa chás go bhfaightear smacht ar ghnóthais fochuideachta i gcéimeanna, de réir FRS 102,

Déantar costais iasachtaí atá inchurtha go díreach i leith mórthionscadail caipitil a chaipitliú

ag baint úsáid as an mbreis fhíorcheart, ríomhtar an cáilmheas mar shuim den cháilmheas a

mar chuid de chostas na sócmhainní sin. Cuirtear tús le tosach an chaipitlithe nuair atá

eascraíonn ar gach ceannach scaireanna, arb é sin an difríocht ag dáta gach ceanna-cháin

na costais mhaoinithe agus na caiteachais don tsócmhainn á dtabhú agus nuair atá na

idir luach cóir na comaoine a thugtar agus luach cóir na sócmhainní agus na ndliteanas

gníomhaíochtaí is gá chun an tsócmhainn a dhéanamh réidh lena húsáid ar siúl. Cuirtear

inaitheanta is inchurtha i leith an leasa a ceannaíodh. Léiríonn sé sin imeacht ó dhlí cuideachta

deireadh leis an gcaipitliú nuair a bheidh na gníomhaíochtaí uile is gá chun an tsócmhainn a

na hÉireann, faoina ríomhtar cáilmheas mar an difríocht idir iomlán chostais cheannaigh na

dhéanamh réidh lena húsáid críochnaithe den chuid is mó.

leasanna atá sealbhaithe agus lu-ach cóir na sócmhainní agus na ndliteanas inaitheanta ar
an dáta a ndéantar gnóthas fochuideachta den eintiteas. Bheadh an ionramháil seo faoi dhlí

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe agus Dímheas

na gcuideachtaí míthreorach i gcúinsí áirithe mar is é an éifeacht a bheadh aige go ndéanfaí

Luaitear sócmhainní seasta inláimhsithe ag an gcostas, lúide dímheas carntha agus

scair brabús agus caillteanas an Ghrúpa agus gluaiseachtaí cúlchiste a chomhlachas a

caillteanais charntha bearnúcháin ar bith. Ríomhtar dímheas chun an costas ar shócmhainní

athaicmiú mar cháilmheas. Cloígh an Grúpa leis an reachtaíocht is infheidhme, ach amháin an

seasta inláimhsithe, seachas talamh agus sócmhainní atá á dtógáil, a dhíscríobh de réir méid

timeacht maidir le cáilmheas ceannaithe chun cur i láthair cóir a bhaint amach.

chothroim thar na saolréanna úsáideacha measta mar a leanas:

Sa chás go bhfuil méadú ar leas i ngnóthas ar gnóthas fochuideachta é cheana, ní dhéantar

Ionaid agus piaraí críochfoirt

10–50 bliain

na sócmhainní agus na dliteanais a athluacháil chuig an luach cóir agus ní aithnítear níos mó

Aerpháirceanna

10–50 bliain

cáilmheasa ag an dáta ar a méadaítear an leas rialaithe.

Gléasra agus trealamh

2–20 bliain

Réadmhaoin eile (carrchlóis, bóithre, foirgnimh agus
bonneagar aerfoirt eile)

2–50 bliain

Aistrítear sócmhainní atá á dtógáil chuig sócmhainní críochnaithe nuair a bheidh na
gníomhaíochtaí uile is gá chun an tsócmhainn a dhéanamh réidh lena húsáid críochnaithe
den chuid is mó. Ní chuirtear dímheas i bhfeidhm ar shócmhainní atá á dtógáil. Áirítear ar
chostas talún agus foirgneamh agus oibre tógála atá ar siúl cionroinnt chostais na foirne a
bhaineann go díreach le héadáil agus forbairt na sócmhainní.
Nuair a bhíonn sócmhainn sheasta inláimhsithe le haistarraingt as úsáid, déantar an muirear
dímheasa don tsócmhainn sin a luathú chun teacht le saolré fhónta na sócmhainne atá
fágtha bunaithe ar an tréimhse idir dáta an chinnidh maidir leis an tsócmhainn a aistarraingt
agus an dáta tuartha ar a n-aistarraingeofar í.
Déantar athbhreithniú ar luach tugtha anonn na míreanna réadmhaoine, gléasra agus
trealaimh i gcomhair táscairí bearnúcháin ag gach dáta tuairiscithe agus tá siad faoi réir tástáil
bhearnúcháin má thugann imeachtaí nó athruithe i gcúinsí le fios go bhféadfadh sé nach
mbeifear ábalta na luachanna tugtha anonn a aisghabháil.
Déanann an Grúpa meastachán ar mhéid inaisghabhála a shócmhainní seasta inláimhsithe

Tá cáilmheas á amúchadh thar thréimhse na gcomhaontuithe lamháltais a rinneadh maidir
leis an eintiteas a fuarthas.
I gcás go bhfuil teagmhais nó cúinsí ann lena léirítear go bhféadfadh sé nach mbeifear ábalta
suim ghlanluacha an cháilmheasa a aisghabháil, déanann an Grúpa meastachán ar an méid
inaisghabhála bunaithe ar luach reatha na sreafaí airgid amach anseo a bhfuiltear ag súil leo
ó úsáid na sócmhainne agus a diúscartha ar deireadh. I gcás go bhfuil an méid seo níos lú ná
suim ghlanluacha na sócmhainne, aithneoidh an Grúpa caillteanas bearnúcháin.
Sa bhliain ina gcuirtear comhcheangal gnó i gcrích nó i gcás gur eascair cuid den cháilmheas
nó an cáilmheas ar fad a leithroinneadh ar aonad giniúna airgid faoi leith maidir leis an
gcomhcheangal sin, déantar measúnú ar an ionad giniúna airgid i gcomhair bearnú roimh
dheireadh na tréimhse bliantúla ábhartha.
Taifeadtar sócmhainní doláimhsithe eile, ina gcuimsítear bogearraí agus cearta lamháltais ag
costas na héadála, arb é sin an luach cóir ag dáta na fála lúide na méideanna a amúchadh
ar an gcuntas brabúis agus caillteanais. Déantar na sócmhainní doláimhsithe sin a amúchadh
thar a saolréanna eacnamaíocha, arb iad sin téarmaí lamháltas éagsúil arb ionann é sin faoi
láthair agus idir dhá bhliain agus sé bliana déag nó fad na gceadúnas bogearraí arb ionann é
sin faoi láthair agus idir trí bliana agus seacht mbliana.

bunaithe ar a luach cóir lúide costais lena ndíol nó ar a luach in úsáid, cibé acu is airde, ina
gcuimsítear luachanna reatha na sreafaí airgid thirim amach anseo a bhfuiltear ag súil leo

Stoic

óna n-úsáid. Chun críche an athbhreithnithe seo, meastar go gcruthaíodh aerfort Bhaile Átha

Sonraítear na stoic ag an gcostas nó an praghas díola measta lúide costais lena gcur i

Cliath agus aerfort Chorcaí le chéile aonad giniúna airgid amháin bunaithear an sainordú

gcrích nó lena ndíol, cibé acu is ísle. Bunaítear an costas ar an bpraghas ar an sonrasc ar

reachtúil maidir leis an mbonneagar náisiúnta a oibriú, idirspleáchas sreafaí airgid thirim na

mheánbhonn nó ar bhonn is túisce isteach is túisce amach ag brath ar an gcatagóir stoic.

n-aerfort agus an struchtúr eagraíochtúil feidhmiúil lena mbainistítear na haerfoirt. Sa chás go

Déantar lamháltas ar bhonn bliantúil maidir le díf-heidhmeacht fhéideartha stoic. Tá sé

sáraíonn an luach tugtha anonn an méid inaisghabhála measta (arbh é sin an luach cóir lúide

bunaithe ar anailís aosaithe stoic.

costais lena ndíol nó an luach in úsáid, cibé acu isairde), aithnítear caillteanas bearnúcháin tríd
na sócmhainní a dhíscríobh go dtí a méid inaisghabhála.
Infheistíocht Réadmhaoine
Réadmhaoin is ea réadmhaoin infheistíochta a shealbhaítear chun cíosanna nó dímheas
caipitil nó an dá rud a thuilleadh. Meastar go bhfuil sócmhainní atá á sealbhú faoi láthair
d’úsáid neamhdhearbhaithe amach anseo sealbhaithe le haghaidh dímheas caipitil. Déantar
maoin infheistíochta a shonrú ag luach cóir ag an dáta tuairiscithe. Áirítear gnóthachan nó
caillteanais a eascraíonn as athruithe ar luach cóir réadmhaoine infheistíochta sa chuntas

Ní bhaineann stoc cothabhála ach le stoc a ngearrfar costas as nuair a úsáidtear é. Cuimsítear
ann páirte-anna spártha a úsáidtear chun críche cothabhála agus soláthairtí oifige.
Cánachas
Soláthraítear cáin reatha, lena n-áirítear cáin chorparáide na hÉireann agus cáin eachtrach,
ag na méideanna a bhfuiltear ag súil go n-íocfar iad (nó go n-aisghabhfar iad) ag baint úsáid
as na rátaí agus dlíthe cánach a achtaíodh nó a achtaíodh go substainteach ag dáta an chláir
chomhardaithe.

brabúis agus caillteanais le haghaidh na tréimhse ina neascraíonn siad. Ní dhéantar

Aithnítear cáin iarchurtha i dtaca le difríochtaí uainithe a tionscnaíodh ach nár aisiompaíodh

réadmhaoine infheistíochta a dhímheas. Rinneadh luachálacha maidir le fianaise mhargaidh

ag dáta an chláir chomhardaithe sa chás gur tharla idirbhearta nó eachtraí ónar tháinig an

inchomparáide a bhain le gach réadmhaoin faoi leith nó gach aicme réadmhaoine. Agus

oibleagáid tuilleadh cánach a íoc amach anseo nó an ceart chun níos lú cánach a íoc amach

an luach cóir á mheasúnú, rinneadh ioncam reatha agus ioncam a d’fhéadfadh bheith ann

anseo ag dáta an chláir chomhardaithe. Is ionann difríochtaí uainithe agus difríochtaí idir

amach anseo (i ndiaidh laghdú eisíocaíochtaí neamh-inaisghabhála) a chaipitliú ag baint úsáid

brabúis inchánach an Ghrúpa agus a thorthaí arna sonrú sna ráitis airgeadais a eascraíonn ó

as torthaí a baineadh ó fhianaise mhargaidh.

chuimsiú na ngnóthachan agus na gcaillteanas i measúnuithe cánach i dtréimhse atá difriúil ó
na tréimhsí ina n-aithnítear iad sna ráitis airgeadais.

Sócmhainní Doláimhsithe agus Cáilmheas
Déantar cáilmheas a eascraíonn as éadáil gnó (arb ionann é agus barrachas luach cóir na
comaoine a tugadh thar luach cóir na nglansócmhainní ar leith a fuarthas) a chaipitliú agus
déantar é a amúchadh de réir méid chothroim thar a shaolré fhónta ionchais, an tréimhse ina
bhfuiltear ag súil go dtabhófar na tairbhí.
t

daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2017

Ní aithnítear caillteanais chánach neamhúsáidte agus sócmhainní cánach iarchurtha eile ach
sa mhéid, ar bhonn na fianaise atá ar fáil, gur féidir a mheas go bhfuil sé níos dóchúla go
mbeidh brabúis inchánach oiriúnacha ann ónar féidir aisiompú amach anseo na ndifríochtaí
uainithe a laghdú.
I gcás go bhfuil an méid is féidir a asbhaint i leith cánach do shócmhainn (seachas cáilmheas)
a aithnítear i gcomhcheangal gnó níos lú (níos mó) ná an luach ag a aithnítear é, aithnítear
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dliteanas (sócmhainn) cánach iarchurtha don cháin bhreise a íocfar (a sheachnófar)

i ngeall ar athruithe ar na boinn tuisceana achtúireacha nó i ngeall go raibh an taithí

maidir leis an difríocht sin. Mar an gcéanna, aithnítear sócmhainn (dliteanas) chánach

iarbhír le linn na bliana difriúil óna raibh glactha leis, agus an toradh ar shócmhainní

iarchurtha don cháin bhreise a sheachnófar (a íocfar) i ngeall ar dhifríocht idir an luach ag

scéime (gan méideanna sa ghlanús ar an nglandliteanas sochair shainithe) a aithint in

a aithníteardliteanas agus an méid a measúnófar i gcomhair cánach. Déantar an méid atá

ioncam cuimsitheach eile.

inchurtha i leith cáilmheasa a choigeartú de réir méid na cánach iarchurtha a aithnítear.

—— Taifeadtar cáin maidir le costais seirbhíse, glanchostais úis, costais seirbhíse roimhe seo

Aithnítear dliteanais chánach iarchurtha le haghaidh difríochtaí uainithe a eascraíonn ó

nó gnóthachain agus caillteanais ar chiorruithe agus ar shocraíochtaí sa chuntas brabúis

infheistíochtaí i bhfochuideachtaí agus i gcomhlachais, ach amháin nuair is féidir leis an

agus caillteanais. Taifeadtar cáin ar atomhais in ioncam cuimsitheach eile.

nGrúpa aisiompú na difríochta uainithe a rialú agus is dóigh nach n-aisiompófar í go ceann
tamaill.

Tugtar cuntas ar dhliteanais sochair shainithe neamh-mhaoinithe mar shocraíochtaí sochair
shainithe. Aithnítear sochair iarfhostaíochta eile i gcás go bhfuil oibleagáid dhlíthiúil nó

Tomhaistear cáin iarchurtha ag baint úsáid as na rátaí agus na dlíthe cánach a achtaíodh

inchiallaithe ann agus tomhaistear iad ag luach reatha oibleagáid an dlite-anais ag an dáta

nó a achtaíodh go substainteach ag dáta an chláir chomhardaithe agus a mheasfar go

tuairiscithe.

mbeidh feidhm leo maidir le haisiompú na difríochta uainithe. Tomhaistear cáin iarchurtha a
bhaineann le réadmhaoin, gléasra agus trealamh ag baint úsáid as an tsamhail athluachála
agus tomhaistear réadmhaoin infheistíochta ag baint úsáid as na rátaí agus liúntais chánach a
bhaineann le díol na sócmhainne.

Aithnítear sochair foirceanta nuair atá oibleagáid reatha (dlíthiúil nó inchial-laithe) ag an
nGrúpa chun sochair foirceanta a sholáthar mar thoradh ar thairiscint a rinneadh chun
iomarcaíocht dheonach nó luathscor a spreagadh. Tomhaistear sochair foirceanta ag
meastachán is fearr an chaiteachais a theastaíonn chun an oibleagáid a shocrú ar dháta an

Léirítear an caiteachas cánach nó ioncam sa chomhchuid chéanna d’ioncam cuimsitheach nó

chláir chomhardaithe agus déantar iad a lascainiú go dtí an luach reatha nuair a bhíonn na

cothromas leis an idirbheart lena mbaineann sé.

sochair foirceanta dlite níos mó ná 12 mhí i ndiaidh dháta an chláir chomhardaithe.

Caitear le híocaíochtaí le haghaidh faoiseamh grúpa cánach corparáidí do chuideachtaí
laistigh de Ghrúpa daa sa bhreis ar luach na cánach a géilleadh mar ranníocaíocht chaipitiúil.
Ní dhéantar sócmhainní agus dliteanais chánach a fhritháireamh ach i gcás go bhfuil ceart

Deontais Chaipitil
Caitear le deontais chaipitil mar ioncam iarchurtha agus déantar iad a amúchadh thart
shaolréanna ionchasacha na sócmhainní seasta gaolmhara.

infhorfheidhmithe le dlí chun na méideanna a fhritháireamh a bhfuil sé ar intinn ag an nGrúpa
a shocrú ar ghlanbhonn nó an tsócmhainn a réadú agus an dliteanas a shocrú ag an am

Ionstraimí Airgeadais

céanna.

Aithnítear sócmhainní airgeadais agus dliteanais airgeadais nuair a bhíonn an Grúpa ina
pháirtí i bhforálacha conarthacha na hionstraime.

Soláthairtí
Aithnítear soláthairtí sa chás go bhfuil oibleagáid reatha (dlíthiúil nó inchiallaithe) ag an
nGrúpa i ngeall ar eachtra san am a chuaigh thart, is dóigh go dteastóidh eissreabhadh
acmhainní ina gcuimseofaí tairbhí eacnamaíocha chun an oibleagáid sin a shocrú agus gur

Rangaítear dliteanais airgeadais agus ionstraimí cothromais de réir shubstaint na socruithe
conarthacha a ndeachthas isteach iontu. Is éard is ionstraim chothromais ann conradh ar bith
ina léirítear ús iarmharach i sócmhainní an Ghrúpa i ndiaidh a dhliteanais ar fad a asbhaint.

féidir meastachán iontaofa a dhéanamh le haghaidh mhéid na hoibleagáide. Tomhaistear

(i) Sócmhainní agus dliteanais airgeadais

soláthairtí ag meastachán is fearr an chaiteachais a theastaíonn chun an oibleagáid a shocrú

Déantar na sócmhainní agus dliteanais airgeadais uile a thomhas i dtosach ag praghas an

ar dháta an chláir chomhardaithe agus déantar iad a lascainiú go dtí an luach reatha nuair a

idirbhirt (lena n-áirítear costais an idirbhirt), seachas na sócmhainní airgeadais a rangaítear

bhíonn an éifeacht ábhartha.

mar luach cóir tríd an mbrabús nó caillteanas, a thomhaistear ar dtús ag an luach cóir (arb é

Déantar oibleagáidí reatha a eascraíonn faoi chonarthaí dochraideacha a aithint agus a

sin praghas an idirbhirt gan costais an idirbhirt san áireamh de ghnáth).

thomhas mar sholáthairtí. Meastar go bhfuil conradh dochraideach ann má tá conradh ag an

Déantar ionstraimí fiachais a chomhlíonann na coinníollacha maidir leis na bunionstraimí

nGrúpa faoina sáraíonn na costais dhosheachanta chun na hoibleagáidí a íoc faoin gconradh

airgeadais, amhail iasachtaí bainc agus nótaí iasachta an Ghrúpa, ag a bhfuil íocaíochtaí

na tairbhí eacnamaíocha a bhfuiltear ag súil lena bhfáil faoin gconradh.

seasta nó infhoirceanta, a thomhas ina dhiaidh sin ag an gcostas amúchta ag baint úsáid as
an modh úis éifeachtaigh. Déantar na hionstraimí fiachais a aicmítear mar a bheith iníoctha

Oibleagáidí Sochair Scoir

nó infhála laistigh de bhliain amháin agus a chomhlíonann na coinníollacha maidir leis na

Oibríonn nó glacann an Grúpa páirt i scéimeanna pinsean ranníocach, faoina gcumhdaítear

bunionstraimí airgeadais, amhail iasachtaí idirchuideachta a ghearrtar ar chlár comhardaithe

formhór a fhostaithe. Riarann iontaobhaithe na scéimeanna agus tá siad neamhspleách ar

na Cuideachta agus atá iníoctha ach é sin a iarraidh, a thomhas ag méid neamhlascainithe

an nGrúpa.

an airgid thirim nó comaoine ar bith eile a bhfuiltear ag súil go níocfaí nó go ngeofaí í, glan ó

Maidir leis na scéimeanna ar a dtugtar cuntas mar scéimeanna ranníocaíochta sainithe,

bhe-arnú.

déantar ranníocaíochtaí a fhabhrú agus a aithint sa bhrabús oibriúcháin sa tréimhse ina

Ag deireadh gach tréimhse tuairiscithe, déantar sócmhainní airgeadais a thomhaistear ag

dtuilleann na fostaithe ábhartha iad.

an gcostas amúchta, amhail infheistíocht neamhliostaithe i stoc iasachta agus infháltais atá

Maidir leis na scéimeanna ar a dtugtar cuntas mar scéimeanna le sochar sainithe:
—— Déantar an difríocht idir luach margaidh shócmhainní na scéimeanna agus luach rea-tha
dhliteanais na scéimeanna ar a ndearnadh measúnú achtúireach, a ríomhadh ag baint
úsáid as modh na n-aonad réamh-mheasta, a nochtadh mar shócmhain-ne/dhliteanas ar
an gclár comhardaithe.
—— Déantar an cháin iarchurtha ar an bpinsean a aithint (a mhéid is atá sé in-aisghabhála)
agus a nochtadh mar chuid de na soláthairtí le haghaidh dliteanas.
—— Is ionann an méid a ghearrtar ar an mbrabús oibriúcháin agus an costas a de-arbhaíodh

iníoctha ach iad a iarraidh, a mheasúnú i gcomhair fianaise oibiachtúil ar bhearnú. Má bhíonn
sócmhainn bearnaithe is é an caillteanas bearnúcháin an difríocht idir an tsuim ghlanluacha
agus luach reatha na sreafaí airgid measta arna lascainiú ag bunráta úis éifeachtaigh na
sócmhainne. Aithnítear an caillteanas bearnúcháin sa chuntas brabúis agus caillteanais.
Má bhíonn laghdú sa chaillteanas bearnúcháin a eascraíonn as eachtra a tharla i ndiaidh
an bearnú a aithint aisiompraítear an bearnú. Bíonn an t-aisiompú de chineál nach sáraíonn
suim ghlanluacha reatha an tsuim ghlanluacha a bheadh ann dá mbá rud é nár aithníodh an
bearnú roimhe sin. Aithnítear an t-aisiompú bearnúcháin sa chuntas brabúis agus caillteanais.
Ní dhéantar sócmhainní agus dliteanais airgeadais a fhritháireamh sa chlár comhar-daithe

ar bhonn achtúireach maidir leis na dliteanais pinsean a gealladh d’fhostaithe a tuilleadh

sa chás, agus sa chás seo amháin, go bhfuil ceart infhorfheidhmithe le dlí ann chun na

le linn na bliana móide feabhsuithe ar bith ar shochair a tugadh do chomhaltaí le linn na

méideanna aitheanta a fhritháireamh agus go bhfuil sé ar intinn ag an nGrúpa iad a shocrú ar

bliana.

ghlanbhonn, nó an tsócmhainn a réadú agus an dliteanas a shocrú ag an am céanna.

—— Tá an glanchostas úis ar an nglandliteanas sochair shainithe san áireamh laistigh de na
costais um maoiniú sa chuntas brabúis agus caillteanais.
—— Rinneadh an t-atomhas inar cuimsíodh gnóthachain agus caillteanais achtúireacha,

daa cpt Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2017

Déantar sócmhainní airgid thirim a dhíaithint sa chás, agus sa chás seo amháin, (a) go mbíonn
na cearta conarthacha maidir leis na sreafaí airgid thirim ón tsócmhainn airgeadais éagtha
nó socraithe, (b) go n-aistríonn an Grúpa go substaintiúil na ri-oscaí agus na sochair uile a
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bhaineann le húinéireacht na sócmhainne airgeadais, nó (c) go ndearna an Grúpa, in ainneoin

Áirítear an méid seo a leanas, ach ní iad sin amháin, ar phríomhfhoinsí um neamhchinnteacht

gur choinnigh sé cuid de rioscaí agus sochair shuntasacha na húinéireachta, ach ní iad ar fad,

meastachán agus ar bhreithiúnais chriticiúla cuntasaíochta:

ceannas na sócmhainne a aistriú chuig páirtí eile.
Ní dhéantar dliteanais a dhí-aithint ach amháin nuair a bheidh an oibleagáid atá sainithe sa
chonradh urscaoilte, curtha ar ceall nó éagtha.

Measúnacht um Bearnú
Déantar athbhreithniú ar shócmhainní aerfoirt le haghaidh bearnú féideartha trí shraith
táscairí seachtracha agus inmheánacha a bhaineann go sonrach leis na sócmhainní atá á

(ii) Ionstraimí airgeadais

n-athbhreithniú a chur i bhfeidhm. Meastar aerfort Bhaile Átha Cliath agus aerfort Chorcaí

Úsáideann an Grúpa ionstraimí díorthacha airgeadais chun an neamhchosaint ar riosca

a bheith ina n-aonad giniúna airgid chun críche measúnachtaí um bearnú bunaithe ar an

malairte eachtraí a laghdú. Ní shealbhaíonn nó ní eisíonn an Grúpa ionstraimí díorthacha

sainordú reachtúil maidir leis an mbonneagar aerfoirt a oibriú, idirspleáchas sreafaí airgid

airgeadais chun críocha amhantracha.

thirim na n-aerfort agus an struchtúr eagraíochtúil feidhmiúil Ghrúpa daa. Tá leibhéal na

Aithnítear díorthaigh ag an luach cóir i dtosach ar an dáta a dtéitear isteach i gconradh
díorthaigh agus atomhaistear iad ina dhiaidh sin chuig a luach cóir ar gach dáta tuairiscithe.
Aithnítear an gnóthachan nó caillteanas mar thoradh air sin sa bhrabús nó sa chaillteanas
láithreach.

hacmhainne ina fheidhm dhíreach maidir leis na breithiúnais agus na boinn tuisceana lena
gcuirtear bonn agus taca faoin bplean straitéiseach agus tá sé spleách ar deireadh ar an ráta
lascaine, ráta fáis na gcríochfort agus an ráta fáis bliantúil comhcheangailte paisinéirí. Agus
measúnú á dhéanamh ar an luach in úsáid, déantar na sreafaí airgid thirim measta amach
anseo a lascainiú go dtí a luach reatha ag baint úsáid as ráta lascainithe réamhchánach a

(iii) Tomhas an luacha chóir

léiríonn amluach an airgid agus ar na rioscaí a bhaineann go sonrach leis an aonad giniúna

Is é an fhianaise is fearr ar luach cóir praghas luaite le haghaidh sócmhainn chomhionann i

airgid thirim. Is ionann na príomhbhoinn tuisceana a dhéanann difear do mheastachán an

margadh gníomhach. I gcás nach bhfuil praghsanna luaite ar fáil, soláthraíonn praghas idirbhirt

luacha in úsáid agus leanúint den chóras rialála reatha, fás na bpaisinéirí agus ráta fáis na

le déanaí le haghaidh sócmhainn chomhionann fianaise ar luach cóir fad is nár tháinig athrúar

bpaisinéirí agus an ráta lascainithe. Baintear na sreafaí airgid thirim ó réamhmheastacháin

chúinsí eacnamaíoch nó nach raibh achar ama suntasach ann ó rinneadh an t-idirbheart.

airgeadais fhadtéarmacha agus ó phlean rollach cúig bliana gnó agus airgid thirim an Ghrúpa

Mura bhfuil an margadh gníomhach agus mura bhfuil idirbhearta le déanaí um shócmhainn

agus ní áirítear leo gníomhaíochtaí athstruchtúraithe nach bhfuil an Grúpa tiomanta dóibh

chomhionann leo féin ina meastachán maith de luach cóir, measann an Grúpa

fós nó infheistíochtaí suntasacha amach anseo lena gcuirfear feabhas ar fheidhmíocht

an luach cóir trí úsáid a bhaint as teicníc luachála.

sócmhainne an aonaid ghiniúna airgid atá á thástáil.

(iv) Ús ioncaim agus caiteachais a aithint

I gcás go bhfuil táscairí de bhearnú sócmhainní airgeadais nó doláimhsithe ann lena n-áirítear

Aithnítear ús ioncaim agus caiteachais sa chuntas brabúis agus caillteanais le haghaidh na

cáilmheas agus cearta lamháltais, déanann an Grúpa tástálacha bearnúcháin bunaithe ar an

n-ionstraimí airgeadais úsmhara uile ag baint úsáid as an modh úis éifeachtaigh. Is éard is an

luach in úsáid. Dearbhaítear an luach in úsáid trí ghlanluach reatha na sreafaí airgid measta

modh úis éifeachtaigh ann modh chun costas amúchta sócmhainne airgeadais nó dliteanais

amach anseo a eascraíonn ón aonad giniúna ioncaim sin, a lascainiú ag fachtóir lascainaithe

airgeadais (nó grúpa sócmhainní airgeadais nó dliteanas airgeadais) a ríomh agus chun an

cuí. Faightear na sreafaí airgid thirim ó phlean na réamhmheastachán airgeadais.

t-ioncam úis agus an caiteachas úis a leithdháileadh thar an tréimhse ábhartha. Is éard is an
ráta úis éifeachtaigh ann an ráta lena ndéantar íocaíocht nó fáltais airgid thirim measta amach

Athluacháil ar Réadmhaoin Infheistíochta

anseo a lascainiú go beacht trí shaolré mheasta na hionstraime airgeadais, nó nuair is cuí,

D’fhostaigh an Grúpa speisialtóirí neamhspleácha luachála chun an luach cóir amhail an 31

tréimhse níos gairide do shuim ghlanluach na sócmhainne nó an dliteanais airgeadais.

Nollaig 2017 agus an 31 Nollaig 2016 a dhearbhú. Ullmhaíodh na luachálacha de réir FRS
102 agus de réir an bhreithmheasa agus an lámhleabhair luachála arna eisiúint ag Institiúid

Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim

Ríoga na Suirbhéirí Cairte. Tá sócmhainní réadmhaoine suntasacha ag an nGrúpa a úsáidtear

Is éard is coibhéisí airgid thirim ann infheistíochtaí fíorleachtacha gearrthéarmacha is

i réimse leathan gníomhaíochtaí ar fud na n-aerfort amhail páirceáil, fruiliú carranna, haingir

féidir a thiontú go héasca go méideanna aitheanta airgid thirim agus atá faoi réir riosca

agus spás oifige. Bhí breithiúnas de dhíth i gcomhthéacs oibríochtaí na n-aerfort, chun cad

neamhshuntasach athruithe ar luach. Laistigh de ráiteas maidir le sreabhadh airgid an Ghrúpa,

iad na réadmhaoine, más ann dóibh, ba cheart a aicmiú mar réadmhaoine infheistíochta

sainítear airgead tirim mar airgead tirim agus taiscí atá iníoctha ach iad a iarraidh.

faoi Roinn 16 Réadmhaoin Infheistíochta a dhearbhú. I gcás go sealbhaítear sócmhainní
réadmhaoine chun seirbhísí riachtanacha a theastaíonn ag an aerfort a sheachadadh, amhail

Míreanna eisceachtúla

fruiliú carranna, páirceáil agus saoráidí haingear, níor measadh go raibh siad sin á sealbhú

Is ionann míreanna eisceachtúla agus míreanna ábhartha ioncaim agus caiteachais nach

mar réadmhaoine infheistíochta. Réadmhaoine eile a mheastar a bheith ina réadmhaoin

mór, i ngeall ar a gcineál neamhghnách agus annamhacht na n-eachtraí as a n-eascraíonn

infheistíochta ná réadmhaoine nó talamh a shealbhaítear chun cíosanna a thuilleamh le

siad, iad a chur i láthair ar leithligh ionas go dtuigfear feidhmíocht airgeadais an Ghrúpa.

haghaidh luachmhéadú caipitil amhail láithreáin óstán agus foirgnimh oifige nach n-úsáidtear

D’fhéadfadh gnóthachain nó caillteanais ar dhiúscairt sócmhainní nó ar ghluaiseachtaí luacha

i gcroíoibríocht na n-aerfort.

chóir nó ar réadmhaoin infheistíochta, costais maidir le hatheagrú nó athstruchtúrú bunúsach
bheith i gceist leis na heachtraí sin.
34. Breithiúnais Chriticiúla Cuntasaíochta agus Príomhfhoinsí um Neamhchinnteacht
Meastachán
Agus beartais chuntasaíochta an Ghrúpa á gcur i bhfeidhm, a bhfuil cur síos déanta orthu
i Nóta 33, ceanglaítear ar na Stiúrthóirí breithiúnais, meastacháin agus boinn tuisceana a
dhéanamh faoi na suimeanna glanluacha a thuairiscítear maidir le sócmhainní agus dliteanais
amhail dáta an Chláir Chomhardaithe agus na méideanna a thuairiscítear maidir le hioncam
agus speansais sa tréimhse nach bhfuil chomh follasach ó fhoinsí eile. Tá na meastacháin
agus na boinn tuisceana lena mbaineann bunaithe ar thaithí stairiúil agus tosca eile a
mheastar a bheith ábhartha. Ciallaíonn cineál an mheastacháin go bhféadfadh sé go mbeadh
na torthaí iarbhír difriúil ó na meastacháin sin.

Is tuairimí gairmiúla iad na luachálacha go léir ar bhonn sonraithe, mar aon le boinn
tuisceana iomchuí nó speisialta ar bith. Ní fíric í luacháil, ach meastachán. Beidh méid na
suibiachtúlachta a bheidh i gceist éagsúil gan amhras ó chás go cás, mar a bheidh méid na
cinnteachta, nó na dóchúlachta, go mbeadh tuairim an luachálaí maidir leis an luach margaidh
ionann go díreach leis an bpraghas a gheofaí dá mba rud é go raibh díolachán iarbhír ag dáta
na luachála.
Rinne na luachálaithe breithiúnais suibiachtúla le linn a gcur chuige luachála agus iad ag
teacht ar an luacháil agus cé go measann siad go bhfuil siad sin loighciúil agus cuí ní gá
gur ionann iad agus na breithiúnais chéanna a dhéanfadh gach ceannaitheoir.
Soláthar i leith Dliteanais
Aithnítear soláthar sa chás go bhfuil oibleagáid reatha (dlíthiúil nó inchiallaithe) ag an nGrúpa
i ngeall ar eachtra san am a chuaigh thart, is dóigh go dteastóidh aistriú tairbhí eacnamaíocha

Déantar athbhreithniú ar mheastacháin agus ar bhoinn tuisceana bhunúsacha ar bhonn

chun an oibleagáid a shocrú agus gur féidir meastachán iontaofa a dhéanamh le haghaidh

leanúnach. Aithnítear athbhreithnithe ar mheastacháin chuntasaíochta sa tréimhse ina

mhéid na hoibleagáide. Déanann an Grúpa soláthairtí le haghaidh éilimh tuairiscithe agus

n-athbhreithnítear an meastachán má bhaineann an t-athbhreithniú leis an tréimhse sin

fhéideartha faoina chlár féinárachais agus le haghaidh dliteanas eile, lena n-áirítear éilimh

amháin nó i dtréimhse an athbhreithnithe agus i dtréimhsí ar bith amach anseo má bhaineann

dhlíthiúla. Déantar na soláthairtí

an t-athbhreithniú le tréimhsí reatha agus tréimhsí amach anseo araon.
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Sin bunaithe ar fhaisnéis stairiúil nó ar fhaisnéis ábhartha eile, a choigeartaítear do threochtaí
le déanaí nuair is cuí. Mar sin féin, léiríonn soláthairtí meastacháin de chostais airgeadais
eachtraí nach gá go dtarlódh siad ar feadh na mblianta. Déantar athbhreithniú ar an mbonn le
haghaidh na meastachán sin agus tugtar cothrom chun dáta iad gach bliain ar a laghad agus
i gcás go mbíonn faisnéis ar fáil lena bhféadfaí athrú ábhartha teacht chun chinn.
Saolréanna Eacnamaíocha Fónta na Sócmhainní Inláimhsithe
Tá an muirear bliantúil dímheasa i leith sócmhainní seasta inláimhsithe íogair i leith athruithe
i saolréanna eacnamaíocha fónta ionchais agus luachanna iarmharacha na sócmhainní.
Tá dearbhú saolréanna eacnamaíocha fónta cuí ina phríomhbhreithiúnas agus déantar na
saolréanna eacnamaíocha fónta agus na luachanna iarmharacha a athmheasúnú gach bliain.
Leasaítear iad de réir mar is cuí chun teacht leis na meastacháin reatha, bunaithe ar dhul
chun cinn teicneolaíoch, infheistíochtaí amach anseo, úsáid eacnamaíoch agus bail fhisiceach
na sócmhainní. Féach Nóta 10 le haghaidh shuim ghlanluach na réadmhaoine, gléasra agus
trealaimh, agus Nóta 34 le aghaidh shaolréanna eacnamaíocha fónta gach aicme sócmhainní.
Sócmhainní Doláimhsithe agus Cáilmheas
Cruthaíonn an Grúpa meastachán iontaofa de shaolré fhónta na sócmhainní doláimhsithe
agus an cháilmheasa a eascraíonn as comhcheangail ghnó. Tá an meastachán bunaithe ar
thréimhse cúig bliana nó nuair a bhíonn sé níos faide, thar thréimhse an chomhaontaithe
lamháltais a rinneadh maidir leis an eintiteas a fuarthas.
35. Faomhadh na ráiteas airgeadais
D'fhaomh an Bord Stiúrthóirí na ráitis airgeadais ar an 23 Márta 2018.
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Achoimre Cúig Bliana ar Thorthaí Airgeadais
2017

2016

2015

2014

2013

€000

€000

€000

€000

€000

Torthaí oibriúcháin
Láimhdeachas

854,582

793,107

679,758

564,076

500,589

EBITDA (réamh-eisceachtúil)

270,901

247,476

206,042

180,862

160,972

Dímheas, amúchadh agus bearnú

(113,024)

(108,299)

(105,146)

(100,307)

(99,179)

6,804

4,115

19,661

16,004

–

164,681

143,292

120,557

96,559

61,793

Coigeartú ar an luach cóir ar réadmhaoin infheistíochta
Brabús oibriúcháin an Ghrúpa (réamh-eisceachtúla)
Sciar de bhrabúis na ngnóthas comhlachaithe agus na gcomhfhiontar

29,543

29,505

28,938

20,935

38,213

Ioncam/caiteachas airgeadais

(36,419)

(41,192)

(52,537)

(50,793)

(57,162)

–

(37,088)

8,195

(25,702)

9,865

94,517

105,153

40,999

52,709

(21,827)

(9,876)

(16,770)

(5,462)

(10,385)

(5,662)

(5,258)

(4,971)

(4,212)

(4,166)

Brabús le haghaidh na bliana airgeadais

130,316

79,383

83,412

31,325

38,158

Brabús gan míreanna eisceachtúla san áireamh (i ndiaidh cánachais)

125,114

107,512

61,481

41,895

28,119

1,840,432

1,758,316

1,744,383

1,704,807

1,707,818

55,948

61,245

66,099

72,854

14,105

129,473

129,986

121,421

113,115

104,383

Míreanna eisceachtúla an Ghrúpa
Brabús roimh chánachas
Cánachas
Leas mionlaigh

157,805

Caipiteal a úsáideadh
Sócmhainní inláimhsithe agus infheistíocht réadmhaoine
Sócmhainní seasta doláimhsithe
Infheistíochtaí
Glansócmhainní reatha

187,741

499,104

351,441

427,673

Iomlán na sócmhainní lúide dliteanais reatha

2,213,594

2,448,651

2,283,344

2,318,449

2,275,571

Creidiúnaithe atá dlite i ndiaidh bliana amháin

(817,510)

(1,155,439)

(1,063,780)

(1,101,930)

(1,144,039)

(8,705)

(10,156)

(9,898)

(10,655)

(11,418)

(94,102)

(82,643)

(74,836)

(159,290)

(120,213)

1,293,277

1,200,413

1,134,830

1,046,574

999,901

255,164

245,483

210,823

178,783

158,630

26,481

22,808

24,098

22,343

23,361

281,645

268,291

234,921

201,126

181,991

(35,063)

(41,424)

(51,558)

(49,622)

(46,467)

(3,807)

(3,559)

(2,018)

(2,784)

(640)

242,775

223,308

181,345

148,720

134,884

(170,635)

(118,273)

(111,563)

(65,402)

(55,866)

(4,535)

(3,835)

(81,111)

(11,935)

(13,907)

Deontais chaipitil
Soláthairtí i leith dliteanas
Glansócmhainní

449,265

Achoimre ar Shreabhadh Airgid Thirim
Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin
Díbhinní ó gnóthais gaolmhara (glan)
Glanús íoctha
Cánachas a íocadh
Infheistíocht i sócmhainní seasta inláimhsithe agus bogearraí
Íocaíochtaí i ndáil le hathstruchtúrú eisceachtúil agus forálacha eile
Infheistíocht i/iasacht do ghnóthais chomhlachaithe agus do chomhfhiontair agus sócmhainní seasta
Éadáil gnóthas fochuideachta glan ó airgead tirim a fuarthas

–

–

–

(3,125)

–

(4,759)

–

–

(45,023)

(11,121)
11,625

–

–

–

–

Díolachán sócmhainní inláimhsithe agus airgeadais

51

7

236

37

73

Deontais a fuarthas

28

983

–

11

54

Fáltais/(eis-sreabhadh) ó dhiúscairt gnóthas fochuideachta/gnóthas comhlachaithe/comhfhiontar

Aisíocaíocht sócmhainne airgeadais

Díbhinní a íocadh le scairshealbhóir
Díbhinní a íocadh le gnóthais mhionlaigh fochuideachtaí
Insreabhadh/(eis-sreabhadh) roimh bhainistiú acmhainní leachtacha agus maoinithe
Glanfhiachas
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442

–

–

–

–

(179,408)

(121,118)

(192.438)

(125,437)

(69,142)

63,367

102,190

(11,093)

23,283

65,742

(29,100)

(18,300)

–

–

–

(2,570)

(1,355)

(3,950)

(4,798)

(4,310)

31,697

82,535

(15,043)

18,485

61,432

540,619

571,501

616,240

600,314

613,970
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Achoimre Cúig Bliana ar Staitisticí Paisinéirí
Paisinéirí

2017

2016

2015

2014

2013

Foriomlán
Trasatlantach

3,302,033

2,734,502

2,396,684

2,122,081

1,863,381

An Bhreatain

11,293,751

11,219,615

10,108,080

8,956,245

8,287,527

Mórthír na hEorpa

16,151,160

15,144,817

13,631,772

12,054,857

11,652,325

841,776

767,534

797,932

643,038

540,265

98,892

97,049

84,008

74,596

70,561

203,203

174,431

102,053

5,626

10,729

31,890,815

30,137,948

27,120,529

23,856,443

22,424,788

+5.8%

+11.1%

+13.7%

+6.4%

-1.8%

Idirnáisiúnta Eile
Intíre
Idirthuras
Athrú céatadáin bliain ar bhliain
Baile Átha Cliath
Trasatlantach

3,285,618

2,733,975

2,396,416

2,121,880

1,863,134

An Bhreatain

9,987,687

9,930,904

8,906,766

7,789,004

7,179,756

15,170,341

14,208,822

12,768,193

11,082,613

10,510,488

841,769

767,324

797,932

643,036

540,257

94,276

93,731

80,079

70,795

65,392

202,617

172,628

99,933

4,639

7,756

29,582,308

27,907,384

25,049,319

21,711,967

20,166,783

+11.4%

+15.4%

+7.7%

+5.6%

Mórthír na hEorpa
Idirnáisiúnta Eile
Intíre
Idirthuras
Athrú céatadáin bliain ar bhliain

+6.0%

Corcaigh
Trasatlantach

16,415

527

268

201

247

An Bhreatain

1,306,064

1,288,711

1,201,314

1,167,241

1,107,771

980,819

935,995

863,579

972,244

1,141,837

7

210

–

2

8

4,616

3,318

3,929

3,801

5,169

Mórthír na hEorpa
Idirnáisiúnta Eile
Intíre
Idirthuras
Athrú céatadáin bliain ar bhliain
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586

1,803

2,120

987

2,973

2,308,507

2,230,564

2,071,210

2,144,476

2,258,005

+3.5%

+7.7%

-3.4%

-5.0%

-3.5%
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Achoimre Cúig Bliana ar Ghluaiseachtaí Aerárthaí
2017

2016

2015

2014

2013

Foriomlán
Tráchtáil
224,862

217,513

199,064

184,353

173,139

Neamhsceidealaithe

6,436

6,090

5,910

4,808

6,417

Lasta

4,404

4,055

4,413

4,743

4,636
184,192

Sceidealaithe

235,702

227,658

209,387

193,904

Athrú céatadáin bliain ar bhliain

+3.5%

+8.7%

+8.0%

+5.3%

-6.5%

Eile

30,630

38,332

30,857

27,504

29,955

266,332

265,990

240,244

221,408

214,147

Gluaiseachtaí Aeriompair Tráchtála

Iomlán Gluaiseachtaí Aerárthaí
Baile Átha Cliath
Tráchtáil

205,372

197,925

181,735

165,794

154,377

Neamhsceidealaithe

6,052

5,537

5,394

4,156

5,445

Lasta

4,404

4,055

4,105

3,968

3,878

Sceidealaithe

215,828

207,517

191,234

173,918

163,700

Athrú céatadáin bliain ar bhliain

+4%

+8.5%

+10.0%

+6.2%

+4.5%

Eile

7,369

7,561

6,636

6,416

6,657

223,197

215,078

197,870

180,334

170,357

19,490

19,588

17,329

18,559

18,762

384

553

516

652

972

–

–

308

775

758

19,874

20,141

18,153

19,986

20,492

-1.3%

+10.9%

-9.2%

-2.5%

-5.5%

Eile

23,261

30,771

24,221

21,088

23,298

Iomlán Gluaiseachtaí Aerárthaí

43,135

50,912

42,374

41,074

43,790

Gluaiseachtaí Aeriompair Tráchtála

Iomlán Gluaiseachtaí Aerárthaí
Corcaigh
Tráchtáil
Sceidealaithe
Neamhsceidealaithe
Lasta
Gluaiseachtaí Aeriompair Tráchtála
Athrú céatadáin bliain ar bhliain
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daa
Bord na
Stiúrthóirí

Ceapadh Patricia King don Bhord i dtús báire i Mí Iúil

Aibreáin 2010 go Mí na Nollag 2011. Tá Dioplóma ACI

2012 agus athcheapadh í i Mí Iúil 2015. Tá Patricia ina

aige in Oibríochtaí Aerfoirt agus tá cur amach maith aige ar

hArd-Rúnaí ar Chomhdháil na gCeardchumann (ICTU) –

oibríochtaí na cuideachta.

scátheagraíocht na gceardchumann in Éirinn. Bhí sí ina
Leasuachtarán ar SIPTU agus bhí sí gníomhach mar bhall
boird ar Údarás RTÉ, ar an Údarás um Bóithre Náisiúnta
agus Pobal. Is ball í den Chomhairle Phrintíseachta, den
Coimisiún um Phá Íseal agus den Bhord um Sheirbhísí
Cúirte. Tá taithí fhairsing ag Paula i réimse an chaidrimh
tionsclaíoch ag an leibhéal earnála agus ag an leibhéal
náisiúnta in Éirinn.

san Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ITES)
agus le Comhairleoirí Eacnamaíocha DKM. Bhí Colm
ina Chathaoirleach ar Ghrúpa Athbhreithnithe Rialtas na
hÉireann faoi Shócmhainní agus faoi Dhliteanais Stáit agus
bhí sé ina Chathaoirleach ar an Sainghrúpa faoi Líon na
Státseirbhíse agus faoi Chláir Chaiteachais. Tá eolas fairsing
aige ar cheisteanna polasaí poiblí agus eacnamaíochta
chomh maith le taithí a bheith aige iontu. Ó ceapadh don
Bhord é i 2012, bhí Colm gníomhach ar Choiste Iniúchta

airgeadais ag Paul chomh maith le taithí sa tionscal

Rinneadh Príomhfheidhmeannach (POF) de Dalton
Phillips chomh maith le Stiúrthóir ar daa i Mí Dheireadh
Fómhair 2017. Sular thosaigh sé leis an gCuideachta
bhí i measc a chuid ról Príomhfheidhmeannach
Wm Morrison cpt., Príomhoifigeach Oibríochta an
mhiondíoltóra Cheanadach Loblaw Companies agus
Príomhfheidhmeannach Ghrúpa Brown Thomas. I
measc ról eile, bhí sé ina Chomhairleoir Sinsearach don
Boston Consulting Group, an chuideachta dhomhanda
chomhairliúcháin bhainistíochta. Is ball é Dalton de
Choiste Straitéise agus Bonneagair an Bhoird agus de
Choiste Airgeadais an Bhoird.
Ceapadh Denis Smyth ina bhall den Bhord i dtús báire i Mí
Eanáir 2014, agus athcheapadh é i Mí Eanáir 2018 faoi na

(Fiontair Stáit), 1977 go 2001. Chuaigh Paul isteach sa
Chuideachta i 2003 agus is Maoirseoir Scagtha Phaisinéirí
é in Aerfort Átha Cliath. Is ball é de cheardchumann SIPTU
agus tá teastais aige sa Bhainistíocht Chéad Líne agus sa
tSláinte agus sa tSábháilteacht. Tá cur amach maith ag Paul
ar oibríochtaí na cuideachta.
Ceapadh Barry Nevin ina bhall den Bhord i dtús báire i
Mí Mhárta 2005, athcheapadh é i Mí Dheireadh Fómhair
2009, i Mí Eanáir 2014 agus arís i Mí Eanáir 2018 faoi na
hAchtanna um Rannpháirtíocht na nOibrithe (Fiontair Stáit),
1977 go 2001. Chuaigh Barry isteach sa Chuideachta i
1991 agus bíonn sé ag obair i Seirbhís Phóilíneachta agus
Seirbhíse Dóiteáin an Aerfoirt ag Aerfort Átha Cliath. Tá
sé ina bhall de cheardchumann SIPTU agus de Ghrúpa
Stiúrthóirí Oibreora Chomhdháil na gCeardchumann. Tá
céim sa dlí ag Barry ó Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha

roinnt cuideachtaí a bhaineann le hairgeadas eitlíochta

ginearálta aige le roinnt cuideachtaí difriúla. Tá eolas

Airgeadais an Bhoird i Mí Mhárta 2016.

2018 faoi na hAchtanna um Rannpháirtíocht na nOibrithe

Aviation Services. Faoi láthair bíonn sé ag freastal ar bhoird

n-aerlínte; bhí ról sinsearach airgeadais agus bainistíochta

agus Riosca an Bhoird agus ceapadh é ina bhall de Choiste

Ceapadh Paul Mehlhorn ina bhall den Bhord i Mí Eanáir

sin poist shinsearacha i nGrúpa GPA agus le GE Capital

Bainistíochta. Tá taithí breis is 20 bliain aige i dtionscal na

de Choiste Iniúchta agus Riosca an Bhoird.

Dubrovnik agus COBÁC. D´oibrigh sé sa Bhanc Ceannais,

ghairmré fhairsing eitlíochta in Aer Lingus agus chuimsigh

Paul agus is ball é den Institiúid Chairtithe Chuntasóirí

eitlíochta. Ó bhí Mí na Nollag 2012 ann, tá Paul ina bhall

agus d´oibrigh sé mar léachtóir in Ollscoil Idirnáisiúnta

2012 agus athcheapadh é i Mí Iúil 2015. Thosaigh a

iarPhríomhfheidhmeannach de chuid Aer Arann é

Feabhra 2012, athcheapadh é i Mí Feabhra 2015, agus
hOllscoile, Baile Átha Cliath agus ón University of Essex,

Ceapadh Niall Greene don Bhord i dtús báire i Mí Iúil

i Mí Iúil 2012 agus athcheapadh é i Mí Iúil 2015. Is

Ceapadh Colm McCarthy don Bhord i dtús báire i Mí
arís i Mí Aibreáin 2017. Is céimí é Colm ó Choláiste na

Ó chlé, ag an mbarr: Niall Greene, Patricia King, Colm McCarthy,
Paul Mehlhorn, Barry Nevin, Eric Nolan, Dalton Philips, Paul Schütz,
Denis Smyth and Gerry Walsh.

Ceapadh Paul Schütz ina bhall den Bhord i dtús báire

Cliath. Tá eolas ag Barry faoi oibríochtaí na cuideachta
agus taithí aige ar bheith ag plé le ceisteanna caidrimh
thionsclaíoch. Ó bhí Meán Fómhair 2005 ann tá Barry ina
bhall de Choiste Sláinte, Sábháilteachta, Slándála agus
Timpeallachta an Bhoird. Bhí sé ina chathaoirleach ar an
gcoiste seo ó Mhí na Nollag 2011 go Mí na Samhna 2012.

hAchtanna um Rannpháirtíocht na nOibrithe (Fiontair Stáit),
1977 go 2001. Chuaigh Denis isteach sa Chuideachta
i 1979 agus faoi láthair is é Bainisteoir Dualgais Aerfoirt
é. Is ball é den cheardchumann SIPTU agus de Ghrúpa
Stiúrthóirí Oibreora Chomhdháil na gCeardchumann. Tá
dioplómaí ag Denis i mBainistíocht Oibríochtaí Aerfoirt agus
i mBainistíocht Slándála. Ceapadh é ina bhall de Choiste
Sláinte, Sábháilteachta, Slándála agus Timpeallachta an
Bhoird i Mí Mhárta 2014 agus de Choiste Airgeadais an
Bhoird i Mí Mhárta 2016.
Ceapadh Gerry Walsh ina bhall den Bhord i dtús báire i Mí
na Samhna 2009, athcheapadh é i Mí Feabhra 2012, Mí
Feabhra 2013 agus arís i Mí Iúil 2015. Mar chomhairleoir
gnó neamhspleách soláthraíonn sé tacaíocht straitéiseach
do bhoird agus d´fhoirne bainistíochta sinsearaí roinnt
cuideachtaí Éireannacha agus idirnáisiúnta agus is
Stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin é ar roinnt cuideachtaí
Éireannacha. Tá eolas agus taithí ag Gerry ar bheith ag
obair in earnáil tráchtála leath-stáit na hÉireann, eolas a
fuair sé ón am a chaith sé mar Phríomhfheidhmeannach ar
Bhord Gáis ó 2000 go 2007. Bhí sé i gceannas ar aistriú
na cuideachta sin go cuideachta fhuinnimh uile-Éireann, a
sholáthraíonn idir ghás agus leictreachas go custaiméirí ar
fud oileán na hÉireann. Is céimí innealtóireachta é ó COC.
Bhí Gerry ina Chathaoirleach ar Údarás Aerfoirt Chorcaí ó

agus tá sé mar Chathaoirleach ar Bhord Rialaithe Institiúid

Ceapadh Eric Nolan ina bhall den Bhord i dtús báire i Mí

2009 go deireadh 2011. Tá Gerry ina Chathaoirleach ar

Teicneolaíochta Luimnigh. Tá céimeanna LLB agus LLM

Eanáir 2014 agus athcheapadh é i Mí Eanáir 2018 faoi na

Choiste Iniúchta agus Riosca an Bhoird. Bhí sé gníomhach

aige ó Ollscoil Luimnigh. Tá eolas nach beag ag Niall i

hAchtanna um Rannpháirtíocht na nOibrithe (Fiontair Stáit),

mar bhall den choiste ó Mhí Feabhra 2010 agus ansin

dtaca le ceisteanna eitlíochta agus taithí aige maidir le

1977 go 2001. Chuaigh Eric isteach sa Chuideachta i

ceapadh é mar an Cathaoirleach i Mí Feabhra 2012. Tá

comhairle a thabhairt d´eagraíochtaí earnála príobháidí agus

2003 agus bíonn sé ag obair i Seirbhís Phóilíneachta agus

Gerry ina bhall de Choiste Ainmniúcháin agus Luach

poiblí. Ceapadh é ina Chathaoirleach ar Choiste Sláinte,

Seirbhíse Dóiteáin an Aerfoirt ag Aerfort Chorcaí. Tá sé ina

Saothair an Bhoird ó bhí Mí na Samhna 2010 ann agus

Sábháilteachta, Slándála agus Timpeallachta an Bhoird i

bhall de cheardchumann SIPTU chomh maith le Grúpa

ina bhall de Choiste Straitéise agus Bonneagair an Bhoird

Mí na Nollag 2012 agus ó Mhí na Samhna 2015 tá sé ina

Stiúrthóirí Oibreora Chomhdháil na gCeardchumann. Bhí

ó bhí Mí na Samhna 2015 ann.

bhall de Choiste Straitéise agus Bonneagair an Bhoird.

Eric gníomhach ar Bhord Údaráis Aerfoirt Chorcaí ó Mhí
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Ó chlé, ag an mbarr:
Dalton Philips
Príomhfheidhmeannach

Niall MacCarthy
Stiúrthóir Bainistíochta, Aerfort Chorcaí

Brian Drain
Príomhoifigeach Daoine

Jack MacGowan
Príomhfheidhmeannach, ARI

Ray Gray
Príomhoifigeach Airgeadais

Colm Moran
Príomhfheidhmeannach, daa International

Vincent Harrison
Stiúrthóir Bainistíochta, Aerfort Átha Cliath

Marion O’Brien
Príomhoifigeach Straitéise agus Rialachais

Maurice Hennessy
Príomhoifigeach Faisnéise agus Oibríochtaí Slándála

Paul O’Kane
Príomhoifigeach Cumarsáide
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Faisnéis Aerloingseoireachta
Aerfort Átha Cliath
Áit

Leithead 532517N, Domhanfhad 0061612W (lárphointe Rúidbhealaigh 10/28)

Airde

242 troigh AMSL

Rúidbhealach

Rúidbhealach 10/28: Fad 2637 méadar – Leithead 45 méadar
móide guaillí 7.5 méadar ar gach taobh
Asfalt dromchla
Catagóir III A (Rúidbhealach 10) / Catagóir III A (Rúidbhealach 28)
Rúidbhealach 16/34: Fad 2072 méadar – Leithead 61 méadar
Asfalt dromchla
Catagóir I (Rúidbhealach 16 / Neamhbheacht (Rúidbhealach 34)

Athbhreoslú

JET A1

Oibríochtúil

24 uair an chloig

Seoladh Poist

Aerfort Átha Cliath, Co. Átha Cliath, Éire

Uimhir Facs

(01) 814 1034 (09:00 – 17:00)
(01) 814 5479 (24 u.a.c)

Uimhir Teileafóin

Náisiúnta (01) 814 1111
Idirnáisiúnta 353 1 814 1111

Idirlíon

www.dublinairport.com

Sita

DUBRN7X (Riarachán Aerfoirt)
DUBYREI (Oibríochtaí)

Aerfort Chorcaí
Áit

Leithead 515029N, Domhanfhad 0082928W

Airde

502 troigh AMSL

Rúidbhealach

Rúidbhealach 16/34*: Fad 2133 méadar – Leithead 45 méadar
móide guaillí 7.5 méadar ar gach taobh
Asfalt dromchla
Catagóir II (Rúidbhealach 16) / Catagóir I (Rúidbhealach 34)
Rúidbhealach 07/25: Fad 1310 méadar – Leithead 45 méadar
Coincréit dromchla
Non Inst.

Athbhreoslú

Lánáiseanna athbhreoslaithe ar fáil

Oibríochtúil

24 uair an chloig

Seoladh Poist

Aerfort Chorcaí, Co. Chorcaí, Éire

Uimhir Facs

(021) 431 3442

Uimhir Teileafóin

Náisiúnta (021) 431 3131
Idirnáisiúnta 353 21 431 3131

Idirlíon

www.corkairport.com

Sita

ORKARXH
* Athainmníodh Rúidbhealach 17/35 go Rúidbhealach 16/34 le feidhm ó 26/04/2018 de réir
Timthriall IAA AIRAC
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daa cpt

Aer Rianta International cpt

Iniúchóirí

Ceannoifig

Ceannoifig

Deloitte

Aerfort Átha Cliath, Co. Átha Cliath, Éire

An Seanfhoirgneamh Críochfoirt Lárnach

Cuntasóirí Cairte agus Cuideachta Iniúchta

T. 353 1 814 1111

Aerfort Átha Cliath, Co. Átha Cliath, Éire

Reachtúil, Teach Deloitte & Touche

F. 353 1 814 4120

T. 353 1 944 4056

Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2

www.daa.ie

www.ari.ie

Oifig Chláraithe

Aer Rianta International Middle East

Grúpa Bhanc na hÉireann

Aerfort Átha Cliath, Co. Átha Cliath, Éire

Urlár 4, Foirgneamh Falcon Tower,

Banc Barclays

Ceantar na dTaidhleoirí, Bosca Poist 10047,

BNP Paribas

Manama, Ríocht Bhairéin

Danske Bank A/S

T. 00 973 17537979

Banc Infheistíochta na hEorpa

F. 00 973 17533741

Banc HSBC cpt

www.ari.ie

Banc Uladh Teo

Príomhbhaincéirí

DAA Finance cpt
An Seanfhoirgneamh Críochfoirt Lárnach
Aerfort Átha Cliath, Co. Átha Cliath, Éire
T. 353 1 814 1111

Ráitis Réamhbhreathnaitheach

Tá le fáil sa doiciméad seo ráitis áirithe réamhbhreathnaitheacha maidir le riocht
airgeadais, torthaí oibríochtaí agus gnólachtaí daa cpt. Tá i gceist leis na ráitis seo riosca
agus neamhchinnteacht ós rud é go mbaineann siad le himeachtaí agus go mbíonn
siad ag brath ar dhálaí a tharlóidh sa todhchaí. Is ann do roinnt fachtóirí arbh fhéidir leo
spreagadh go mbeadh torthaí nó forbairtí iarbhíre difriúil go hábhartha ón méid atá curtha
in iúl nó tugtha le fios ag na ráitis réamhbhreathnaitheacha seo. Tá na ráitis bunaithe ar
dhálaí reatha ionchais margaidh agus eacnamaíocha, ar an timpeallacht rialála ar ann di
cheana, agus ar mhínithe a rinneadh ar Chaighdeáin Tuairiscithe Airgeadais a chuirtear i
bhfeidhm do thréimhsí san am atá thart, tréimhsí reatha agus sa todhchaí. Níor chóir aon
rud sa tuairisc seo a fhorléiriú mar thuar brabúis.
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Colophon
foireann daa le feiceáil sa tuairisc:

Dearadh: Atelier TypoGraphic Design (www.atelier.ie)

Leathanach 21: Courtney Byrne, Cúntóir

Príomhghrianghrafadóireacht: Peter Rowen

Díolacháin, The Loop, Aerfort Átha Cliath;

Clóbhualadh: Print Media Services, Baile Átha Cliath

Stephen Gorman, Ceannasaí Foirne,
Áiseanna Críochfoirt 2, Aerfort Átha Cliath.

Páipéar: UMP Finesse Silk
Cló-aghaidh: Theinhardt, Optimo Type Foundry

Leathanach 22: Sarah Flood, Ceannasaí

Foilsithe ag

Taithí an Phaisinéara, Críochfort 5, King

daa cpt

Khaled International Airport, Riyadh, an

Ceannoifig, Aerfort Átha Cliath, Co. Átha Cliath, Éire

Araib Shádach.

T. 353 1 814 1111 / F. 353 1 814 4120

Leathanach 24: Sarah Farrelly, Bainisteoir

www.daa.ie

Catagóire, The Loop, Aerfort Átha Cliath.

©2018 daa cpt

Leathanach 27: Robert Murphy, Ball Foirne,
Áiseanna Críochfoirt 2, Aerfort Átha Cliath;
Emma Maguire, Gníomhaire Seirbhíse
Custaiméara, Críochfort 1, Aerfort Átha Cliath.
Leathanach 28: Pascal Lee, Aonad
Cuardaigh Aerfoirt, Aerfort Chorcaí; Aisling
Keenan, Oifigeach Oibríochtaí, Aonad
Leithdháilte Sheastáin, Aerfort Átha Cliath.
Leathanach 30: Deborah Kearns,
Bainisteoir Feidhmíochta Oibríochtúla
& Oiliúna, Críochfort 5, King Khaled
International Airport, Riyadh, an Araib
Shádach.
Leathanach 33: Abdulmohsen Aloqaili,
Cigire Oibríochtaí Dualgais, Críochfort 5,
King Khaled International Airport, Riyadh,
an Araib Shádach.
Leathanach 34: Hassan Abdul Hadi,
Comhalta Díolacháin, Ahlan Avenue,
Críochfort 5, King Khaled International
Airport, Riyadh, an Araib Shádach; Mahabir
Singh, Ionadaí Cliaint, Bainistiú Sócmhainne
& Forbartha, Aerfort Átha Cliath.
Leathanach 37: Aleksandra Kwiatkowska,
Cúntóir Díolacháin, The Loop, Aerfort Átha
Cliath.
Leathanach 47: Sinead Neeson, Aonad
Cuardaigh Aerfoirt, Críochfort 2, Aerfort
Átha Cliath.

daa cpt
An Seanfhoirgneamh Críochfoirt Lárnach
Aerfort Átha Cliath, Co. Átha Cliath, Éire
T. 353 1 814 1111
F. 353 1 814 4120
www.daa.ie

