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Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh 2013
Forbhreathnú
Teastaíonn uaim moladh a thabhairt d’fhoireann agus

Is mór an fáilte atá roimh phéacáin ghlasa an bhisigh i
ngach aon aonad gnó, agus fás ioncaim iomlán arbh fhiú
4.4% é tar éis cobhsaíochta ioncaim thiar sa bhliain 2012.

lucht bainistíochta Iarnród Éireann as a n-aird leanúnach

Chonacthas atheagrú rathúil Iarnród Éireann ag teacht chun

ar sheachadadh ár ngréasáin chuimsithigh seirbhísí dár

críche le bliain anuas freisin, de réir cheangaltais rialacháin

gcustaiméirí i gcúinsí airgeadais fhíor-dhúshlánacha.

an AE i leith an tionscail iarnróid, a tháinig roimhe seo

I gcomparáid leis an mbliain 2012 is amhlaidh a ghnóthaigh
an Chuideachta sa bhliain 2013:
l

l

Costais a laghdú faoi €25 milliún ar bhunús

l

mbliain 2012

chun Tosaigh freisin, lena n-athrófar ó bhonn an chaoi ina

Méadú i líon na gciliméadar traenach a oibrítear faoi

laghdú faoi €8.7 milliún in íocaíochtaí Oibleagáide

ár spriocanna airgeadais a ghnóthú, lena n-áirítear

Seirbhíse Poiblí (PSO)

spriocanna géara agus cúnaint atá mar choinníoll faoi na

Seachadadh na seirbhísí méadaithe sin le 261 ball

Leanúint ar aghaidh ag oibriú go sábháilte, agus ag

saoráidí baincéireachta athnuaite do Ghrúpa CIÉ – lena
n-áireofar gnóthú coigiltis phárolla ríthábhachtacha chomh
luath agus is féidir sa bhliain 2014 – agus coinneoimid
orainn ag fás ár ngnóthaí agus ár n-ioncaim.

gnóthú spriocanna tráthúlachta PSO ar gach aon

Tá dúshláin ghéara os ár gcomhair go fóill ámh, agus

bhealach

caithfear cistiú an ghréasáin reatha, na leibhéal seirbhíse

Cothabháil i líon na bpaisinéirí, agus méadú sa
Méadú san ioncam ó gach aon oibríocht faoi
€8.3 milliún, nó 4.4%.

l

ngníomhaíochtaí.
Coinneoimid orainn ag laghdú ár mboinn chostais d’fhonn

tonnáiste lastais faoi 4%.
l

ndéanaimid ár ngnó tríd an gcustaiméir a chur ag croílár ár

Seachadadh na seirbhísí méadaithe sin d’ainneoin

leibhéil fhoirne ba lú riamh againn

l

Bhainisteoir Bonneagair laistigh d’Iarnród Éireann.
Chuir an Chuideachta tús leis an gclár An Custaiméir

foirne ní ba lú, ar laghdú faoi 6.4% é, chuig na

l

ar leithligh do Ghnóthais Iarnróid (oibríochtaí) agus do

comhchosúil, cé is moite de choigilteas aonuair ón

0.5 milliún ciliméadar traenach
l

faoi réir maolaithe d’Éirinn. Áiríodh leis sin bunú eagras

reatha, agus na héilimh do chothabháil fhlít ar chur ar
bhonn inbhuanaithe. Ní féidir é sin a bhaint amach ach
amháin le tacaíocht ónár ngeallsealbhóirí lena n-áirítear an
Rialtas, an Roinn Iompair agus an tÚdarás Iompair Náisiúnta.
Cuimsíonn sé sin riachtanais infheistíochta caipitiúla,

Méadú do bharrachas Europort Ros Láir chuig

cistiú reatha PSO agus cinntí rialaithe táillí – lena n-áirítear

€2.1 milliún, le méadú sna haonaid lastais faoi 4.5%.

comhaontú ar chonradh ilbhliantúil do ghnó an Bhainisteora

Lean sé sin ar aghaidh leis an treocht oibriú níos éifeachtúla

Bhonneagair – ar bunúsach é do thodhchaí ár ngréasáin

bheith ann agus cosaint á thabhairt do sheirbhísí poiblí, ar

iarnróid dá bhfuil ann anois.

treocht í a ghnóthaigh Iarnród Éireann go comhsheasmhach
síos tríd an ngéarchéim eacnamaíoch. Is amhlaidh ón
mbliain 2008 i leith, d’ainneoin laghdú beagnach faoi
30% sa chistiú PSO, a choinníomar orainn ag seachadadh
tromlach mór na seirbhísí agus a laghdaíomar ár gcostas
oibriúcháin in aghaidh an chiliméadair thraenach faoi
16.6%.
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David Franks
Príomhfheidhmeannach
Iarnród Éireann

Misean

Creidiúintí agus Luachanna

Réitigh iompair inbhuanaithe a sholáthar chun éilimh

n

Feidhmiú go Sábháilte

na gcustaiméirí a shásamh.

n

Aire a thabhairt dár gcustaiméirí, dár ndaoine
agus dár gcomhshaol

Fís
Éire a Ghluaiseacht chun Cinn

n

Obair as lámh a chéile

n

Freagrach as ár mbearta

n

Uaillmhianach agus costéifeachtach ar gach slí

n

Paiseanta faoina mbíonn ar bun againn
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Athbhreithnithe Gnó
Forbhreathnú Airgeadais
Treocht Airgeadais

Gluaiseacht ó 2008 go 2013

Táimid tar éis ár gcostais oibriúcháin a laghdú faoi

Ioncam

✘

(€26.4m)

(11.9%)

€73.1 milliún ón mbliain 2008 i leith, in ainneoin costas

PSO

✘

(€54.2m)

(29.9%)

Costais Oibríucháin

✔

(€73.1m)

(17.3%)

Costas Traenach Km

✔

(€5.22)

(21.0%)

breosla ardaithe arbh fhiú €8 milliún in aghaidh na bliana
iad agus dímheas méadaithe arbh fhiú 13.7 milliún
in aghaidh na bliana é. Tá ioncaim agus íocaíochtaí
comhcheangailte oibleagáide seirbhíse poiblí (PSO) tar éis

* Áirítear leis an ioncam Paisinéirí, Lastas, Carrchlóis, Europort
Ros Láir agus Maoin

titim faoi mhéid níos mó ná na costais mar a léirítear sa
tábla thíos. Táthar tar éis feabhsú nach beag a fheiceáil thar
an tréimhse chéanna ámh sa chostas oibriúcháin in aghaidh
ciliméadair thraenach (tomhas na héifeachtúlachta).

Ioncam Iomlán (€m)*
221.5

2008

197.6

190.2

185.8

186.8

195.1

2009

2010

2011

2012

2013

* Áirítear leis an ioncam Paisinéirí, Lastas, Carrchlóis, Europort Ros Láir agus Maoin.

Costais Oibriúcháin (€m)
422.5

2008

4

382.3

369.5

364.6

355.7

349.4

2009

2010

2011

2012

2013
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€8.3m

2013

méadú ar an
ioncam in 2013

Bliain dheacair airgeadais eile d’Iarnród Éireann ab ae 2013.
Níorbh fholáir dúinn bearna €25.0 milliún a dhruidim sa
bhliain 2013 d’fhonn ár gcaillteanas buiséadaithe arbh
ionann agus €16.4 milliún é a sheachadadh. Tháinig an
bhearna sin ón éifeacht a d’eascair as laghdú sa ghnáth-PSO
i dteannta le cistiú caipitiúil laghdaithe, ardú sa phraghas do
bhreosla agus tionscnaimh coigiltis aonuair a seachadadh sa
bhliain roimhe sin. Dhruid an lucht bainistíochta an bhearna
sin trí shraith tionscnamh agus clár arna seachadadh ó
cheann ceann na bliana ag díriú ar roinnt eochairlimistéar
lena n-áirítear párolla nach croí-phárolla é, bainistiú
conartha, athchaibidliú conartha, cuíchóiriú flít, straitéis
breosla agus roinnt tionscnamh aonuaire.

Caibidlí Párolla
In ainneoin rannpháirtíochta cuimsithí lenár gceardchumainn
ab amhlaidh a dhiúltaigh an fhoireann i mí Iúil 2013 do
thogra pá agus táirgeachta lena mbainfí coigilteas párolla
arbh fhiú €8.5 milliún in aghaidh na bliana iad. Caithfear
comhaontú a ghnóthú i leith tacair thograí chun an

Is i bplean bliana na cuideachta a chlúdaítear iad siúd,
agus is ann freisin atá roinnt toimhdí dúshlánacha maidir
le fás ioncaim, bainistiú costais agus rialtas trí mheán an
Chonartha Ibhliantúil agus an Chonartha Oibleagáide
Seirbhíse Poiblí. Braitheann cumas Iarnród Éireann an
leibhéal seirbhíse arna shonrú ag an Údarás Iompair
Náisiúnta ar an gcistiú a thugtar trí mheán an PSC agus an
cinneadh ar tháillí a sheachadann an NTA.
Sa chás nach mbeadh cistiú inbhuanaithe ag teacht isteach
b’amhlaidh a chuirfeadh sé sin na leibhéil seirbhíse i mbaol
do chustaiméirí, a chruthófaí deacrachta sreafa airgid leis,
agus a chuirfeadh sé sócmhainneacht Iarnród Éireann i
mbaol sa deireadh thiar.

coigilteas sin a bhaint chomh luath agus is féidir sa bhliain
2014.

Gnóthas Iarnróid

Reachtaíocht AE
Mar chuid den ullmhúchán i gcomhair chomhlíonadh

Forbhreathnú Margaidh

reachtaíocht an AE, chuir Iarnród Éireann tús le saothar

Áirítear leis an ngnó Gnóthais Iarnróid idir oibríochtaí

ullmhúcháin sa bhliain 2012 chun a chórais bhainistíochta ar

traenach agus chothabháil traenach.

fud an fhiontair a idirdhealú óna chéile. Rinneadh na córais
a idirdhealú ina mBainisteoir Bonneagair, Gnóthas Iarnróid,
Lastas Iarnróid, Europort Ros Láir agus Eile. Rinneadh na
córais a idirdhealú go rathúil i mí an Mheithimh 2013.

Cobhsaíocht Airgeadais

Is ionann an t-ioncam iomlán ó phaisinéirí ag €177 milliún
agus an mhéid is airde ón mbliain 2009 i leith, agus is é an
dara bliain as a chéile ina bhfacthas fás ioncaim ag +6%
i gcomparáid leis an mbliain 2012. Chonacthas líon na
bpaisinéirí ag cothromú sa bhliain 2013 ag 36.7 milliún
aistear.

Aontaíodh ar shaoráidí baincéireachta nua don Ghrúpa

Chonacthas fás ioncaim sna gréasáin InterCity, Comaitéara

CIÉ i mí an Mheithimh 2013. Tá sé sin bunriachtanach do

agus DART go léir sa bhliain, agus tháinig méadú ar líon

shócmhainneacht leanúnach an Ghrúpa agus d’Iarnród

na bpaisinéirí sa DART agus Comaitéireacht araon. Bhain

Éireann, agus ceanglaíonn sé an chuideachta do spriocanna

dúshláin ní ba mhó leis an líon InterCity agus iad síos 1%

agus cúnaint airgeadais fhíorghéara.

san iomlán; chonacthas biseach sa ráithe dheireanach ámh
le fás 2% sa líon le hais na tréimhse céanna sa bhliain 2012.
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Athbhreithnithe Gnó ar lean

95.1

93.9

96.4

96.3
Ros Láir

95.2

96.8
Port Láirge

94.6

97.0

97.6
Béal Feirste

Sligeach

97.2
Comaitéireacht

95%

96.4

100%

Cathair na Mart

Gaillimh

Luimneach

Trá Lí

80%

DART

85%

Corcaigh

90%

% laistigh den Liúntas Ama
Sprioc

Feidhmíocht Oibriúcháin

Feabhsuithe agus Leasuithe Seirbhíse

Ba í an aird a díríodh ar an bponcúlacht a chinntigh

D’ainneoin na géarchéime airgeadais is amhlaidh a leanann

in athuair gur sháraigh gach bealach an íos-sprioc

Iarnród Éireann ar aghaidh ag díriú ar fheabhsuithe

feidhmíochta go mbeadh 90% de thraenacha in am nó

seirbhíse. Áiríodh le tionscnaimh mhóra sa bhliain 2013

laistigh de 10 nóiméad mall (DART 87% laistigh de 5

feabhsuithe achair aistir ar go leor bealaí idirchathrach i mí

nóiméad mall) mar a leagtar amach sna conarthaí PSO leis

Eanáir; stáisiúin úra ag Páirc Hans, Co. Bhaile Átha Cliath

an Údarás Iompair Náisiúnta, le tromlach na mbealaí ag sárú

agus ag an Órán Mór, Co. na Gaillimhe; slí isteach úr ag

phoncúlacht 95%.

Sráid an Phiarsaigh ar Stáisiún an Phiarsaigh; agus feabhsú

Chonacthas ní ba mhó saincheisteanna ná mar ba ghnáth
ó thaobh greamú ísle iarnróid a bhaineann le titim duilleog,
de bharr an fhásra as cuimse a tháinig leis an samhradh
te i dteannta leis an bhfómhar cineálta, rud a chuaigh

leanúnach ar ár láithreán ar líne agus meán sóisialta.

Athchumrú Flít chun Éifeachtúlachtaí
a Ghnóthú

i bhfeidhm ar fheidhmíocht le linn na ráithe deireanaí.

Méadaíodh nó laghdaíodh méideanna na dtraenacha ó mhí

Chonacthas freagra ar fheabhas ó fhoireann Iarnród Éireann

Mheán Fómhair 2013 tar éis athbhreithniú cuimsitheach

don doineann ghéar i mí na Nollag 2013 chun a chinntiú

ar an tseirbhís agus an t-éileamh uirthi, chun seachadadh

gur coinníodh na seirbhísí ar siúl, ar freagra é a lean ar

níos éifeachtúla na seirbhísí reatha a chinntiú. Tiocfaidh

aghaidh isteach i míonna tosaigh na bliana 2014.

€3.2 milliún de choigilteas bliantúlaithe sa bhreosla agus
cothabháil mar thoradh ar na hathruithe a cuireadh chun
feidhme, go háirithe i gcumraíocht flít DART agus Intercity.
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36.7m
rinneadh 36.7
milliún turas
paisinéara
in 2013
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16%

Athbhreithnithe Gnó ar lean

méadú ar ioncam
Taxsaver

Gníomhaíocht Tráchtála
Áiríodh leis na heochair-bhuaicphointí tráchtála sa bhliain
2013:
l

Tháinig fás ar líon ár bpaisinéirí de bharr méaduithe
don bhosca táille, arna n-ualú i dtreo na ndeighleán
custaiméirí le leaisteachais ní b’íle, rud a thug fás
ioncaim €6 milliún breise.

l

Athnuachan Iarnróid (RSP3) don bhliain 2013 chuig
€90 milliún. Tá sé sin cosúil leis an bpróifíl bhliantúil a

Gníomhaíocht chur chun cinn láidir ar an gcampas

leagadh amach in ‘An Clár Sábháilteachta Iarnróid, 2009-

i ndeighleán na Mac Léinn, rud a chuir fás ioncaim

2013, Iarnród Éireann, Athbhreithniú Lárthéarma Iúil 2011’.

34% leis.
l

Tháinig an caiteachas ar an gClár Sábháilteachta agus

Ghnóthaigh an ‘Díolachán Samhraidh’ ar líne ag
irishrail.ie fás 13% agus é mar an chéad tonn de
ghníomhaíocht díolacháin ghréasáin. Tá an Díolacháin

Áiríodh leis na hoibreacha:
l
l

Obair ar choinníollacha chiseal an riain, leis an obair
athbhallastaithe agus athailínithe tugtha chun críche

Geimhridh €9.99 a tosaíodh go díreach tar éis na

l

Obair athleagtha

Nollag tar éis fás digití dúbailte a spreagadh i líon na

l

Athnuachana ladhróg agus crosairí

bpaisinéirí.

l

Feabhsuithe do ghearrthacha agus claífoirt, fálú
agus treorálacha crosairí comhréidhe.

Choinnigh ár lucht díolacháin ghnó ag díriú ar chur
chun cinn gníomhach an togra Taxsaver chun spreagadh

l

Oibreacha uasghrádaithe droichid

a thabhairt do chuideachtaí úra bheith rannpháirteach
agus úsáid a fhás laistigh de na cuideachtaí

Tionscadail Feabhsúcháin

rannpháirteacha reatha. Díríodh an ghníomhaíocht ar

l

sheónna bóthair laistigh de chuideachtaí, rud a chuir

Infheistíodh €35.3 milliún breise i gCaiteachas Caipitiúil san

fás 16% le hioncaim Taxsaver.

iarnród le linn na bliana 2013 i dteannta leis an infheistíocht

Táthar tar éis minice na scrúduithe ticéad a mhéadú
go mór le haird mhéadaithe á díriú ar ghníomhaíocht

sa tSábháilteacht. Áirítear leis na tionscadail atá ar siúl i
láthair na huaire:

cosanta ioncaim, le hath-imlonnú acmhainne breise

Céim a hAon (Mullach Íde/Binn Éadair chuig Cill Easra)

arna threisiú go hinmheánach le rannpháirtíocht

de Thionscadal Athchomharthaíochta Lár na Cathrach a

cúloifige. Chuir sé sin leis an bhfeasacht ag custaiméirí

coimisiúnaíodh ag deireadh seachtaine saoire bainc mhí

ticéad bheith acu sula dtéann siad ar bord agus

Dheireadh Fómhair. Tá coimisiúnú Chéim 2 (Cill Easra chuig

mhéadaigh sé an t-ioncam a bailíodh ó chustaiméirí

an Port Thiar) ar an sceideal do Q1 2015. Tá an t-ullmhú

nár íoc na táillí.

deartha agus tairisceana do chéimeanna 3 agus 4 (Uí
Chonghaile-An Chanáil Mhór) ag dul ar aghaidh de réir
an chláir. Méadóidh an obair sin toilleadh ár ngréasáin,

Bainisteoir Bonneagair
Taifeadadh easnamh €16.5 milliún sa bhliain 2013 roimh
mhíreanna eisceachtúla i ngnó an Bhainisteora Bonneagair.
Is iad an cistiú athnuachana, athruithe rochtana rianta ón

8

a cheadóidh do níos mó traenacha chun feidhmiú.
Tá an chéim deartha mhionsonraithe agus cumasaithe
den acomhal iompair mholta ag Stáisiún an Cheantaigh
i gCorcaigh tar éis tosú, chun an inrochtaineacht chuig an
gcathair agus uaithi a fheabhsú.

ngnó gnóthais iarnróid agus lastais iarnróid, íocaíochtaí PSO

Rinneadh oibreacha deisiúcháin nach beag do dheiceáil

agus cistiú sábháilteachta an Státchiste, ag teacht chuig

fo‑riain Tharbhealach na Móna Airde le linn dhúnadh 9 lá

€152.5 milliún san iomlán.

ag tús mhí na Bealtaine.
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4%
méadú 4% ar
an tonnáiste
lasta iarnróid

Áirítear le tionscadail eile atá ar bun scéim phíolótach do
Chosaint Traenach, suiteáil cumarsáide raidió traenach
GSM-R chun teacht in ionad an chórais analógaigh reatha
agus suiteáil an fhordhroichid in ionad an chrosaire
chomhréidh ghnóthaigh, XG002, gar don Chabrach.

Europort Ros Láir
Is soláthróir bonneagair é Iarnród Éireann ag Ros Láir,
agus is oibreoir é, ag soláthar saoráidí calafoirt agus
seirbhísí gaolmhara, lena n-áirítear stíbheadóireacht, do
na cuideachtaí loingseoireachta. Is ann atá trí chuideachta
loingseoireachta ag feidhmiú, ag nascadh na hÉireann le

Lastas Iarnróid
Áiríodh le heochair-thrácht na Cuideachta ó thaobh lastais
iarnróid sa bhliain 2013:
l

l

ar chomhaontú sa bhliain 2013 leis an gceathrú oibreoir, LD
Lines, chun seirbhís idir Ros Láir, an Fhrainc agus an Spáinn
a thosú, a seoladh sa bhliain 2014.

Mian since ó Mhianaigh na Teamhrach chuig Calafort

Is é Europort Ros Láir an dara calafort mara is tábhachtaí sa

Átha Cliath

Stát ó thaobh na straitéise de tar éis Bhaile Átha Cliath, agus

Adhmad ó Cho. Mhaigh Eo chuig Muileann Laín Phort
Láirge

l

deisceart na Breataine Bige agus leis an bhFrainc. Thángthas

Traenacha Coimeádán ó Bhéal an Átha chuig Calafort
Átha Cliath agus Calafort Phort Láirge

B’ionann an t-ioncam ó lastas iarnróid sa bhliain agus
€4.9 milliún, ar mhéadú faoi 2.7% ar an mbliain 2012 é.
B’ionann an tonnáiste iomlán a iompraíodh ar an ngréasáin
agus 589,000, ar mhéadú faoi 4% ar an mbliain 2012 é,
agus 90.8 milliún ciliméadar tonna.

é mar an dara calafort is gnóthaí i dtéarmaí cuairteanna
loinge agus olltonnáiste, agus é ag láimhseáil níos mó lastais
aonadaithe ná aon chalafort mara Éireannach eile seachas
Calafort Átha Cliath.
Gnóthaíodh barrachas €2.1 milliún sa bhliain 2013 ó ioncam
neamhathraithe arbh ionann agus €9.7 milliún é. Tháinig
méadú faoi 4.5% ar líon na n-aonad lastais, le líon na
bpaisinéirí thíos faoi 3.8%.
Choimisiúnaigh an Roinn Iompair, Turasóireachta agus
Spórt Indecon International Economic Consultants chun

Tá an Chuideachta ag tapú deiseanna formhéadaithe

athbhreithniú straitéiseach a dhéanamh ar Europort Ros

lastais iarnróid go gníomhach, agus ag dul i gcaidreamh

Láir, agus tá a thuilleadh staidéir ar bun i leith roghanna na

le calafoirt, allmhaireoirí agus tionscal chun réitigh lastais

todhchaí don Chalafort.

iarnróid tráchtála inmharthana a aithint.

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Iarnród Éireann 2013
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Athruithe Eagraíochta
Ceapadh Príomhfheidhmeannach nua, an tUas. David
Franks, an 1 Feabhra 2013, tar éis dul ar scor an Uas. Dick
Fearn.

rialacháin an AE atáthar tar éis dréachtreachtaíocht a
sholáthar do bhunú Rialtóir Iarnróid, agus an Coimisinéir
Sábháilteachta Iarnróid ag glacadh an róil sin chucu, agus
an chomhlachta feidhme bhunriachtanaigh, laistigh de CIÉ.
Táthar ag ceapadh go síneofar Conradh Ilbhliantúil (MAC)

D’fhorfheidhmigh Iarnród Éireann struchtúr eagrúcháin

idir Iarnróid Éireann agus an Roinn Iompair, Turasóireachta

nua go rathúil chun rialacháin an AE a chomhlíonadh, tar

agus Spóirt maidir le cothabháil an bhonneagair iarnróid

éis deireadh a tháinig leis an maolú d’Éirinn ó na rialacháin

leis an IM. Cosúil leis sin, is amhlaidh a aontófar conradh

i mí an Mhárta 2013. D’fhoilsigh Iarnród Éireann a Ráiteas

úr Oibleagáide Seirbhíse Poiblí (PSO), atá comhlíontach

Gréasáin an 15 Márta roimh an struchtúr eagrúcháin ar

le rialacha an AE, idir Iarnród Éireann agus an tÚdarás

Comhlíontach leis an AE é, a cuireadh i bhfeidhm an 25

Náisiúnta Iompair (NTA) do sholáthar seirbhísí iompair

Márta. Bunaíodh na heagrais Gnóthais Iarnróid (RU) agus

phaisinéirí.

Bainisteoir Bonneagair (IM) i gcomhréir le rialacha reatha
an AE. Tugadh an tasc nach beag a bhain le hidirdhealú na
gcóras cuntasaíochta chun críche i mí Iúil.
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0.5m Km
méadú ar
chiliméadair a
chlúdaigh traenacha
in 2013
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nialas
tá an tsábháilteacht ar
an gcéad tosaíocht – gan
imbhualadh traenach ar bith
– gan traein phaisinéara ar
bith díráillithe

Tá Iarnród Éireann tar éis na tionóiscí móra a tharla le bliain
anuas sa Spáinn, sa Fhrainc agus san Eilbhéis, ar bhuillí
móra don tsábháilteacht iarnróid san Eoraip iad, a scrúdú
go honnghníomhach chun a chinntiú go bhfoghlaimítear ó
na saincheisteanna a bhaineann le gach aon chás d’fhonn
teagmhas dá leithéid a chosc ar an ngréasán seo.

Ár Luachanna a Réadú
Sábháilteacht
Is í an tSábháilteacht atá ag croílár dár ngníomhaíochtaí
go léir. Iarnród a fheidhmíonn go sábháilte is ea an bunús
do sheirbhís do chustaiméirí, don bhainistiú airgeadais,
do bhainistiú acmhainní daonna agus maoirseacht an

Ag Tabhairt Aire dár gCustaiméirí
Beidh meas ag ár gcustaiméirí dúinn as seirbhísí sábháilte
iontaofa comhsheasmhacha iomaíocha ar dírithe ar chustaiméirí
iad a sholáthar, ar furasta iad a cheannach, ar furasta iad a
úsáid, agus a thugann eispéireas den scoth agus luach ar
airgead arb í an rogha is fearr don phobal taistil.

chomhshaoil. Is é ár gCóras Bainistíochta Sábháilteachta atá

Tá an Clár Custaiméir chun Tosaigh a seoladh thiar sa

mar bhonn taca leis an tsábháilteacht in Iarnród Éireann,

bhliain 2013 deartha chun an custaiméir a chur ag

arna mbailíochtú ag an gCoimisiún Sábháilteachta Iarnróid.

croílár ár ngnó. Comhdhlúthaitear leis an gclár sraith

Feidhmíocht sábháilteachta ríthábhachtach a coinníodh le linn
na bliana 2013 is ea nach raibh imbhualadh ar bith traenach le
traein eile ná díráilliú ar bith traenach paisinéirí. Is trí aird gan
staonadh agus cultúr láidir na sábháilteachta amháin ar féidir
leis an staitistic sin a chothabháil. Is ina leith sin a choinníonn
Iarnród Éireann aird faoi leith ar staitisticí réamhtheachtacha.
Tharla 18 teagmhas Chomhartha Rabhaidh Sáraithe (SPAD),
rud a bhí mar mheathlú ón laghdú comhsheasmhach le blianta
beaga anuas. Cé go bhfiosraítear gach teagmhas go dian
agus go nglactar bearta iomchuí, is é córas cosanta traenach
an réiteach níos fadtéarmaí, cosúil lena bhfuil ar an DART, mar
a bhfeidhmíonn na coscáin go huathoibríoch ag comhartha
dearg mura ndéanann an tiománaí amhlaidh. Tá córas
píolótach ag Iarnród Éireann i láthair na huaire a bhfuiltear
ag pleanáil é a thástáil le linn 2014 agus an rolladh amach
ag tosú, ach an cistiú a fháil, i gcaitheamh na bliana 2015.

tionscnamh teicneolaíochta lena n-athrófar ó bhonn an
chaoi ina bhfeidhmíonn Iarnród Éireann idirbhearta agus
idirghníomhuithe le custaiméirí. Áireofar leis sin bainistiú
caidrimh chustaiméirí den scoth, bainistiú toraidh láidir ag
sásamh an éilimh leis an soláthar agus cumas fheabhsaithe
d’áirithintí suíocháin lena gcumasófar cnuasaigh
mhealltacha do chustaiméirí agus cur chun cinn seirbhísí
gnóthas gaolmhar m.sh. óstáil, fruiliú carr etc.
Bhunaíomar go comhthreomhar leis sin foireann
thrasfheidhmeach, ar a bhfuil ionadaithe ón Líne Tosaigh,
Tráchtáil agus Oibríochtaí, leis an gcuspóir athbhreithniú a
dhéanamh ar chaighdeáin ar fud na sé limistéar seirbhíse do
chustaiméirí seo a leanas; eadhon fógraí stáisiúin, fógraí ar bord,
comharthaíocht agus póstaeir, leagan amach agus glaineacht
stáisiúin, earraí caillte agus coinneáil bagáiste, seiceálacha
réamh-imeachta agus áirithintí suíochán. Is é cuspóir na
foirne athbhreithniú, athdhearadh agus ullmhú plean

Is toisc riosca go fóill iad na teagmhais tríú páirtí, go háirithe

forfheidhmiúcháin i leith na sé chaighdeán agus iarrachtaí a

ag crosairí comhréidhe. Tá obair ar bun chun leas a bhaint

dhíriú ar sheachadadh na n-athruithe is éifeachtaí, is gasta

as an teicneolaíocht chun cúnamh le feasacht a spreagadh

don eispéireas reatha seirbhíse do chustaiméirí. D’aithníomar

i measc úsáideoirí na gcrosairí i leith na dtraenacha ag

sa bhliain 2013 roinnt limistéar d’fheabhsú a chuirfidh le

teacht aniar orthu. Coinnímid orainn ag obair leis an Údarás

heispéireas ár gcustaiméirí amach sa bhliain 2014.

um Shábháilteacht ar Bhóithre, an Coimisiún Sabháilteachta
Iarnróid, leis na Gardaí agus le páirtithe leasmhara eile nach
iad an riosca sin a laghdú, agus seoladh tionscnamh mór
poiblíochta thiar sa bhliain 2013 chun feasacht a spreagadh
i leith úsáide sábháilte na gcrosairí comhréidhe.

Ó dhearcadh na gcustaiméirí is í an chaoi ina gcaithimid
le bristeacha agus ina gcoinnímid custaiméirí ar an eolas
an bunús is suntasaí lena sástacht. Táthar tar éis roinnt
athruithe a thabhairt isteach ó athbhreithniú Cuideachta sa

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Iarnród Éireann 2013
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100
tacaíocht phobail: bhain 100
grúpa pobail leas as taisteal
grúpa saor in aisce

bhliain 2013 ar bheartas, próisis agus cleachtais sa limistéar
seo sa chaoi ina bhfreagraímid do chúrsaí sna himthosca
úd. Cuireadh i bhfeidhm iad sin sa ráithe deireanach den
bhliain, agus tháinig freagra dearfach ó chustaiméirí dóibh
don chaoin inar chaitheamar le bristeacha le déanaí a bhain
leis an aimsir.

Meas ar an gComhshaol
Is tionscal agus modh iompair inbhuanaithe é an t-iarnróid
óna nádúr. Is trí réimse beart agus tionscnamh atá Iarnród

Táimid ar cheann de na soláthraithe WiFi saor in aisce ar

Éireann tar éis astúcháin a laghdú a thuilleadh ó oibríochtaí

bord is forásaí ar domhan, rud atá ar fáil ar fud ár bhflít

traenach agus úsáid ghinearálta an fhuinnimh araon.

iomláin ó cheann ceann na tíre. Chuir sé sin le heispéireas
bhfón cliste agus na dtaibléad ag dul i méid i gcónaí.

Forbhreathnú ar Úsáid Fuinnimh
in 2013

Chonacthas sástacht custaiméirí Idirchathrach fhoriomlán ag

Tarraingt Díosail

feabhsaithe do chustaiméirí, go háirithe agus leathadh na

buaic do na hannála sa bhliain 2013 agus 91% de na custaiméirí
ag maíomh go mbíonn siad fíorshásta nó cuibheasach sásta
lena n-eispéireas. Tá méadú gan staonadh tar éis teacht air
sin ó 75% thiar sa bhliain 2008. Tá sástacht leis an DART
agus le seirbhísí Comaitéireachta fós ard ag 90%.

Tábhacht Phobal Iarnród Éireann

Cuireadh i bhfeidhm athrú mór do chumraíocht na
dtraenach d’fhonn an toilleadh a chur ar aon chéim leis an
éileamh, agus an leibhéal seirbhíse céanna á chothabháil, go
déanach sa bhliain 2013; agus feicfear an tionchar iomlán
de sin amach sa bhliain 2014.
Táthar tar éis an fhlít Fiontair a mhodhnú chun ídiú breosla a
laghdú trí chumhacht chúntach a sholáthar ó inneall níos lú,

Tá freagrachtaí ag Iarnród Éireann do na pobail dá bhfónann
agus lena n-idirghníomhaíonn sé mar shaoránach corparáideach.
Cuimsíonn sé sin idir ár dtiomantas do dhéanamh oibreacha

in ionad í a fháil ó ghléas innill Tharraingthe.
Táthar tar éis achair uathmhúchta a ghiorrú agus cuireadh
i bhfeidhm múchadh láimhe de na hinnill féinghluaiste.

ar ár ngréasán, ar minic is gá iad a dhéanamh istoíche, maidir
leo siúd a chónaíonn nó a oibríonn in aice leis an ngréasán;

Tarraingt DART

agus tionscnaimh shonracha tacaíochta do phobal.

Cuireadh i bhfeidhm athrú cosúil leis do chumraíocht an DART

Chumasaigh tionscnamh tacaíochta pobail de chuid Iarnród

d’fhonn an toilleadh a chur ar aon chéim leis an éileamh,

Éireann in 2013 “The Journey’s on Us” 100 grúpa in athuair

agus an leibhéal seirbhíse céanna á chothabháil, i lár 2013.

ó na hearnálacha pobail, deonacha, agus carthanachta agus

Modhnaíodh na Bogearraí Rialaithe Tarraingthe ar 50%

spóirtiúla chun aistear grúpa ar an traein a fháil saor in aisce.

den fhlít, rud a ghnóthaigh coigilteas 7% ar na feithiclí úd.

Chuamar i mbun comhpháirtíochta le Seechange.ie do Mhí

Tá tionscadal ar bun an chuid eile den fhlít a mhodhnú;

an Ribín Uaine i mí na Bealtaine 2013, ar mhí shaintiomanta

táthar ag dúil le dáta forfheidhmithe i lár na bliana 2014.

do spreagadh na feasachta i leith saincheisteanna
meabhairshláinte in Éirinn í. Is mór an cás linn é seo, óir go

Éifeachtúlacht Breosla

bhfaca go leor dár dtiománaithe, agus gur fhulaing siad le

Thit úsáid an fhuinnimh in aghaidh an chiliméadair

tionchair thrámacha ó iarrachtaí féinmharaithe ar ár ngréasán.

thraenach beagáinín.

Thacaigh an Chuideachta le réimse tionscnamh pobail, ealaíon

Tá an tseirbhís a sholáthraítear ó thaobh an achair a

agus cultúrtha, arbh í an bhuaicphointe í imeachta traenach

thaistealaíonn na traenacha cuibheasach cobhsaí. Is é an

Sheachtain Mhór an Cheoil [Big Music Week] le RTÉ, a

sceideal traenach a threoraíonn an t-ídiú breosla den chuid

thaistil ar fud an ghréasáin le réimse imeachtaí ceoil ar siúl.

is mó seachas líon na bpaisinéirí a iompraítear. Is é sin le rá
go méadaítear an t-ídiú breosla go himeallach leis an líon
paisinéirí a bhíonn ar bord; is é an t-achar a thaistealaítear,
líon na stadanna agus luas na line na príomhthosca.
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Léirítear próifíl ídithe breosla Iarnród Éireann (MWh) thíos:
(gach figiúr slánaithe chuig ’00)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Úsáid Fuinnimh Iomlán
MWhr in aghaidh 10,000
km Paisinéara

100%

98%

86%

83%

81%

82%

82%

83%

Úsáid Fuinnimh Iomlán
MWhr in aghaidh 100 km
Traenach

100%

114%

83%

75%

75%

73%

69%

69%

Costas an Fhuinnimh
bunaithe ar Ola Dhíosail

100%

185%

141%

221%

159%

185%

209%

234%

Ola Dhíosail don tarraingt

670,300

708,500

598,600

480,100

465,900

468,300

455,400

451,000

Leictreachas don tarraingt

35,400

35,400

35,400

26,800

26,700

25,000

23,900

21,200

Breosla Bóthair

1,300

1,400

1,600

1,700

1,700

1,700

1,600

1,500

Leictreachas eile

31,000

31,000

31,000

40,000

39,000

40,000

37,400

37,800

Gás don téamh

18,500

18,500

18,800

18,500

16,300

10,800

10,100

10,700

756,500

794,800

685,400

567,100

549,600

545,800

528,400

522,200

100%

105%

91%

75%

73%

72%

70%

69%

Úsáid Fuinnimh Iomlán
MWhr

98.8%
Paisinéir M km

Úsáid Fuinnimh Iomlán
MWhr in aghaidh 10,000
Paisinéir-km

Traein M km

Úsáid Fuinnimh Iomlán
MWhr in aghaidh 100 km
Traenach

Líon na gCuntas
Leictreachais (MPRN)

Costas Fuinnimh bunaithe
ar Ola Dhíosail

1,872

2,007

1,976

1,681

1,678

1,639

1,583

1,568

100%

107%

106%

90%

90%

88%

85%

84%

4.03

3.95

3.46

3.36

3.27

3.32

3.33

3.33

100%

98%

86%

83%

81%

82%

82%

83%

18.2

16.8

19.9

18.2

17.7

18.1

18.4

18.3

100%

92%

109%

100%

97%

99%

101%

100%

4.14

4.71

3.43

3.11

3.10

3.01

2.86

2.86

100%

114%

83%

75%

75%

73%

69%

69%

390

430

481

511

571

574

593

628

100%

110%

123%

131%

146%

147%

152%

161%

0.34

0.63

0.48

0.75

0.54

0.63

0.71

0.80

100%

185%

141%

221%

159%

185%

209%

234%
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Ídiú Fuinnimh in aghaidh Achair Ghluaiste
250%

234%

221%

200%

185%

185%

150%

159%
114%

100%

100%

141%
86% 83%

98%

81%

82%

82%

83%

75%

75%

73%

69%

69%

2009

2010

2011

2012

2013

83%

50%

0%

209%

2006

2007

2008

Úsáid Fuinnimh Iomlán MWhr in aghaidh 10,000 km Paisinéara
Úsáid Fuinnimh Iomlán MWhr in aghaidh 100 km Traenach
Costas Fuinnimh bunaithe ar Ola Dhíosail

Úsáideanna Fuinnimh Eile

Costas Fuinnimh – Díosal-Bhunaithe

Tá laghdú leanúnach ar úsáid fhoriomlán an fhuinnimh.

Tagann ardú ar chostas an fhuinnimh i gcónaí, agus méadú

Tháinig méadú ar líon na n-ionad soláthair leictreachais

sa chostas aonaid arbh fhiú 12.7% sa bhliain 2013 amháin

(méadrú) in athuair ó 593 i mí Eanáir 2013 chuig 628 i

é. Ón mbliain 2006 i leith is amhlaidh atá costas aonaid an

mí Eanáir 2014. Is ionann an méadú le 6 bliana anuas

fhuinnimh tar éis méadú faoi 134%.

agus 60% go príomha de bharr stáisiún nua, seomraí nua
trealaimh Chomharthaíochta/Teileachumarsáide, Crosairí
Comhréidhe uathoibríocha nua.
Tharla méadú in úsáid an gháis de bharr an gheimhridh
fhada 2012/2013. Tá roinnt tionscnamh ar siúl chun
ídiú an gháis sna ceardlanna a laghdú. Beidh éifeacht
sheach-churtha ann ó fhoirgnimh bheith ag tiontú chuig
gás ag deireadh na bliana 2013, mar chuid d’fheachtas
éifeachtúlachta chun imeacht ó na seanchórais
neamhéifeachtúla.
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Gníomhartha glactha sa bhliain 2013 agus ar na
Bacáin don bhliain 2014
Lean Iarnród Éireann ar aghaidh sa bhliain 2013 lena
shaothar ar roinnt leibhéal:

Breosla Díosail don Tarraingt
Thionscain Iarnród Éireann clár trialach ar tháirge catalaíoch
atá ceaptha ídiú an bhreosla a laghdú sna hinnill chomhmhalartacha díosail. D’éirigh an próiseas agus an trealamh

nialas
gan lá ar bith caillte in 2013
de bharr gníomhaíocht
thionsclaíoch

sin fíor-achrannach, agus cuireadh tús leis an triail iomlán

na córais téimh a athchóiriú ó bhonn i dtrí phríomhstáisiún

i mí Eanáir 2014. Táthar ag dúil le torthaí i Ráithe 3 agus

chun éifeachtúlacht a fheabhsú, agus freisin chun leibhéil

breithneofar iad chun cinneadh a mhúnlú i leith pé beart

chompoird leordhóthanacha a sholáthar.

amach anseo le coigilteas féideartha 25,000 MWh in
aghaidh na bliana acu. Tá ESCO (Cuideachta Seirbhíse
Fuinnimh) ag cabhrú leis an staidéar sin.
Maidir le Múchadh/Atosú Uathoibríoch na n-inneall
Féinghluaiste, níorbh fhéidir teacht ar shlí inmharthana
chun dul ar aghaidh leis sin, agus tá forbairtí eile tar éis
an méid sin fhágáil siar anois. Táthar ag breithniú anois na
féidearthachta na hinnill 2-stróc atá idir 20 agus 40 bliain
d’aois a athchur le hinnill níos lú nua-aimseartha éifeachtúil,
leis an múchadh uathoibríoch mar ghné chaighdeánach
dóibh. Táthar ag beartú staidéir fhéidearthachta do thosach
na bliana 2014. Beidh ESCO ag tabhairt cabhrach don
staidéar úd.

Tábhacht Fhoireann Iarnród
Éireann
Is trí bheith ag obair i dteannta a chéile, a d’éirigh le
foireann 3,792 (an meánlíon fostaithe in 2013) duine
Iarnród Éireann athrú agus éifeachtúlacht a chinntiú bliain
i ndiaidh a chéile i rith na géarchéime geilleagraí d’fhonn a
chinntiú go bhfuil seirbhísí iompair phoiblí ar ardchaighdeán
á dtairiscint go sábháilte do chustaiméirí.
Tá an líon iomlán daoine laghdaithe ó bhreis is 6,000 in
2002 go dtí 5,114 in 2006 agus go dtí 3,768 ag deireadh na

Leictreachas don Tarraingt

bliana reatha, ainneoin an líon ciliméadar traenach taistealta

Táthar tar éis coigilteas breise a ghnóthú ón dara céim den

a bheith mórán mar an gcéanna.

athrú ó bhonn ar mhéideanna na dtraenacha (an mhéid

Sa bhreis ar chomhaontuithe comhchoiteanna, bhí

a chur in oiriúint don éileamh laghdaithe). Tá athrú na

comhghleacaithe ar fud na Cuideachta réamhghníomhach

mbogearraí rialaithe tarraingthe ar 50% den fhlít tar éis

maidir le cleachtais éifeachtacha oibre agus tionscnaimh

coigilteas breise a ghnóthú. Ghnóthaigh an dá mhír sin

shábhála costais a aithint agus a chur chun feidhme.

coigilteas 3,800 MWh in aghaidh na bliana i dteannta
a chéile le dhá bhliain anuas. Modhnófar na bogearraí
rialaithe tarraingthe ar chuid eile den fhlít DART sa bhliain
2014, rud a ghnóthóidh a thuilleadh coigiltis.

Ídiú Fuinnimh i bhFoirgnimh
Rinneadh go leor obair ullmhúcháin sa bhliain 2013, ónar
tháinig an leithdháileadh optamúil d’ionaid mhéadair chuig
an aonad gnó arbh fhearr in ann aige. Táthar ag socrú
spriocanna do na haonaid ghnó éagsúla anois. Táthar tar éis

Thug an Chuideachta faoi shuirbhé cuimsitheach fostaithe
in 2013. Ag eascairt as seo, tugadh faoi shraith tionscnamh
chun cumarsáid agus rannpháirtíocht le fostaithe a fheabhsú,
agus chun deis níos fearr a thabhairt d’fhostaithe a smaointe
agus a ndearcthaí maidir le forbairt na heagraíochta a chur
in iúl. Lena chois sin, in athuair seoladh an comhghrúpa
rannpháirtíochta idir an bhainistíocht shinsearach agus
ceardchumainn chun tacú le cur chuige rannpháirtíoch chun
déileáil leis na dúshláin a bheidh le sárú ag an eagraíocht.
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Stiúrthóirí agus Faisnéis Eile
Stiúrthóirí ag an 2 Aibreán, 2014
Cathaoirleach
An tUasal P. Gaffney

Stiúrthóirí
An tUasal F. Allen, P. Golden Uasal, T. McGee Uasal, an tUasal J. Moloney, an tUasal Flor O‘Mahony, an tUasal J. Nix,
an tUasal T. Wynne

Príomhfheidhmeannach
An tUasal D. Franks

Rúnaí
G. Finucane Uasal

Oifig Chláraithe
Stáisiún Uí Chonghaile, Baile Átha Cliath 1.
Guthán: 00 +353 1 836 3333
Facs: +353 1 836 4760
Láithreán Gréasáin: www.irishrail.ie

Uimhir Chláraithe
119571

Iniúchóirí
PricewaterhouseCoopers
Cuntasóirí Cairte agus Iniúchóirí Cláraithe
1 Duga Spencer
Cé an Phoirt Thuaidh
Baile Átha Cliath 1
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Bord Stiúrthóirí
Phil Gaffney
Ceapadh Phil Gaffney mar Chathaoirleach ar Iarnród Éireann agus mar Chomhalta de Bhord CIÉ
i Meitheamh 2011; tá Phil ag obair mar Stiúrthóir ar Iarnród Éireann ó 2006 anonn. Is innealtóir
comharthaíochta iarnróid é an tUasal Gaffney. Sula ndeachaigh sé ar scor i mí na Nollag 2005, bhí
28 bliain caite ag Phil ag obair le Hong Kong MTR. I measc na bpost éagsúil a bhí aige in imeacht na
mblianta sin bhí Príomh-Innealtóir, Bainisteoir Oibríochtaí agus Stiúrthóir Bainistíochta. Tá sé ceaptha
mar Chathaoirleach ar Choiste Sábháilteachta Bhord CIÉ. Chomh maith leis sin, tá sé ag feidhmiú mar
Stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin ar Bhord Crossrail Londan agus mar chomhalta de Choiste Sláinte agus
Sábháilteachta Crossrail.

Frank Allen
Is comhairleoir neamhspleách airgeadais é Frank Allen, a sholáthraíonn comhairle maidir le hinfheistíocht
bhonneagair agus oibríochtaí a bhaineann le geilleagair fhorbraíochta agus idirlinne. Bhí sé ag feidhmiú
mar Phríomhfheidhmeannach ar an nGníomhaireacht um Fháil Iarnród idir 2002 agus 2012 agus roimhe sin
bhí sé ag feidhmiú mar Cheannasaí Airgeadas Bonneagair ag Banc KBC agus chaith sé seal ag obair sa Bhanc
Domhanda i Washington DC. Céimí de chuid Choláiste na hOllscoile, Corcaigh agus Institiúid Teicneolaíochta
Massachusetts é. Is comhalta d’Institiúid na Stiúrthóirí é.

Laetitia Baker
Is í Laetitia Baker Príomh-Aturnae ghnólacht Mac Carthy Baker and Company agus is Comhalta de
Chomhairle an Chumainn Dlí í chomh maith. Tá baint aici le pobal iarthar Chorcaí agus bhí poist
shinsearacha aici le UDC an Sciobairín, Comhairle Baile Bheanntraí agus bhí sí ag feidhmiú mar
Chathaoirleach ar Bhord Chuan Bheanntraí tráth. Chomh maith leis sin, bhí sí ina Stiúrthóir ar Cork
Kerry Tourism tráth, mar aon le comhalta d’Údarás RTÉ, Stiúrthóir Comhar Creidmheasa Bheanntraí agus
Uachtarán Náisiúnta ar Chomhlachas Sóisear Éireann. D’éirigh an tUasal Baker as a cúraimí Boird i mí
Feabhra 2013.

Patricia Golden
Ceapadh Patricia Golden ina comhalta de Bhord Iarnród Éireann i mí Iúil 2012. Is Cuntasóir Cairte í a bhfuil
breis is 25 bliain taithí ar bhainistíocht shinsearach aici i raon cuideachtaí éagsúla. Tá Dioplóma sa Rialachas
Corparáideach curtha i gcrích aici agus i láthair na huaire is ag soláthar saineolas straitéiseach atá sí i
réimse na bainistíochta athraithe, na bainistíochta tionscadal agus na forbartha córas. Roimhe seo bhí sí
ag feidhmiú mar Cheannasaí Airgeadais agus Seirbhísí Corparáideacha le Fuinneamh Inmharthana Éireann
agus Fondúireacht Eolaíochta Éireann. Is céimí de chuid Choláiste na Tríonóide agus Scoil Gnó Smurfit an
Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath í Patricia.

Vincent Green
Ceapadh Vincent Green mar chomhalta de Bhord CIÉ i mí Eanáir 2013 faoi na hAchtanna um Páirteachas
Lucht Oibre (Fiontair Stáit), 1977 to 2001 agus ar Bhord Iarnród Éireann san am céanna. Thosaigh Vincent
ag obair le Iarnród Éireann i 1999 agus is seiceálaí taistil ticéad é, agus is i Stáisiún Heuston atá sé lonnaithe.
Is comhalta de SIPTU é agus déanann sé ionadaíocht ar oibrithe iarnróid. D’éirigh Vincent as a chúraimí
Boird ag deireadh mhí na Samhna 2013.

Paul McGarry
Is abhcóide sinsearach é Paul Mc Garry a bhfuil saineolas aige ar dhlí tráchtála, poiblí agus AE. Chaith
sé deich mbliana ag feidhmiú mar chomhalta tofa d’Ardchomhairle Bharra na hÉireann agus bhí sé
ina chathaoirleach ar roinnt de choistí na hArdchomhairle. Roimhe seo bhí sé fostaithe mar oifigeach i
gCoimisiún na hEorpa, agus i láthair na huaire is comhalta de Choiste Rialacha na nUaschúirteanna é mar
aon le toscaire buan na hÉireann ar Ardchomhairle Bharraí na hEorpa. D’éirigh an tUasal McGarry as a
chúraimí Boird ar an 7 Márta 2014.
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Bord Stiúrthóirí ar lean

Tracey McGee
Ba i 1990 a bhain Tracy cáilíocht mar Aturnae amach agus chaith sí tréimhsí ag obair sa Ríocht Aontaithe,
sna Stáit Aontaithe agus in Éirinn sular cháiligh sí mar Idirghabhálaí. Is Idirghabhálaí Deimhnithe í Tracey
anois agus tá sí ag obair don tSeirbhís Idirghabhála Teaghlaigh agus don Bhord um Thionóntachtaí Cónaithe
Príobháideacha ar bhonn conartha. Le linn a saoil ghairmiúil tá tréimhsí caite ag Tracey ag obair i gcleachtas
príobháideach, san earnáil tráchtála agus phoiblí rud a chiallaíonn go bhfuil taithí aici ar ghnéithe éagsúla
den dlí. Níl drogall ar bith ar Tracy tabhairt faoi dhúshlán nua agus síleann sí gurb ionann a ceapachán agus
deis chun a cuid taithí a úsáid agus cur leis an obair atá ar bun. Ba i Meán Fómhair 2013 a ceapadh Tracey
ina comhalta Boird.

John Moloney
Ceapadh John Moloney mar chomhalta de Bhord CIÉ i mí na Nollag 2005 faoi na hAchtanna um Páirteachas
Lucht Oibre (Fiontair Stáit), 1977 to 2001 agus ar Bhord Iarnród Éireann i mí na Nollag 2009. Ba sa bhliain
1978 a thosaigh John ag obair do Bus Éireann agus is ag obair mar thiománaí bus i nGaráiste Thobar an
Chaipín i gCorcaigh atá sé faoi láthair. Is comhalta de NBRU é.

James Nix
Ba i mí Iúil 2012 a ceapadh James Nix ina chomhalta de Bhord Iarnród Éireann.
Is abhcóide é an tUasal Nix atá ag obair do Transport and Environment in Éirinn, eagraíocht a bhfuil ról lárnach
aici ar leibhéal AE i mbeartais iompair a bhfuil laghdú ar úsáid agus astaíochtaí fuinnimh mar thoradh leo.
Ag leibhéal AE, tá an tUasal Nix ag obair ar chláir atá maoinithe ag Biúró Comhshaoil na hEorpa, cónaidhm
a bhfuil breis is 140 eagraíocht ar fud na mballstát páirteach inti. Chomh maith leis sin, tá sé fostaithe mar
Stiúrthóir Oibríochtaí le An Taisce – an tIontaobhas Náisiúnta d’Éirinn. Ba sa bhliain 1948 a bunaíodh An Taisce,
agus is eagraíocht neamhrialtasach comhshaoil neamhbhrabúis, ballraíocht-bhunaithe í, a bhfuil nasc aici le
comh-iontaobhais náisiúnta Eagraíocht Idirnáisiúnta na nIontaobhas Náisiúnta (INTO).

Flor O‘Mahony
Is comhairleoir gnóthaí poiblí é Flor O’Mahony agus comhairleoir le Fipra International. Tá tréimhsí caite
aige ina chomhalta de Pharlaimint na hEorpa agus de Sheanad Éireann. D’oibrigh sé mar chomhairleoir
don Tánaiste agus don Aire Sláinte agus Leasa Shóisialaigh, Brendan Corish agus do Cheannaire Pháirtí an
Lucht Oibre, Frank Cluskey. Léachtóir cúnta le beartais agus próisis AE ba ea é san Fhoras Riaracháin go dtí
2006 agus is comhalta den Institiúid um Ghnóthaí Idirnáisiúnta agus Eorpacha é. Ba i Meán Fómhair 2013 a
ceapadh Flor ina chomhalta Boird.

Tommy Wynne
Ceapadh Tommy Wynne mar chomhalta de Bhord CIÉ i mí na Nollag 2013 faoi na hAchtanna um Páirteachas
Lucht Oibre (Fiontair Stáit), 1977 go 2001 agus ar Bhord Iarnród Éireann san am céanna. Is tiománaí
traenach é Tommy agus is bunaithe i Stáisiún Heuston atá sé. Is comhalta de SIPTU é agus déanann sé
ionadaíocht ar oibrithe iarnróid.
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Grúpaí Comhairleacha Iarnród Éireann
Grúpaí Comhairleacha Iarnród
Éireann

Grúpa Comhairleach Bonneagair (IAG)

Tá cúig ghrúpa chomhairleacha bunaithe laistigh de Iarnród

ar an mbainistíocht innealtóireachta maidir le feidhmiú, leis

Éireann chun comhairle maidir le ceisteanna straitéiseacha

an straitéis bainistíochta sócmhainní, straitéisí oibríochtúla

agus teicniúla a chur ar an mBord agus chun piar-

d’innealtóireacht, athruithe rialála a mheas, agus tionscadail

athbhreithniú a dhéanamh ar thograí bainistíochta. Seo a

chaipitil a mheas agus a athbhreithniú.

leanas na grúpaí comhairleacha atá luaite le Bord Iarnród
Éireann mar aon leis na comhaltaí neamhfheidhmiúcháin atá
luaite leo:

Cuireann an IAG comhairle ar Bhord Iarnród Éireann agus

Ballraíocht
An tUasal Bob Clarke (comhairleoir neamhspleách)
Cathaoirleach

Grúpa Comhairleach Sábháilteachta
(SAG)
Bunaíodh SAG Bhord Iarnród Éireann chun cur ar chumas
an Bhoird cinneadh a dhéanamh maidir lena bhfuil

An tUasal David Wilkinson (comhairleoir neamhspleách) –
ón 17 Meitheamh, 2013

Grúpa Comhairleach Traenacha (TAG)

cúrsaí sábháilteachta (paisinéirí, oibrithe, conraitheoirí,

Bunaíodh TAG chun comhairle a chur ar Bhord agus

comharsana) á mbainistiú go cuí in Iarnród Éireann.

feidhmeannnach Iarnród Éireann maidir le saincheisteanna

Ballraíocht

a bhaineann leis an nGnóthas Iarnróid, lena n-áirítear
eispéireas custaiméirí, straitéisí tráchtála, tairiscint agus

An tUasal Cliff Perry (comhairleoir neamhspleách)

amchlár seirbhíse, agus saincheisteanna innealtóireachta

Cathaoirleach

a bhaineann leis an bhflít traenacha.

Grúpa Athbhreithnithe Iniúchta (ARG)

Ballraíocht

Is áis cumarsáide idir an fheidhm Iniúchta Inmheánaigh,
na hiniúchóirí seachtracha agus Bord Iarnród Éireann é
ARG Iarnród Éireann agus is áis atá ann freisin chun ráitis
airgeadais bhliantúla, rialuithe inmheánacha, bainistíocht

An tUasal Cliff Perry (comhairleoir neamhspleách)
Cathaoirleach

Grúpa Comhairleach Europort Ros Láir

riosca agus próisis rialachais laistigh de Iarnród Éireann a

Tacaíocht, monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar

athbhreithniú, tuairisc a sholáthar ina leith agus moltaí a

fheidhmiú Europort Ros Láir agus é mar aidhm gnóthachtáil

dhéanamh. Chomh maith leis sin, déanann ARG Iarnród

bharrmhaith airgeadais, oibríochtúil agus sábháilteachta a

Éireann príomhthátail imscrúduithe inmheánacha a

chinntiú.

mheas, mar aon le tuairiscí a scríobh maidir le freagairt
na n-iniúchóirí inmheánacha agus an lucht bainistíochta.

Ballraíocht
Patricia Golden, Uasal (Stiúrthóir Iarnród Éireann)
Cathaoirleach
An tUasal Frank Allen (Stiúrthóir Iarnród Éireann) –

Ballraíocht
Tras Honan Uasal (Cathaoirleach)
An tUasal Arnold O’Byrne
An tUasal David Fassbender
An tUasal Peter Scallan

ón 25 Márta, 2013
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Tuarascáil na Stiúrthóirí
Cuireann na Stiúrthóirí a dtuarascáil bhliantúil faoi

Tá athbhreithniú mionsonraithe de ghníomhaíocht

bhráid de réir a n-oibleagáidí faoi Achtanna na

na Cuideachta don bhliain ar fáil in Athbhreithniú na

gCuideachtaí agus an tAcht Iompair (Córas Iompair

nOibríochtaí.

Éireann a Atheagrú), 1986. Tá cuntais na Cuideachta
agus na nótaí gaolmhara arb ionann iad agus cuid
de na cuntais, atá san áireamh sa tuarascáil seo,

Torthaí agus Cúlchistí

ullmhaithe de réir na gcleachtas cuntasaíochta a

Tá mionsonraí na ráiteas airgeadais don bhliain dár críoch an

bhfuil glacadh leo in Éirinn.

31 Nollaig 2013 le fáil ar leathanaigh 31 go 61.

Príomhghníomhaíochtaí agus
Athbhreithniú Airgeadais

Bainistíocht Riosca

Is iad príomhghníomhaíochtaí na Cuideachta seirbhísí do

bhealach córasach agus smachtaithe. Trí phróiseas

phaisinéirí Intercity agus Iarnród Comaitéireachta, seirbhísí

um bhainistíocht riosca uile-fhiontraíochta, aithnítear

lastais agus Europort Ros Láir a bhainistiú.

na príomh-rioscaí atá os comhair na Cuideachta agus

Tá 100% de scairchaipiteal eisithe na Cuideachta, Córas

forbraítear pleananna gníomhaíochta chun na rioscaí a

Iompair Éireann, comhlacht reachtúil ar lánúinéireacht ag

mhaolú. Is príomh-thosaíocht í sábháilteacht an iarnróid

Rialtas na hÉireann agus a thuairiscíonn don Aire Iompair,

don Chuideachta i gcónaí agus léirítear é seo sa chlár

i seilbh Rialtas na hÉireann.

riosca. I measc na rioscaí is tromchúisí tá: mór-theagmhais

Déanann an Chuideachta monatóireacht rialta ar a
feidhmíocht trí raon príomhtháscairí oibriúcháin agus
feidhmíochta airgeadais. San áireamh sna hathbhreithnithe
seo a dhéanann an fhoireann bainistíochta agus na
Stiúrthóirí tá béim shuntasach ar shábháil costais a bunaíodh
roinnt blianta ó shin, sábháil costais a bhí mar bhonn leis
an mbonn costais a laghdú, mar aon le caighdeán agus
éifeachtacht na seirbhísí do chustaiméirí a fheabhsú.

Tá an Chuideachta tiomanta do riosca a bhainistiú ar

oibriúcháin, gníomhuithe sceimhlitheoireachta, caillteanas
cumarsáide oibriúcháin agus teip seasmhach ar ionchais
chustaiméirí agus gheallsealbhóirí eile a chomhlíonadh.

An Bord
Tá an Chuideachta á rialú trína Bhord Stiúrthóirí. Is iad
príomhróil an Bhoird cuspóirí straitéiseacha na Cuideachta
a fheabhsú agus athbhreithniú a dhéanamh ar oibriú

Is ionann torthaí 2013 agus fianaise gur mhéadaigh an

na Cuideachta i gcomparáid le sraith príomhtháscairí

t-ioncam ginte ó Oibríochtaí €8.3 milliún in 2012 agus

feidhmíochta. Tá sceideal nithe atá le ceadú ag an mBord,

gur tháinig laghdú €7.9 milliún ar na costais Oibriúcháin.

a thagann le chéile, ar a laghad, naoi n-uaire in aghaidh

Bhí méid iomlán an fóirdheontais a fuarthas in 2013

na bliana.

cothrom le €127 milliún, laghdú €8.8 milliún i gcomparáid
le 2012.
Thaifead an Chuideachta easnamh €11.5m roimh
muirear do mhír eisceachtúil de €4.9m le haghaidh costas
athstruchtúraithe a bhaineann leis an mbonn costais a
chuíchóiriú. Bhí easnamh foriomlán na bliana cothrom le
€16.4 milliún.

Tá tús áite á thabhairt go leanúnach ag Stiúrthóirí Iarnród
Éireann d’ardchaighdeáin rialachais chorparáidigh a
chothabháil. Tá a bheartas féin rialachais chorparáidigh
forbartha ag an mBord d’fhonn éifeacht a thabhairt don

Cúis áthais do na Stiúrthóirí a thuairisciú gur comhlíonadh

Chód Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit eisithe

na spriocanna bliantúla a comhaontaíodh idir an

ag an Roinn Airgeadais.

Chuideachta agus an NTA.
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gComhlachtaí Stáit
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Tá sonraí maidir leis na beartais agus na nósanna imeachta

ghnóthais leantaigh i leith ullmhú na gcuntas. Déileálann

curtha chun feidhme ag an gCuideachta i ndiaidh fhoilsiú

Nóta 1 “Gnóthas Leantach” leis na neamhchinnteachtaí

an Chóid Chleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit le fáil

seo mar aon le hachoimre a dhéanamh ar chonclúidí na

i dtuarascáil bhliantúil Ghrúpa Chóras Iompair Éireann.

Stiúrthóirí i ndáil le gnóthas leantach.

Rialú Inmheánach

Leabhair Chuntais

Tá Grúpa Athbhreithnithe Iniúchta ceaptha ag Bord Iarnród

Chomhairligh na Stiúrthóirí go bhfuil a bhfreagracht maidir

Éireann chun athbhreithniú a dhéanamh ar na cuntais

le leabhair chuntais chuí a choimeád comhlíonta trí úsáid a

bhliantúla, rialuithe inmheánacha agus ceisteanna comhlíonta,

bhaint as córais agus nósanna imeachta cuí agus pearsanra

mar aon le héifeachtúlacht iniúchadh inmheánach agus

atá cáilithe go cuí a fhostú. Is i bpríomhoifig na Cuideachta

seachtrach agus bainistíocht riosca. Chomh maith leis sin, tá

ag Stáisiún Uí Chonghaile, Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1

Grúpa Comhairleach Innealtóireachta ceaptha ag an mBord

atá na leabhair chuntais á gcoimeád.

chun monatóireacht a dhéanamh ar athnuachan bonneagair,
bainistíocht tionscadal mór-bhonneagair, comharthaíocht,
feidhmíocht. Cabhraíonn an Grúpa Comhairleach Traenacha

An tAcht um Shábháilteacht
Iarnróid 2005

leis an mBord le ceisteanna a bhaineann le heispéireas agus

Tá Acht um Shábháilteacht Iarnróid 2005 á chomhlíonadh

braistint custaiméirí, straitéisí tráchtála, innealtóireacht traenach,

ag Iarnród Éireann.

tionscadail leictreacha agus teileachumarsáide agus

athruithe rialála agus rioscaí gnó. Cabhraíonn an Grúpa
Comhairleach Sábháilteachta leis an mBord le monatóireacht
a dhéanamh ar na príomhréimsí gnó seo. Tá tuilleadh sonraí
maidir le córas inmheánach rialaithe na Cuideachta sonraithe
i dtuarascáil bhliantúil Ghrúpa Chóras Iompair Éireann.

Rialacháin um Íocaíocht Déanach
in Idirbhearta Tráchtála 2002
Tuigeann na Stiúrthóirí an fhreagracht atá orthu
comhlíonadh a chinntiú, ar gach slí ábhartha, le forálacha na

Faisnéis

Rialachán um Íoc Deireanach in Idirbhearta Tráchtála 2002.
Tá nósanna imeachta curtha chun feidhme chun na dátaí

Dáiltear tuarascálacha agus páipéir rialta ar na Stiúrthóirí

a bhfuil sonraisc iníoctha a aithint agus d’fhonn a chinntiú

ar bhonn tráthúil sula reáchtáiltear cruinnithe Boird agus

go ndéantar gach íocaíocht roimh a leithéid sin de dhátaí.

coiste. Cuirtear faisnéis a iarrann na Stiúrthóirí go sonrach

Soláthraíonn gnáthaimh dá leithéid dearbhú réasúnach

ó am go ham leis na páipéir seo.

i gcoinne neamh-chomhlíonadh ábharach leis na rialacháin.

Faigheann na Stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin cuntais

I rith 2013 íocadh €58k le soláthraithe tríú páirtí faoi na

thréimhsiúla bainistíochta agus tuarascálacha agus faisnéis

rialacháin.

bainistíochta go rialta a chuireann ar a gcumas grinnscrúdú
a dhéanamh ar fheidhmíocht na Cuideachta agus na foirne
bainistíochta bunaithe ar na cuspóirí comhaontaithe.

Stiúrthóirí
Is é an tAire Iompair a cheapann Stiúrthóirí an na

Gnóthas Leantach

Cuideachta. Tá ainmneacha na ndaoine a d’fheidhmigh mar
Stiúrthóirí i rith na bliana dár críoch 31 Nollaig 2013, nó atá

Tá an Bord Stiúrthóirí sásta ainneoin gur ann do roinnt

ceaptha ó shin i leith, le fáil anseo thíos. Ach amháin má

neamhchinnteachtaí, go mbeidh dóthain acmhainní ag an

chuirtear a leithéid in iúl, ba ag feidhmiú mar Stiúrthóirí don

gCuideachta chun fanacht i mbun gnó go ceann i bhfad.

bhliain ar fad a bhí na daoine thíosluaite.

Dá bharr seo, leanann siad orthu ag glacadh le bunús an

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Iarnród Éireann 2013
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Tuarascáil na Stiúrthóirí ar lean

Phil Gaffney (Cathaoirleach)

Ní raibh aon leas nó aon scaireanna ná bintiúir na

Frank Allen (Ceaptha 20/02/13)

Cuideachta, a Cuideachta Sealbhaíochta ná a comhfhochuideachtaí i seilbh Stiúrthóir ar bith, tráth ar bith i rith

Laetitia Baker (Ar scor 14/02/13)

na bliana. Ní dheachthas i mbun aon chonradh ná socrú

Patricia Golden

ábhartha i rith na bliana a raibh leas ag Stiúrthóir ann i

Vincent Green (Ar scor 30/11/13)

ndáil le gnó an Ghrúpa. Tá gnáthscair amháin i seilbh Rúnaí

Paul McGarry (Ar scor 07/03/14)

Cuideachta ina cháil mar ainmní Bhord Chóras Iompair

Tracey McGee (Ceaptha 27/09/13)

Éireann.

John Moloney (Athcheaptha 01/12/13)

Rúnaí Cuideachta

James Nix
Flor O’Mahony (Ceaptha 09/09/13)

Is fostaí lánaimseartha de mháthairchuideachta na

Thomas Wynne (Ceaptha 01/12/13)

Cuideachta, Córas Iompair Éireann, é an Rúnaí Cuideachta.
Tá an Rúnaí Cuideachta freagrach as comhairle maidir
le ceisteanna rialachais, a chur ar an mBord tríd an

Seo thíos liosta de thinreamh na Stiúrthóirí Boird ag

gCathaoirleach. Tá rochtain ag na Stiúrthóirí uile ar

cruinnithe Boird i rith na bliana 2013.

chomhairle agus ar sheirbhísí Rúnaí na Cuideachta.

Stiúrthóir

Cuntas Tinrimh Boird
Iarnród Éireann

Phil Gaffney

11/11

Frank Allen

8/9

Laetitia Baker

1/1

ábhar do na Stiúrthóirí é ceapadh agus aistriú an Rúnaí
Cuideachta.

Iniúchóirí

Patricia Golden

11/11

Léirigh na hiniúchóirí, PricewaterhouseCoopers, Cuntasóirí

Vincent Green

10/10

Cairte agus Iniúchóirí Cláraithe, a dtoilteanas fanacht in oifig

Paul McGarry

6/11

Tracey McGee

2/2

John Moloney

8/11

James Nix

8/11

Thar ceann an Bhoird

Flor O’Mahony

3/3

An tUasal Phil Gaffney Cathaoirleach

Tommy Wynne

1/1

An tUasal Patricia Golden Stiúrthóir

Le cois 11 cruinniú Boird a reáchtáladh i rith 2013, ar
reáchtáladh cruinniú amháin acu i mBaile Átha Luain ar
aon dul le cruinniú a bhí á reáchtáil le páirtithe leasmhara
áitiúla, bhuail na Stiúrthóirí le chéile freisin chun straitéis
chorparáideach a phlé agus chun athbhreithniú a dhéanamh
ar thorthaí shuirbhé éifeachtúlachta an Bhoird.
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Foráiltear in Airteagail Chomhlachais na Cuideachta gur

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Iarnród Éireann 2013

de réir alt 160(2) d’Acht na gCuideachtaí, 1963.

2 Aibreán, 2014

Ráiteas ar Fhreagrachtaí na Stiúrthóirí
Tá na Stiúrthóirí freagrach as an tuarascáil bhliantúil agus

Deimhníonn na Stiúrthóirí go bhfuil siad tar éis cloí leis na

na ráitis airgeadais a ullmhú de réir dlí infheidhmithe na

riachtanais thuas agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú acu.

hÉireann agus de réir na gcleachtas cuntasaíochta a nglactar
i gcoitinne leo in Éirinn, lena n-áirítear na caighdeáin
chuntasaíochta eisithe ag an mBord um Chaighdeáin
Chuntasaíochta agus foilsithe ag Institiúid na gCuntasóirí
Cairte in Éirinn.

Tá na Stiúrthóirí freagrach as leabhair chuntais chuí a
choimeád, a nochtann le beachtas réasúnta, tráth ar bith,
staid airgeadais na Cuideachta, agus a chuireann ar a
gcumas a chinntiú go bhfuil na ráitis airgeadais ullmhaithe
de réir na gcaighdeán cuntasaíochta a nglactar i gcoitinne

Éilíonn dlí na gcuideachtaí in Éirinn ar na Stiúrthóirí ráitis

leo in Éirinn agus go gcloíonn siad le riachtanais na

airgeadais a ullmhú le haghaidh gach bliain airgeadais, a

Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 2013. Tá siad freagrach

sholáthraíonn léargas fíor agus cothrom ar staid ghnóthaí na

freisin as sócmhainní na Cuideachta a chosaint agus dá réir

Cuideachta agus barrachas nó easnamh na Cuideachta don

ain as céimeanna réasúnta a ghlacadh de láimh chun calaois

bhliain sin.

agus neamhrialtachtaí eile a aithint agus a chosc.

Agus na ráitis airgeadais sin á n-ullmhú, éilítear ar na
stiúrthóirí:
l

beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus
ansin iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach;

l

breithiúnais agus meastacháin a thabhairt atá réasúnta
agus stuama; agus

l

na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais
leanúnach mura bhfuil sé míchuí a thoimhdiú go
leanfaidh an Chuideachta ar aghaidh ag feidhmiú.

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Iarnród Éireann 2013
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Tuarascáil na nIniúchóirí Neamhspleácha
do Chomhaltaí Iarnród Éireann – Irish Rail
Tá iniúchadh déanta againn ar ráitis airgid Iarnród Éireann

feiliúnach do chúinsí na Cuideachta, agus cé acu ar cuireadh

don bhliain dár críoch 31 Nollaig, 2013, iniúchadh ina

i bhfeidhm go comhsheasmhach iad agus ar nochtadh go

n-áirítear an Cuntas Brabúis agus Caillteanais, an Clár

himleor réasúntacht na meastachán suntasach cuntasaíochta

Comhardaithe, an Ráiteas Sreabhaidh Airgid, na Beartais

a rinneadh ag na Stiúrthóirí; agus cur i láthair foriomlán

Chuntasaíochta agus na nótaí gaolmhara. Is é an creat

na ráiteas airgeadais. Ina theannta sin, léimid an fhaisnéis

tuairiscithe airgeadais a úsáideadh agus na ráitis airgeadais

airgeadais agus neamhairgeadais uile atá i dTuarascáil na

á n-ullmhú dlí na hÉireann agus caighdeáin chuntasaíochta

Stiúrthóirí ar mhaithe le haon neamhréireachtaí ábhartha

eisithe ag an gComhairle Tuairiscithe Airgeadais agus fógartha

leis na ráitis airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaimid aon

ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn (an Cleachtas

mhíráitis nó neamhréireachtaí dealraitheacha ábhartha faoi

Cuntasaíochta a nGlactar leis go Ginearálta in Éirinn).

deara, déanaimid machnamh ar na himpleachtaí a bheadh
ag a leithéid ar ár dtuairisc féin.

Freagrachtaí na Stiúrthóirí
agus na nIniúchóirí Faoi Seach
Mar atá mínithe, ar bhealach níos iomláine, i Ráiteas
Fhreagrachtaí na Stiúrthóirí ar leathanach 25, tá na
Stiúrthóirí freagrach as ullmhú na tuarascála bliantúla

Tuairim i leith na Ráiteas
Airgeadais
In ár dtuairim, sna ráitis airgeadais:
l

Chleachtais Chuntasaíochta a nGlactar leis go

Tá sé mar fhreagracht orainn iniúchadh a dhéanamh ar

Ginearálta in Éirinn, ar staid ghnóthaí na Cuideachta

na ráitis airgeadais, agus tuairim a thabhairt ina leith, i

ar an 31 Nollaig 2013 agus ar a heasnamh agus a

gcomhréir le dlí na hÉireann agus Caighdeáin Idirnáisiúnta

sreafa airgid don bhliain dár críoch sin; agus

Iniúchóireachta (RA agus Éire). Éilíonn na caighdeáin sin

l

orainn cloí leis na Caighdeáin Eiticiúla d’Iniúchóirí de chuid

Tá an tuarascáil seo, na tuairimí san áireamh, ullmhaithe do
chomhaltaí na Cuideachta agus do Chomhaltaí na cuideachta
amháin mar chomhlacht de réir Alt 193 d’Acht na gCuideachtaí,
1990 agus ní chun aon chríche eile. Ní ghlacaimid, ag léiriú
na dtuairimí seo, freagracht as aon chuspóir eile ná d’aon

tá siad ullmhaithe i gceart de réir na gceanglas de
chuid Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 2013.

an Bhoird um Chleachtais Iniúchóireachta.

Nithe a Éilítear orainn
Tuairisciú de bhun Achtanna
na gCuideachtaí 1963 go 2013
l

Tá an fhaisnéis agus na míniúcháin uile a mheasaimid

duine eile a dtaispeántar nó a dtugtar an tuarascáil seo dó

a bheith riachtanach chun críocha ár n-iniúchta

seachas mura dtugaimid ár dtoiliú roimh ré i scríbhinn.

faighte againn.
l

Scóip an Iniúchta ar na Ráitis
Airgeadais
agus na nochtaí atá sna ráitis airgeadais, fianaise ar leor
í chun dearbhú réasúnach a thabhairt go bhfuil na ráitis
airgeadais saor ó aon mhíráiteas ábhartha, cibé mar gheall
ar chalaois nó earráid é. Cuimsítear leis sin measúnú a
dhéanamh ar cé acu an bhfuil na beartais chuntasaíochta

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Iarnród Éireann 2013

Inár dtuairim, tá leabhair chuntais chearta coimeádta
ag an gCuideachta.

l

Tá na ráitis airgeadais i gcomhaontú leis na leabhair
chuntais.

Baineann iniúchadh le fianaise a bhailiú faoi na suimeanna
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tugann siad léargas fíor agus cothrom, de réir an

agus na ráiteas airgeadais a thugann léargas fíorcheart.

l

Inár dtuairim, tá an fhaisnéis atá luaite i dTuarascáil
na Stiúrthóirí i gcomhréir leis na ráitis airgeadais.

l

Níl glansócmhainní na Cuideachta, mar atá sonraithe
sa Chlár Comhardaithe, cothrom le níos mó ná
leath dá scairchaipiteal agus, de réir ár dtuairime, ar
an mbonn sin níorbh ann do staid airgeadais ar an
31 Nollaig 2013 faoi Alt 40 (1)

l

d’Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983 a d’éileodh
cruinniú ginearálta urghnách na Cuideachta a thionóil.
Ba ar an 23 Aibreán, 2012 a reáchtáladh an EGM.

Nithe a Éilítear orainn
Tuairisciú de réir Eisceachta
Níl aon rud le tuairisciú againn i ndáil leis na nithe seo a
leanas:
Faoi Acht na gCuideachtaí 1963 go 2013, tá dualgas
orainn a thuairisciú duit, más rud é, nach déantar, de réir ár
dtuairime, nochtaí maidir le luach saothair agus idirbhearta
na Stiúrthóirí sonraithe le dlí.

Teresa Harrington
ar son agus thar ceann Chuntasóirí Cairte agus
Gnólacht Iniúchta Reachtúil PricewaterhouseCoopers
Baile Átha Cliath
2 Aibreán, 2014

A. Is é an Bord atá freagrach as cothabháil agus sláine
láithreán gréasáin Iarnród Éireann; ní áiríonn an obair
a dhéanann na hiniúchóirí nithe dá leithéid a mheas
agus, dá réir sin, ní ghlacann na hiniúchóirí aon
fhreagracht as aon athruithe a d’fhéadfadh a bheith
déanta ar na ráitis airgeadais ó cuireadh in iúl ar an
láithreán gréasáin den chéad uair iad.
B. D’fhéadfadh go mbeadh difríocht le sonrú sa
reachtaíocht in Éirinn a bhfuil ullmhú agus scaipeadh
ráiteas airgeadais á rialú aici agus reachtaíocht i ndlínsí
eile.

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Iarnród Éireann 2013
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Príomhbheartais Chuntasaíochta
Seo a leanas na polasaithe cuntasaíochta suntasacha agus

inchurtha go díreach don tsócmhainn i sócmhainní

teicnící meastacháin atá glactha ag an gCuideachta:

inláimhsithe.
Is ionann an muirear dímheasa do línte agus oibreacha

(A) Bonn Ullmhúcháin
Tá na ráitis airgeadais ullmhaithe de réir na gcleachtas
cuntasaíochta a nglactar leo go ginearálta in Éirinn agus reacht
na hÉireann faoina n-áirítear Achtanna na gCuideachtaí,

iarnróid atá ann cheana agus leibhéal measta an
chaiteachais bhliaintúil atá riachtanach chun cumas
oibriúcháin an ghréasáin atá bunaithe ar phlean
bainistíochta sócmhainne na Cuideachta a choinneáil.

1963 go 2013. Is ionann na cleachtais chuntasaíochta a

Meastar gurb ionann caiteachas ar an ngréasán, a

nglactar leo go ginearálta in Éirinn agus ráitis airgeadais a

mhéadaíonn a chumas nó a fheabhsaíonn a chumas

ullmhú a thugann léargas fíorcheart agus na cleachtais atá

oibriúcháin, agus breis ar shócmhainní seasta inláimhsithe

foilsithe ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn agus

ar chostas agus dímheastar é ar feadh a shaolré fónta.

eisithe ag an mBord um Chaighdeáin Chuntasaíochta.
Ullmhaítear na ráitis airgeadais bunaithe ar choinbhinsiún
an chostais stairiúil.
Tá athbhreithniú déanta ar fhigiúirí comparáideacha na
bliana roimhe seo d’fhonn a chinntiú go bhfuil siad ag
teacht le leagan amach na bliana reatha.

(B) Ioncam
Cuimsíonn ioncam oll-luach na seirbhísí soláthartha.
Aithnítear ioncam Oibríochtaí Iarnróid trí thagairt a
dhéanamh do chríochphointe thuras an chustaiméara.
Déantar fáltais faighte ó dhíol na dticéad bliantúil agus táirgí

(ii) Rothstoc Iarnróid
Déantar dímheas ar innill iarnróid (seachas iad sin
dímeasta go hiomlán nó a gnóthaíodh gan costas
a íoc), trí thráthchodanna bliantúla cothroma,
ar bhonn a gcostais stairiúil a leatar thar a gcuid
saolréanna fónta measta.
Déantar dímheas ar ráilchairr, stoc cóiste agus
vaigíní chomh maith, trí thráthchodanna bliantúla
cothroma, ar bhonn costas stairiúil a leatar thar a
gcuid saolréanna fónta measta.

(iii) Feithiclí Lasta Bóthair

eile a bhfuil dáta amach anseo orthu a iarchur laistigh de

Déantar dímheas ar na sócmhainní seo ar bhonn

dhliteanais agus déantar iad a aithint sa ráiteas ioncaim thar

costais stairiúil a leatar thar a gcuid saolréanna fónta

thréimhse an ticéid chuí.

measta ag úsáid suim an mhodha digitigh.

Is mar ioncam tuilte a aithnítear ioncam ó fhógraíocht agus
ó ghníomhaíochtaí eile.

(C) Sócmhainní Inláimhsithe
agus Dímheas
Is iad seo a leanas boinn ríofa an dímheasa:

(iv) Dugaí, Cuanta agus Céanna;
Gléasra agus Innealra;
Trealamh Seirbhísí
Lónadóireachta
Déantar dímheas ar an aicme sócmhainní thuasluaite
bunaithe ar thráthchodanna cothroma bliantúla,
bunaithe ar a gcostas stairiúil thar a saolré ionchais.

(i) Línte agus Oibreacha Iarnróid
Cuimsíonn línte agus oibreacha iarnróid gréasán
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(v) Talamh agus Foirgnimh

de chórais. Meastar gurb ionann caiteachas ar an

Déantar dímheas ar fhoirgnimh, trí thráthchodanna

ngréasán atá ann cheana, a chothaíonn an cumas

bliantúla cothroma, ar bhonn costais stairiúil a leatar

oibriúcháin de réir caighdeán sainmhínithe seirbhíse,

thar saolré de chaoga bliain. Áirítear luach de réir

mar bhreis ar shócmhainní seasta inláimhsithe agus

leabhair na talún agus na bhfoirgneamh atá ar díol

áirítear é ar a chostas i ndiaidh deontas a bhaint.

agus gur cosúil a ndiúscrófaí sa dhá mhí dhéag atá le

Áirítear costais chaipitlithe fostaí agus costais eile atá

teacht sna sócmhainní reatha faoi mar is cuí.
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(D) Sócmhainní Léasaithe
(i) Léasanna Airgeadais
Tugtar cuntas ar shócmhainní a choimeádtar faoi
léasanna airgeadais de réir SSAP 21 (Ag Tabhairt
Cuntais ar Léasanna agus Conarthaí Fruilcheannaigh).
Tá costas caipitil na sócmhainní sin san áireamh le

Athrú ar an Teicníc Mheastacháin 2013
I rith na bliana, rinneadh athruithe ar ríomh na bhforálacha
stoic, athruithe a raibh glanchuntas de €4.1 milliún chuig an
gcuntas Brabúis agus Caillteanais in 2013 mar thoradh air
Is iad seo a leanas na hathruithe:
l

Stoc CCE/SET, úsáideadh athrú sa teicníc

sócmhainní inláimhsithe agus déantar iad sin a

mheastacháin chun gnéithe áirithe den fhoráil fardail

dhímheas thar an tréimhse is giorra de théarma an

a ríomh. Déantar an fhoráil a ríomh anois trí úsáid a

léasa nó thar saolré fónta measta na sócmhainne.

bhaint as an ngné bharrachais den stoc amháin seachas

Áirítear sciar caipitil na n-oibleagáidí léasa gan íoc

úsáid a bhaint as iarmhéid an fhardail trí chéile.

i gcreidiúnaithe. Gearrtar muirir airgeadais ar an
gcuntas brabúis agus caillteanais thar príomhthréimhse an léasa.

(ii) Léasanna Oibríochta
Gearrtar íocaíochtaí cíosa faoi léasanna oibriúcháin
ar an gcuntas brabúis agus caillteanais de réir mar a
thabhaítear siad.

(E) Stoic
Déantar stoic ábhair bhailithe agus páirteanna spártha a
luacháil ag a meánchostas nó ag a nglanluach inréadaithe,
cibé is lú. Díscríobhtar stoic ar eol go bhfuil siad imithe i léig

l

Stoc CME, tá roinnt ábhar stoic a bhí aicmithe roimhe
seo mar stoc “straitéiseach” athainmnithe mar stoc
“Clár”. Úsáidtear foirmlí difriúla forála nuair a bhíonn
na forálacha do stoic straitéiseacha agus chláir á ríomh.

(F) Deontais an Aontais
Eorpaigh agus Stáit
(i) Deontais do Línte agus
d’Oibreacha Iarnróid Eiseacha
Baintear deontais a fhaightear do línte agus
d’oibreacha iarnróid reatha ó chostas na sócmhainní
gaolmhara.

ag dáta an chláir chomhardaithe agus déantar soláthar i

Níl an beartas sin de réir Acht na gCuideachtaí (Leasú)

leith stoc a d’fhéadfadh dul in éag amach anseo.

1986 a éilíonn sócmhainní seasta inláimhsithe a bheith

Déantar foráil d’fhardal atá imithe i léig nó nach dócha go
mbainfear úsáid as bunaithe ar phatrún úsáide reatha.

léirithe ag costas agus dá réir deontais agus ranníocaíochtaí
mar ioncam iarchurtha. Tá an t-imeacht seo ó
cheanglais Achta na gCuideachtaí (Leasú), 1986

Déantar stoc Innealtóireacht Shibhialta (CCE) agus

de réir tuairime na Stiúrthóirí, riachtanach chun go

Comharthaíochta (SET) a chatagóiriú mar stoc gluaiseachta

dtaispeánfadh na ráitis airgeadais léargas fíor agus

agus neamhghluaiseachta. Cuirtear foráil i bhfeidhm ar stoc

cothrom toisc nach bhfuil saolta inchinntithe ag na

neamhghluaiseachta, bunaithe ar an méid ama ó bogadh an

línte agus oibreacha iarnróid seo agus dá bhrí sin níl

stoc go deireanach. Cuirtear foráil bharrachais i bhfeidhm

aon bhonn dlíthiúil ann ar a bhféadfar deontais agus

ar sciar barrachais an “stoc gluaiseachta” ag brath ar an

ranníocaíochtaí a aithint mar ioncam iarchurtha.

leibhéal stoic a bhfuil barrachas de 2 bhliain úsáide ar láimh

Déantar stoc Innealtóireacht Mheicniúil (CME) a chatagóiriú

(ii) Deontais do Chaiteachas
Caipitil Eile

mar stoic straitéiseacha, chláir agus intomhalta. Cuirtear

Déantar deontais do chaiteachas caipitil eile a chur

foráil i bhfeidhm ar gach catagóir ag brath ar aois an stoic,

chun sochair ioncam iarchurtha de réir mar a bhíonn

agus úsáidtear céatadáin sheasta do gach catagóir agus do

siad infhála. Déantar iad a amúchadh chuig an gcuntas

gach aoisghrúpa laistigh den chatagóir.

brabúis agus caillteanais ar an mbonn céanna a

luaite leis.

ndéanfar na sócmhainní gaolmhara a dhímheas.
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Príomhbheartais Chuntasaíochta ar lean

Tugtar deontais ioncaim chuig an gcuntas brabúis

(I) Costais an Bhonneagair
Iarnróid

agus caillteanais sa bhliain ina bhfaightear iad.

De réir Treorach na Comhairle AE 91/440 éilítear ar Iarnród

(iii) Deontais Ioncaim

(iv) Deontais Infheistíochta
Sábháilteachta
Déantar amúchadh ar dheontais infheistíochta

Éireann – Irish Rail a chinntiú go gcoimeádtar na cuntais de
ghnó na seirbhísí iompair agus iad sin do ghnó bainistíochta an
bhonneagair iarnróid ar leithligh. Cinntear na costais bonneagair
de réir Iarscríbhinne 1.A. de Rialachán AE Uimh. 2598/70.

sábháilteachta chuig an gcuntas brabúis agus
caillteanais trí thagairt don Chlár Infheistíochta
Sábháilteachta.

(G) Airgeadra Eachtrach
Aistrítear idirbhearta a bhíonn in airgeadra coigríche go
euro ag an ráta a bhíonn ag rialú ag dáta an idirbhirt, nó
ag rátaí conartha nuair a bhíonn na méideanna iníoctha nó
infhaighte clúdaithe ag réamhchonarthaí.

(J) Beartas Cuntasaíochta
Iarmhéid Idirchuideachta
Iarmhéideanna Idirchuideachta
Déantar luach a chur le hidirbhearta idir Cuideachtaí Grúpa
ag costas stairiúil agus déantar é a aicmiú bunaithe ar
shubstaint an idirbhirt, mar seo a leanas:

Glactar le caillteanais nó gnóthachan malartaithe réalaithe

(i) Sócmhainn Fhadtréimhseach
Airgeadais

ar idirbhearta socruithe i gcaitheamh na bliana mar

Is ionann é agus comhiomlán:

chuid den farasnarr nó easnamh don bhliain ó ghnáthghníomhaíochtaí.
Aistrítear sócmhainní agus dliteanais airgid a bhíonn
ainmnithe in airgeadra eachtrach ag na rátaí malartaithe a
bhíonn i bhfeidhm ag dáta an chláir chomhardaithe nó ag
rátaí conartha nuair is infheidhme.

(H) Pinsin
Déantar an costas ionchais a bhaineann le pinsin a sholáthar
d’fhostaithe a mhuirearú ar an gcuntas brabúis agus
caillteanais mar atá tabhaithe thar thréimhse fostaíochta na
bhfostaithe inphinsin. Déantar an costas a ríomh, bunaithe
ar chomhairle a fháil ó achtúirí neamhspleácha, ag ráta
a meastar arb ionann é agus céatadán cobhsaí de phá

a. Sreabhadh airgid ginte ó oibríochtaí
suas le dhá bhliain roimh dháta an chláir
chomhardaithe.
b. Infheistíocht ghlan i sócmhainní seasta ó
dháta an chorpraithe go dtí dáta an chláir
chomhardaithe.

(ii) Cuntas Trádála
Gearrthréimhseach
Is ionann é agus comhiomlán:
a. Glan-bharrachas ginte/easnamh tabhaithe sa
dá bhliain go dtí dáta an chláir chomhardaithe.
b. Méadú/laghdú sa chaipiteal oibre sa dá bhliain
go dtí dáta an chláir chomhardaithe.

inphinsin. Déantar éagsúlachtaí ar ghnáthchostais phinsin,
a dtarraingítear aird orthu trí luachálacha tréimhsiúla
actúireacha, a chur i bhfeidhm thar mheánsaol seirbhíse
fanta ionchais chomhaltaí na scéime.
Déantar foráil do chostas caipitil na sochar forlíontach pinsin
a mhuirearú sa chuntas brabúis agus caillteanais sa bhliain
ina ndeonaítear na sochair fheabhsaithe.
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(iii) Dliteanas Fadtréimhseach
Airgeadais
Is ionann é agus comhiomlán na n-insreafaí agus
na n-eis-sreafaí airgid ó:
a. Gníomhaíochtaí airgeadais idirghrúpa.
b. Seirbhísiú airgeadais.

Cuntas Brabúis agus Caillteanais

An Bhliain Dár Críoch 31 Nollaig, 2013
Nótaí

2013

2012

€000

€000

Ioncam
Ioncam ó oibríochtaí

2

195,146

186,816

Fáltais ó Chonarthaí Oibleagáide Seirbhíse Poiblí – rialta

10

127,029

135,751

0

30,667

15,563

14,710

337,738

367,944

Fáltais ó Chonarthaí Oibleagáide Seirbhíse Poiblí – breise
10

Maoiniú Státchiste eile
Ioncam iomlán

Costais
Párolla agus costais ghaolmhara

3

(216,574)

(218,712)

Ábhair agus seirbhísí

4

(95,808)

(101,620)

(312,382)

(320,332)

25,356

47,612

(36,994)

(35,354)

Iomlán na gcostas oibriúcháin
EBITDA
Dímheas agus amúchadh

7

Brabús ar dhiúscairt na sócmhainní inláimhsithe

8

Míreanna eisceachtúla oibríochta

5

Easnamh roimh ús

713

471

(4,946)

(32,307)

(15,871)

(19,578)

Ús iníoctha

9

(544)

(2,894)

Easnamh don bhliain

22

(16,415)

(22,472)

Baineann na figiúirí go léir le gníomhaíochtaí leanúnacha na Cuideachta.
Ní raibh gnóthachain ná caillteanais aitheanta seachas a bhfuil san áireamh sa chuntas brabúis agus caillteanais.

Thar ceann an Bhoird
An tUasal Phil Gaffney Cathaoirleach
Patricia Golden, Uasal Stiúrthóir
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Clár Comhardaithe

Amhail ag 31ú Nollaig, 2013
Nótaí

2013

2012

€000

€000

1,671,462

1,763,555

314,653

339,396

1,986,115

2,102,951

Sócmhainní seasta
Sócmhainní seasta inláimhsithe
Sócmhainní airgeadais

11
12,13

Sócmhainní reatha
Stoic

13

54,529

50,334

Féichiúnaithe

14

14,897

21,309

312

313

69,738

71,956

(320,959)

(334,134)

(251,221)

(262,178)

Cúlchnapanna airgid

Creidiúnaithe (méideanna dlite laistigh de bhliain amháin)

15

Glandliteanais reatha
Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha

1,734,894

1,840,773

Creidiúnaithe (méideanna dlite tar éis níos mó ná bliain amháin)

16

(2,349)

(7,250)

Soláthairtí do dhliteanais agus táillí

19

(40,276)

(48,325)

Méid dlite don Mháthairchuideachta

17

(296,251)

(291,191)

Ioncam iarchurtha

20

(1,334,652)

(1,416,226)

61,366

77,781

Caipiteal agus cúlchistí
Scairchaipiteal glaoite chun cinn

21

194,270

194,270

Cuntas brabúis agus caillteanais

22

(132,904)

(116,489)

Cistí na scairshealbhóirí

22

61,366

77,781

Thar ceann an Bhoird
An tUasal Phil Gaffney Cathaoirleach
Patricia Golden, Uasal Stiúrthóir
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Ráiteas Sreabhaidh Airgid

An Bhliain dár críoch 31 Nollaig, 2013

2013

2012

€000

€000

25,758

11,649

Nótaí
Glan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

23

Seirbhísiú airgeadais
Ús íoctha

9

(133)

(2,109)

Gné úis de chíosanna léasa airgeadais

9

(411)

(785)

(544)

(2,894)

(159,880)

(149,575)

Glan eis-sreabhadh airgid ó sheirbhísiú airgeadais

Caiteachas caipitil agus infheistíocht airgeadais
Ceannach sócmhainní inláimhsithe

11

Díolachán sócmhainní inláimhsithe

8

Glan-shreabhadh airgid ó chaiteachas caipitil agus infheistíocht
airgeadais

731

472

(159,149)

(149,103)

126,099

119,102

24,743

13,018

150,842

132,120

16,907

(8,228)

Gné chaipitil de chíosanna léasa airgeadais

(4,545)

(4,405)

Glan eis-sreabhadh airgid ó mhaoiniú

(4,545)

(4,405)

12,362

(12,633)

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí maoinithe
Deontais chaipitil faighte
17

Gluaiseacht sócmhainní airgeadais
Glan eis-sreabhadh airgid roimh úsáid acmhainní leachtacha
agus maoiniú
Bainistiú acmhainní leachtacha

23

Maoiniú

Méadú/(laghdú) in airgead tirim sa bhliain

23

Imréiteach an tSreafa Airgid Ghlan le Gluaiseacht i bhFiachas Glan

Gluaiseacht i bhfiachas glan sa bhliain
Fiachas glan ag 1ú Eanáir
Fiachas glan ag 31ú Nollaig

2013

2012

€000

€000

12,362

(12,633)

(12,730)

(97)

(368)

(12,730)
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
1

Gnóthas Leantach
Tá cóip de nochtadh an Ghnóthais Leantaigh atá san áireamh i Nóta 1 de ráitis airgeadais CIÉ le fáil anseo thíos:

Cúlra
I mí Iúil 2013, d’éirigh le Grúpa CIÉ idirbheartaíochtaí a thabhairt chun críche le bainc an Ghrúpa i ndáil le hathmhaoiniú
agus na háiseanna baincéireachta ar fáil don Ghrúpa a mhéadú. Tá áiseanna tiomanta ar fiú €160 milliún iad urraithe go
dtí Iúil 2018.
Tá roinnt cúnant airgeadais san áireamh sna háiseanna nua, agus chomhlíon Grúpa CIÉ gach ceann acu in 2013. Fianaise
é an buiséad do 2014 agus an plean gnó do 2015 gur dóigh leis an bhfoireann bainistíochta go leanfaidh Grúpa CIÉ leis
na spriocanna cúnaint atá sonraithe sna comhaontuithe áise a chomhlíonadh.
Ainneoin gur bhliain dhúshlánach do Ghrúpa CIÉ ba ea 2013, d’éirigh le Cuideachta Sealbhaíochta CIÉ agus gach
Cuideachta Oibriúcháin na spriocanna buiséid ar fad a bhí sonraithe ina mbuiséad do 2013 agus i bplean gnó 5 bliana
an Ghrúpa a chomhlíonadh, plean gnó a cuireadh ar fáil do na bainc i rith an phróisis idirbheartaíochta a bhain leis na
háiseanna nua baincéireachta.

Nádúr na Neamhchinnteachtaí a mbeidh ar an nGrúpa Déileáil Leo
Ainneoin go bhfuil an fhoireann bainistíochta dóchasach go leanfar leis na spriocanna foriomlána cúnaint a
chomhlíonadh in 2014 agus 2015, tá roinnt spriocanna agus toimhdí dúshlánacha i mbuiséad 2014 agus sa phlean
5 bliana a éileoidh monatóireacht agus maoirseacht leanúnach na foirne bainistíochta. Glactar leis sa phlean go
dtabhóidh an Grúpa tuilleadh easnamh in 2014 agus 2015, agus go ndéanfar brabús arís in 2016 agus ina dhiaidh
sin. Tá roinnt neamhchinnteachtaí le fáil i mbuiséad 2014 agus sa phlean 5 bliana, lena n-áirítear go háirithe:
1. Ioncam – Tá gnóthachtáil na spriocanna fáis ioncaim atá sonraithe i bplean 5 bliana an Ghrúpa bunaithe ar
mheascán toimhdí a bhaineann le méaduithe ar tháillí ainmniúla agus feabhas ar thurais phaisinéirí. Braitheann
cumas an Ghrúpa méaduithe ar tháillí a bhaint amach mar a éilítear sa phlean ar chinntiúcháin táillí an Údaráis
Náisiúnta Iompair (NTA) agus méaduithe ar thurais phaisinéirí ar théarnamh marthanach geilleagrach.
2. Costais – Baineann tábhacht ar leith le gnóthachtáil beart rialaithe costais, coigilteas párolla go háirithe,
atá sonraithe i bplean gnó an Ghrúpa. Is dá nádúr go bhfuil toimhdí a úsáidtear agus an plean gnó á ullmhú
suibiachtúil agus tá sé riachtanach go ndéantar dianmhonatóireacht ar fheidhmíocht bunaithe ar a bhfuil sa
phlean, ionas gur féidir gníomhaíochtaí maolúcháin, atá aitheanta ag an bhfoireann bainistíochta cheana féin
a chur i bhfeidhm más gá.
3. Infheistíocht Chaipitil – Áirítear i bplean gnó an Ghrúpa toimhdí a bhaineann le leibhéil d’infheistíocht chaipitil
atá riachtanach chun oibleagáidí a eascraíonn as a Chonradh Ilbhliantúil (MAC) agus a Chonarthaí Oibleagáide
Seirbhíse Poiblí a sheachadadh. Braitheann cumas an Ghrúpa an infheistíocht chaipitil riachtanach a mhaoiniú ar
an tacaíocht maoinithe do chaiteachas caipitil atá ar fáil ón Státchiste agus ón Údarás Náisiúnta Iompair. Braitheann
inbhuanaitheacht fhadtréimhseach an Ghrúpa ar leibhéal cuí de mhaoiniú rialtais a bheith ar fáil. Mura gcuirtear
leibhéal cuí d’infheistíocht chaipitil ar fáil beidh tionchar aige ar fheidhmíocht oibríochtúil an Ghrúpa, ar chúrsaí
sábháilteachta, ar chumas an Ghrúpa a chúnaint bhaincéireachta a chomhlíonadh agus tá tionchar aige freisin ar
phoitéinseal fáis an Ghrúpa go fadtréimhseach.
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1

Gnóthas Leantach ar lean
Is léir go bhfuil buiséad 2014 agus plean 5 bliana Iarnród Éireann íogair do na neamhchinnteachtaí thuas. Murar féidir
bearta malartacha a chur chun feidhme chun gníomhú in aghaidh thionchar na n-íogaireachtaí aitheanta in Iarnród
Éireann, tá baol ann go mb’fhéidir nach mbeidh Iarnród Éireann ag feidhmiú ar bhonn brabúsach i rith shaolré an phlean
gnó reatha 5 bliana. Beidh caipiteal oibre teoranta agus beidh gá le monatóireacht leanúnach agus bearta maolúcháin
d’fhonn a chinntiú nach mbeidh spriocanna foriomlána cúnaint EBITDA á sárú agus go bhfuil an sreabhadh airgid in ann
oibleagáidí a chomhlíonadh nuair a bhíonn siad dlite.

Gníomhaíochtaí na Foirne Bainistíochta
Tá roinnt gníomhaíochtaí curtha i gcrích ag an bhfoireann bainistíochta agus tá tuilleadh gníomhaíochtaí eile fós
beartaithe acu lena n-áirítear:
l

Dlúthmhonatóireacht á déanamh ag an bhfoireann bainistíochta ar an seasamh airgid ar fud an Ghrúpa go
laethúil, go seachtainiúil agus go míosúil

l

Plé leis an NTA agus leis an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt maidir leis an struchtúr oiriúnach maoinithe/
glan-éifeacht airgeadais do gach fochuideachta Grúpa

l

Dianmhonatóireacht ar thionscnaimh sábhála costais a chur chun feidhme

l

Tionscnaimh chosanta ioncaim a chur chun feidhme agus gníomhaíochtaí nua ginte ioncaim a lorg

Litir Thacaíochta
Tá fianaise ar thacaíocht leanúnach na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt le sonrú sa litir thacaíochta tiomanta.
Sonraítear sa litir: “go leanfaidh an Roinn le monatóireacht a dhéanamh ar sheasamh CIÉ agus go bhfuil an Roinn
ag obair leis an gCuideachta maidir leis na bearta atá riachtanach chun inbhuanaitheacht airgeadais CIÉ a chosaint.”
Ainneoin gur sonraíodh sa litir nach féidir aon rud sa litir a fhorléiriú mar urrús ar oibleagáidí nó dliteanais CIÉ,
sonraítear freisin: “gur beartas Rialtais é go bhfuil gnó CIÉ in ann a dhliteanais a chomhlíonadh ag gach tráth. Is é an
Stát páirtí leasmhar aonair CIÉ agus féadfaidh CIÉ a dheimhniú go leanfaidh an Stát lena chearta mar pháirtí leasmhar
a fhorghníomhú agus é mar aidhm a chinntiú go bhfuil a oibríochtaí á mbainistiú ag CIÉ ar bhealach a chuirfidh
ar a chumas a oibleagáidí ar fad a chomhlíonadh go tráthúil. Ní mór, áfach, go mbeadh dlí AE á chomhlíonadh ag
gníomhaíocht ar bith a measann an Stát, lena n-áirítear rialacha Státchabhrach a bhféadfadh fógra agus faomhadh
an Choimisiúin a bheith ag teastáil ina leith.”

Conclúid
I ndiaidh fiosrúcháin a dhéanamh, agus na neamhchinnteachtaí thuas a mheas, tá ionchas réasúnach ag an mBord go
n-éireoidh le Grúpa CIÉ a bhuiséad agus a phlean 5 bliana agus a spriocanna gaolmhara cúnaint a sheachadadh, agus
go mbeidh a áiseanna reatha baincéireachta leordhóthanach chun riachtanais leanúnacha sreafa airgid an Ghrúpa a
mhaoiniú. Chomh maith leis sin, tá ionchas réasúnach ag an mBord go dtacóidh an Rialtas le bearta chun cobhsaíocht
airgeadais a chinntiú. Ar an ábhar sin, chinn comhaltaí an Bhoird nach ionann na rioscaí a bhfuil cur síos déanta orthu
thuas agus neamhchinnteacht ábhartha arb ionann í agus amhras suntasach a chaitheamh ar chumas an Ghrúpa
leanúint mar ghnóthas leantach, agus ar an mbonn sin go leanfar leis an mbonn gnóthais leantaigh a ghlacadh agus
na ráitis airgeadais á n-ullmhú.
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais ar lean

2

Anailís Rannáin ar an gCuntas Brabúis agus Caillteanais
(A) Gnóthas Iarnróid
2013

2012

€000

€000

176,954

168,269

Cothabháil rothstoic

(41,487)

(48,069)

Breosla

(38,997)

(35,753)

Costais oibriúcháin agus costais eile

(139,157)

(134,750)

Dímheas oibriúcháin

(120,011)

(124,734)

90,454

99,361

(249,198)

(243,945)

Easnamh oibriúcháin roimh dheontais Stáit agus athruithe ar rochtain rianta

(72,244)

(75,676)

Muirear rochtain rianta

(40,146)

(32,089)

(112,390)

(107,765)

108,559

110,970

7,709

7,286

723

24

Ioncam
Caiteachas

Amúchadh na ndeontas caipitil
Caiteachas oibriúcháin iomlán

Easnamh don bhliain roimh dheontais Stáit agus ús
Oibleagáid Seirbhíse Poiblí
Deontais sábháilteachta
Brabús ar dhíolachán sócmhainní inláimhsithe
Ús
Barrachas don bhliain roimh nithe eisceachtúla
Míreanna eisceachtúla
Barrachas Glan don Bhliain
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(309)
4,292
(2)
4,290

(1,810)
8,705
(21,347)
(12,642)

2

Anailís Rannáin ar an gCuntas Brabúis agus Caillteanais ar lean
Tá costais Rannáin an Bhonneagair Iarnróid ríofa mar seo a leanas de réir Threoir AE 91/440 na Comhairle:

(B) Bainisteoir Bonneagair Iarnróid
2013

2012

€000

€000

Oibleagáid Seirbhíse Poiblí

18,470

55,448

Muirear rochtain rianta

42,630

34,208

7,854

7,423

83,510

77,276

152,464

174,355

Cothabháil línte iarnróid agus oibreacha

(52,761)

(58,882)

Athnuachan línte iarnróid agus oibreacha

(83,510)

(77,276)

Caiteachas oibríochta (comharthaíocht) agus eile

(26,276)

(29,421)

Dímheas

(46,950)

(41,413)

40,752

34,765

(168,745)

(172,227)

(16,281)

2,128

(169)

(990)

Foinse Ioncaim

Maoiniú sábháilteachta an Státchiste
Maoiniú athnuachana
Iomlán

Caiteachas

Amúchadh na ndeontas caipitil
Caiteachas iomlán
(Easnamh)/barrachas don bhliain roimh ús agus nithe eisceachtúla
Ús
Brabús ar dhíolachán sócmhainní inláimhsithe
Easnamh don bhliain roimh nithe eisceachtúla
Míreanna eisceachtúla
Easnamh glan don bhliain

0

127

(16,450)

1,265

(46)

(9,777)

(16,496)

(8,512)
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(C) Rannán Lasta Iarnróid

Ioncam

2013

2012

€000

€000

4,942

4,811

(1,273)

(1,392)

(737)

(596)

(2,018)

(2,036)

(54)

(165)

Costais oibriúcháin
Cothabháil feithiclí agus trealaimh
Breosla
Costais oibriúcháin agus costais eile
Dímheas oibriúcháin
Amúchadh na ndeontas caipitil
Caiteachas iomlán
Barrachas glan don bhliain roimh mhuirear rochtain rianta
agus nithe eisceachtúla

(4,082)

860

0
(4,189)

622

Muirir rochtain rianta

(2,483)

(2,119)

Easnamh don bhliain roimh nithe eisceachtúla

(1,623)

(1,497)

(5)

(28)

(10)

310

(1,638)

(1,215)

Ús
(Caillteanas)/Brabús ar dhíolachán sócmhainní inláimhsithe
Easnamh glan don bhliain roimh nithe eisceachtúla
Míreanna eisceachtúla
Easnamh glan don bhliain
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Tá costais Rannáin an Bhonneagair Iarnróid ríofa mar seo a leanas de réir Threoir AE 91/440 na Comhairle:

(D) Europort Ros Láir
2013

2012

€000

€000

9,670

9,722

Costais chothabhála, oibriúcháin agus costais eile

(6,329)

(6,480)

Dímheas oibriúcháin

(1,430)

(1,465)

Ioncam
Seirbhísí cuain

Costais oibriúcháin

245

Amúchadh na ndeontas caipitil
Caiteachas iomlán

310

(7,514)

(7,635)

(61)

(65)

0

10

2,095

2,032

0

(622)

2,095

1,410

2013

2012

€000

€000

3,580

4,014

Costais oibriúcháin

(3,348)

(4,966)

Caiteachas iomlán

(3,348)

(4,966)

Ús
Brabús ar dhíolachán sócmhainní inláimhsithe
Barrachas don bhliain roimh nithe eisceachtúla
Míreanna eisceachtúla
Barrachas Glan don Bhliain

(E) Gníomhaíochtaí Eile

Ioncam
Costais oibriúcháin

Barrachas/(easnamh) don bhliain roimh nithe eisceachtúla

232

(952)

Mír eisceachtúil

(4,898)

0

Easnamh glan don bhliain

(4,666)

(952)
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(F) Maoiniú Stáit agus AE
2013

2013

2013

€000

€000

€000

PSO

Sábháilteacht
Bhonneagair

Iomlán

108,559

7,709

116,268

0

83,510

83,510

18,470

7,854

26,324

127,029

99,073

226,102

127,029

0

127,029

Deontais stáit – athnuachan

0

83,510

83,510

Deontais stáit – sábháilteacht iarnróid

0

15,563

15,563

127,029

99,073

226,102

2012

2012

2012

€000

€000

€000

PSO

Infreastruchtúr
Sábháilteacht

Iomlán

110,970

7,286

118,256

0

77,276

77,276

55,448

7,423

62,871

166,418

91,985

258,403

166,418

0

166,418

Deontais stáit – athnuachan

0

77,276

77,276

Deontais stáit – sábháilteacht iarnróid

0

14,709

14,709

166,418

91,985

258,403

Leithdháilte ar
Gnóthas Iarnróid
Bainisteoir Bonneagair – athnuachan
Bainisteoir Bonneagair

Foinsí
Deontais stáit – PSO

Leithdháilte ar
Gnóthas Iarnróid
Bainisteoir Bonneagair – athnuachan
Bainisteoir Bonneagair

Foinsí
Deontais stáit – PSO
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2013

Gnóthas
Iarnróid

Bainisteoir
Bonneagair

Lastas
Iarnróid

Gníomhaíochtaí
Tráchtála Eile

Iomlán

€000

€000

€000

€000

€000

Ioncam

176,954

42,630

4,942

13,250

237,776

Costais

(288,932)

(168,960)

(6,580)

(15,821)

(480,293)

116,268

109,834

Deontais stáit

4,290

(16,496)

(1,638)

(12,642)

(8,512)

(1,776)

Barrachas/(easnamh) don bhliain
Toradh glan 2012

3

0

0
(2,571)
458

226,102
(16,415)
(22,472)

Párolla agus Costais Ghaolmhara
2013

2012

€000

€000

207,159

214,035

Costais leasa shóisialaigh

19,000

19,881

Costais phinsin eile

23,325

22,334

249,484

256,250

Obair féin caipitlithe, athnuachan agus obair innealtóireachta
do rannáin Iarnród Éireann agus Cuideachtaí Grúpa

(33,043)

(37,663)

Glan-chostais foirne

216,441

218,587

– Seirbhísí mar Stiúrthóirí

79

72

– Díolaíochtaí eile

54

53

133

125

216,574

218,712

Costais foirne
Pánna agus tuarastail

Díolaíochtaí luach saothair na Stiúrthóirí:

Luach saothair agus díolaíochtaí iomlána na Stiúrthóirí
Párolla agus costais ghaolmhara iomlán

Áirítear na táillí seo a leanas sna seirbhísí mar Stiúrthóirí, an tUasal P. Gaffney €21,600, P. Golden, Uasal, €12,600, an
tUasal P. McGarry €12,600, an tUasal J. Nix €12,600, an tUasal F. Allen €10,500, an tUasal F. O’Mahony €3,922, L. Baker,
Uasal, €1,533 agus T. McGee, Uasal, €3,247.
Tá pacáiste bliantúil luach saothair an POF ceadaithe ag an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt. In 2013 fuair an
POF íocaíocht aonuaire €15,625 a bhain le cúiteamh as caillteanas sochar bunaithe ar an ról a bhí á chomhlíonadh aige
sa Ríocht Aontaithe roimhe sin. Is éard atá i gceist i luach saothair bhliantúil an POF tuarastal €225,000, pinsean ar fiú
25% den tuarastal é agus sochar gluaisteáin €15,005.
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Tá na costais seo a leanas áirithe sa luach saothair eile:

Cothabháil agus Cóiríocht
Eile

2013

2012

€296

€3,784

€1,434

€4,906

Líon Foirne

Líon Foirne

2013

2012

Meán

Meán

2013

2012

amhail an

amhail an

31 Noll 13

31 Noll 12

Seo a leanas sonraí an líon fostaithe de réir
gníomhaíochta,
– Gnóthas Iarnróid

2,280

2,488

2,251

2,364

– Bainisteoir Bonneagair

1,282

1,292

1,311

1,194

146

180

122

172

– Lasta Iarnróid

11

13

11

11

– Europort Ros Láir

73

80

73

73

3,792

4,053

3,768

3,814

– Seirbhísí lárnacha

Iomlán

4

Ábhair agus Seirbhísí
Cinntear an t-easnamh don bhliain roimh ús agus deontais Stáit i ndiaidh na nithe seo a leanas a mhuirearú faoin
gceannteideal ábhar agus seirbhísí.

5

2013

2012

€000

€000

Costais oibriúcháin agus costais eile

54,320

66,448

Breosla agus tarraingt leictreach

39,734

36,349

Éilimh dhliteanais tríú páirtí agus fostóra

(2,634)

(5,731)

Rátaí

1,429

1,297

Léaschíosanna oibriúcháin

2,959

3,257

95,808

101,620

2013

2012

€000

€000

4,946

32,307

Costais Oibriúcháin Eisceachtúla

Athstruchtúrú gnó
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Tá an anailís rannáin ullmhaithe den chéad uair in 2013 d’fhonn Rialachán AE, 2001/12/CE a chomhlíonadh, agus mar
thoradh níl léargas le fáil sna hiarmhéideanna cúlchiste in 2013 ach ar an mbarrachas nó easnamh iarbhír don bhliain reatha.
Ní thaispeántar aon chúlchistí oscailte, de bhrí nár roinneadh Clár Comhardaithe foriomlán Iarnród Éireann i gcomhchodanna
rannáin go dtí lár 2013.

(A) Gnóthas Iarnróid
2013

2012

€000

€000

1,729,933

1,778,047

Sócmhainní seasta
Sócmhainní inláimhsithe
Sócmhainní ag costas
Dímheas carntha

(937,320)

(875,810)

792,613

902,237

36,703

33,225

9,265

16,989

0

313

45,968

50,527

(1,277)

1,183

Sócmhainní reatha
Stoic
Féichiúnaithe
Airgead sa bhanc agus ar láimh

Creidiúnaithe: (méideanna dlite laistigh d’aon bhliain amháin)
Rótharraingt

5,000

4,644

Gnó Inter Iarnród Éireann

88,901

–

Ioncam iarchurtha

79,976

92,877

Creidiúnaithe eile

47,912

74,278

220,512

172,982

(174,544)

(122,456)

618,069

779,781

2,349

7,250

11,772

15,706

599,658

698,033

4,290

58,793

Léas Airgeadais

Glandliteanais reatha
Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha

Creidiúnaithe: (méideanna dlite i ndiaidh níos mó ná bliain amháin)
Soláthairtí do dhliteanais agus táillí
Ioncam iarchurtha

Caipiteal agus cúlchistí
Cuntas brabúis agus caillteanais

4,290

Cistí na scairshealbhóirí

4,290
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(B) Bainisteoir Bonneagair Iarnróid
2013

2012

€000

€000

1,407,572

1,342,437

Sócmhainní seasta
Sócmhainní inláimhsithe
Sócmhainní ag costas
Dímheas carntha

(567,429)

(519,311)

840,143

823,125

17,781

17,038

1,966

1,992

19,747

19,030

Sócmhainní reatha
Stoic
Féichiúnaithe

Creidiúnaithe: (méideanna dlite laistigh d’aon bhliain amháin)
Rótharraingt

(5)
40,117

–

Ioncam iarchurtha

40,852

35,348

Creidiúnaithe eile

41,230

43,299

122,194

79,201

(102,447)

(60,171)

737,696

762,954

Glandliteanais reatha
Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha
Soláthairtí do dhliteanais agus táillí
Ioncam iarchurtha

28,504

32,619

725,688

708,579

(16,496)

21,756

Caipiteal agus cúlchistí

44

554

Gnó Inter Iarnród Éireann

Cuntas brabúis agus caillteanais

(16,496)

Cistí na scairshealbhóirí

(16,496)
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(C) Lasta Iarnróid
2013

2012

€000

€000

22,111

20,381

(22,109)

(19,853)

Sócmhainní seasta
Sócmhainní inláimhsithe
Sócmhainní ag costas
Dímheas carntha

2

528

758

690

758

690

2,349

–

49

572

2,398

572

Glandliteanais reatha

(1,640)

118

Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha

(1,638)

646

Sócmhainní reatha
Féichiúnaithe

Creidiúnaithe: (méideanna dlite laistigh d’aon bhliain amháin)
Gnó Inter Iarnród Éireann
Creidiúnaithe eile

Caipiteal agus cúlchistí
Cuntas brabúis agus caillteanais

(1,638)

Cistí na scairshealbhóirí

(1,638)
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Dímheas

Dímheas
Amúchadh na ndeontas caipitil
Dímheas agus amúchadh iomlán

8

2012

€000

€000

168,445

171,169

(131,451)

(135,815)

36,994

35,354

2013

2012

€000

€000

713

471

2013

2012

€000

€000

Brabús ar Dhiúscairt Sócmhainní Inláimhsithe

Brabús ar dhiúscairt na sócmhainní inláimhsithe

9

2013

Ús iníoctha

72

2,044

Ar léasanna airgeadais

411

785

Ar Oibríochtaí Tráchtála

61

65

544

2,894

Gnóthas Iarnróid

309

1,810

Bainisteoir Infreastruchtúir

169

990

5

28

61

66

544

2,894

Ar iasacht ó Chuideachta Sealbhaíochta

Ús cionroinnte:

Lastas Iarnróid
Oibríochtaí Tráchtála
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Deontais Stáit agus Deontais i gCabhair
Tá na deontais atá iníoctha leis an gCuideachta tríd an gCuideachta Sealbhaíochta, Córas Iompair Éireann, de réir
rialacháin ábhartha an AE a bhfuil an cúnamh Stáit a thugtar do ghnóthais iompair á rialú acu. Is iad seo a leanas na
Rialacháin:
Tá sonraí maidir le deontais Stáit ar fiú €267.8 milliún iad faighte in 2013 luaite sa tábla thíos, tábla a bhfuil léiriú le fáil
ann freisin ar fhoráil chuí rialacháin AE. Tugadh suim de €5.9 milliún maidir le deontais faighte d’fhoirgnimh ar ais don
Chuideachta Sealbhaíochta.
Tá deontas i gcabhair na hOibleagáide Seirbhíse Poiblí (PSO) teoranta d’fhoráil seirbhísí paisinéirí iarnróid.
Tá na beartais chuntasaíochta a bhaineann leis na deontais ar fad liostaithe ar leathanaigh 28-30.
Uimhir Rialachán AE

Ioncam-gaolmhar

1370/2007

1192/69

Total

€000

€000

€000

104,077

104,077

Caiteachas-gaolmhar
Iarnród príomhlíne
Normalú cuntas
17,004

0

17,004

– Aicme IV (crosairí comhréidhe)

2,788

0

2,788

Fo-iomlán iarnród príomhlíne

19,792

0

19,792

2,918

0

2,918

242

0

242

Fo-iomlán seirbhísí fo-uirbeacha

3,160

0

3,160

Fo-iomlán caiteachas-gaolmhar

22,952

0

22,952

127,029

0

127,029

– Aicme III (pinsin)

Iarnród fo-uirbeach
Normalú cuntas
– Aicme III (pinsin)
– Aicme IV (crosairí comhréidhe)

Iomlán
Iomlán Oibleagáid Seirbhíse Poiblí

127,029

Deontas stáit d’Infheistíocht Bonneagair agus Chaipitil
2012-2016 Creat Meántréimhseach Státchiste

140,796

Iomlán na ndeontas Stáit faighte

267,825
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Deontais Stáit agus Deontais i gCabhair ar lean
Cuireadh an maoiniú iomlán a fuarthas i bhfeidhm mar seo a leanas:
Uimhir Rialachán AE

Iomlán

1370/2007

1192/69

€000

€000

€000

Cuntas brabúis agus caillteanais
127,029

Oibleagáid Seirbhíse Poiblí
Deontais Ioncaim do Shábháilteacht Iarnróid

15,563

Creidmheas i gcoinne athnuachan línte agus oibreacha iarnróid

83,504

Ioncam iarchurtha

35,869

Aistrithe chuig CIÉ

5,860

Deontas stáit d’Infheistíocht Bonneagair agus Chaipitil
2012-2016 Creat Meántréimhseach Státchiste

140,796

Iomlán na ndeontas Stáit faighte

267,825

Foinse cistí Infheistíocht Bonneagair agus Chaipitil 2012-2016 Creat Meántréimhseach Státchiste faighte i rith bhliain
féilire 2013 atá teoranta do thionscadail ar leith.
Gníomhaireacht Déanta Deontas
Roinn
Iompair,
Turasóireachta
agus Spóirt
€

€

€

Clár Infheistíochta Caipitil

15,400,000

34,624,167

50,024,167

Clár Sábháilteachta Iarnróid

90,000,000

–

90,000,000

127,028,615

127,028,615

772,094

–

772,094

106,172,094

161,652,782

267,824,876

PSO
Clár Inrochtaineachta
Iomlán na ndeontas Stáit faighte

48

Iomlán

DTTAS –
Údarás
Náisiúnta
Iompair
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Sócmhainní Seasta Inláimhsithe
(A) Sceideal Sócmhainní
1 Ean
2013

Athaicmithe

Breiseanna

Briseadh
agus
Diúscairtí

31 Noll
2013

€000

€000

€000

€000

€000

Costas
Oibreacha agus línte iarnróid

1,952,567

Rothstoc iarnróid

1,465,391

Feithiclí lastais bóthair

2,908

Gléasra agus innealra

1,071,025

Trealamh lónadóireachta
Dugaí, cuanta agus céanna
Talamh agus foirgnimh
Fo-iomlán
Maoiniú Faighte d’oibreacha agus
do Línte Iarnróid
Iomlán

(235)

89,485
46,623

235

22,681

2,041,817
(53,235)

1,458,779

(14)

2,894

(576)

1,093,365

925

925

56,198

255

56,453

3,257

836

4,093

4,552,271

0

(1,339,341)

159,880

(53,825)

(83,510)

4,658,326
(1,422,851)

3,212,930

0

76,370

(53,825)

3,235,475

1 Ean
2013

Athaicmithe

Muirear
do bhliain

Briseadh
agus
Diúscairtí

31 Noll
2013

€000

€000

€000

€000

€000

1,574,471

0

94,362

Dímheas
Oibreacha agus línte iarnróid
Rothstoc iarnróid

706,149

Feithiclí lastais bóthair

2,908

Gléasra agus innealra

483,113

Trealamh lónadóireachta
Dugaí, cuanta agus céanna
Talamh agus foirgnimh
Fo-iomlán
Maoiniú faighte d’oibreacha agus
do línte iarnróid
Iomlán

99,976
0

56,189

1,668,833
(53,235)

752,890

(14)

2,894

(558)

538,744

925

925

20,131

1,315

21,446

1,019

113

1,132

2,788,716

0

(1,339,341)
1,449,375

251,955

(53,807)

(83,510)
0

168,445

2,986,864
(1,422,851)

(53,807)

1,564,013
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Sócmhainní Seasta Inláimhsithe ar lean
2013

2012

€000

€000

Oibreacha agus línte iarnróid

372,894

378,096

Rothstoc iarnróid

705,889

759,242

Feithiclí lastais bóthair

0

0

Gléasra agus innealra

554,621

587,912

Glanmhéideanna leabhair

Trealamh lónadóireachta
Dugaí, cuanta agus céanna
Talamh agus foirgnimh
Iomlán

0

0

35,007

36,067

2,961

2,238

1,671,462

1,763,555

2013

2012

€000

€000

83,510

77,276

83,504

77,276

6

0

83,510

77,276

83,510

77,276

Seo a leanas mar a bhí caiteachas athnuachana agus deontais gaolmhara:

Caiteachas athnuachana

Maoiniú faighte
Deontais stáit
Deontais tríú páirtí

Maoiniú curtha i bhfeidhm
Caiteachas na bliana reatha

(B) Saolréanna Úsáideacha
Is iad seo a leanas na saolréanna fónta ionchais de na cineálacha éagsúla sócmhainní chun críocha dímheasa:
Saolréanna (Blianta)
Oibreacha agus línte iarnróid
Rothstoc iarnróid

4-20

Feithiclí lastais bóthair

1-10

Gléasra agus innealra

3-30

Dugaí, cuanta agus céanna
Trealamh lónadóireachta
Foirgnimh

50

10-40

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Iarnród Éireann 2013

50
5-10
50

11

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe ar lean

(C) Bonneagar Iarnróid
I measc sócmhainní inláimhsithe tá sócmhainní bonneagair iarnróid mar seo a leanas:

Costas
Dímheas carntha
Glanluach leabhair

2013

2012

€000

€000

1,407,572

1,342,437

(567,429)

(519,312)

840,143

823,125

(D) Íocaíochtaí ar Chuntas
San áireamh sna breiseanna thuasluaite tá íocaíochtaí ar chuntas agus ar shócmhainní le linn tógála do na nithe seo a leanas:

Rothstoc iarnróid

2013

2012

€000

€000

526

13,853

(E) Sócmhainní i Seilbh faoi Léasanna Airgeadais
San áireamh i sócmhainní inláimhsithe tá méideanna mar atá sonraithe thíos i ndáil le rothstoc iarnróid agus gléasra agus
innealra atá i seilbh faoi léasanna airgeadais, trína bhfuil úinéireacht thairbhiúil ag an gCuideachta .i. go suntasach na
rioscaí agus na tairbhí ar fad a bhaineann le húinéireacht sócmhainne, ach amháin an teideal dlí:

Costas
Dímheas carntha
Glanluach leabhair
Dímheas don bhliain

12

2013

2012

€000

€000

89,414

89,038

(82,104)

(79,710)

7,310

9,328

(2,394)

(2,387)

2013

2012

€000

€000

Sócmhainní Airgeadais

Infheistíochtaí trádála scaireanna liostaithe
63

63

(43)

(43)

Glanluach leabhair ag 31ú Nollaig

20

20

Luach margaidh ag an 31 Nollaig

49

49

Costas nó luacháil ag 1 Eanáir
Foráil do bhearnú luacha ag an 31 Nollaig
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Stoic
2013

2012

€000

€000

Rothstoc, páirteanna spártha agus ábhair chothabhála

26,381

23,017

Stoic bhonneagair

17,693

17,120

Breosla, bealaí agus stoic éagsúla eile

10,455

10,197

54,529

50,334

Áirítear páirteanna agus comhchodanna sna méideanna seo atá riachtanach chun freastal ar riachtanais oibriúcháin
fadtéarmacha.

14

Féichiúnaithe

Féichiúnaithe trádála
Féichiúnaithe eile agus ioncam fabhraithe

15

2012

€000

€000

11,698

10,829

3,199

10,480

14,897

21,309

2013

2012

€000

€000

680

13,043

Creidiúnaithe (méideanna dlite laistigh de bhliain amháin)

Rótharraingt bhainc

78,293

91,099

Oibleagáidí léasa airgeadais (nóta 18)

5,000

4,644

Cáin ioncaim asbhainte faoi ÍMAT

2,887

5,696

Árachas sóisialta pá-choibhneasa

2,045

1,997

935

1,449

Creidiúnaithe trádála

Muirear sóisialta uilíoch

5,017

2,638

Méideanna dlite le comh-Fhochuideachtaí agus le Fochuideachtaí sealbhaíochta

80,425

60,954

Creidiúnaithe eile

11,460

13,104

Fabhruithe

2,469

2,126

Soláthar athstruchtúraithe (nóta 19)

6,200

5,943

Éilimh dhliteanais tríú páirtí agus fostóra (nóta 19)

4,300

2,905

121,248

128,536

320,959

334,134

10,884

11,780

Cáin bhreisluacha agus cánacha eile

Ioncam iarchurtha (nóta 20)

Creidiúnaithe do chánachas agus leas sóisialach áirithe anseo thuas
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Creidiúnaithe (suimeanna dlite tar éis níos mó ná bliain amháin)

Oibleagáidí léasa airgeadais (nóta 18)

17

2013

2012

€000

€000

2,349

7,250

2,349

7,250

Idirchuideachta Ghearrthréimhseach agus Fhadtréimhseach
I rith na bliana, rinne an fhoireann bainistíochta athbhreithniú ar chomhchodanna an iarmhéid idirchuideachta dlite
le/ó Ghrúpa CIÉ, agus tá roinnt athaicmithe déanta chun léiriú níos cothroime a thabhairt ar phróifíl aisíocaíochta/nádúr
mhaoiniú suthain na sócmhainní agus dliteanas ábhartha idirchuideachta. Chomh maith leis sin, tá iarmhéideanna
comparáideacha athshonraithe. Tá beartas cuntasaíochta nua maidir le hiarmhéideanna idirchuideachta san áireamh
ar leathanach 30 de na ráitis airgeadais.
Athshonraithe
2013

2012

€000

€000

Iarmhéid tosaigh ar 1 Eanáir

339,376

352,394

Laghdú sa bhliain airgeadais

(24,743)

(13,018)

Iarmhéid deiridh amhail ag 31 Nollaig

314,633

339,376

(80,425)

(60,954)

(296,251)

(291,191)

(62,043)

(12,769)

Sócmhainn airgeadais fhadtréimhseach
Méideanna dlite ón gCuideachta Sealbhaíochta

Cuntas trádála gearrthréimhseach
Méideanna dlite leis an gCuideachta Sealbhaíochta (nóta 15)

Dliteanas airgeadais fadtréimhseach
Méideanna dlite leis an gCuideachta Sealbhaíochta
Glan-iarmhéid idirchuideachta iníoctha
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Oibleagáidí Léasa
(A) Léasanna Airgeadais
Léasanna Gluaisteoirí

2013

2012

€000

€000

Laistigh d’aon bhliain amháin (nóta 15)

5,000

4,644

Idir bliain amháin agus cúig bliana (nóta 16)

2,349

7,250

0

0

2,349

7,250

7,349

11,894

Tá glan-oibleagáidí faoi léasanna airgeadais dlite mar seo a leanas:

I ndiaidh cúig bliana

(B) Léasanna Oibríochta
Rachaidh tiomantais faoi léasanna oibríochta iníoctha nach féidir a chur ar ceal sa bhliain amach romhainn i léig mar seo
a leanas:

Feithiclí Bóthair

19

2013

2012

€000

€000

Laistigh d’aon bhliain amháin

1,896

2,205

Idir bliain amháin agus cúig bliana

1,246

3,058

3,142

5,263

Foráil
Athstruchtúraithe

Éilimh
Dliteanais
Fostóra
agus Tríú
Páirtí

Iomlán

€000

€000

€000

Forálacha do Dhliteanais agus do Mhuirir
(A) Achoimre

Iarmhéid an 1 Eanáir 2013

5,943

51,230

57,173

(4,706)

(3,654)

(8,360)

Aistriú ón gcuntas brabúis agus caillteanais

4,963

(3,000)

1,963

Iarmhéid tugtha ar aghaidh

6,200

44,576

50,776

(6,200)

(4,300)

(10,500)

40,276

40,276

Úsáidte i rith na bliana

Lúide an méid acmithe mar dliteanas reatha (nóta 13)
Amhail ag 31ú Nollaig 2013
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Foráil do Dhliteanas agus Muirir ar lean
Déantar aon chailliúintí nach gclúdaítear le hárachas seachtrach a mhuirear chuig an gcuntas brabúis agus caillteanais
agus tá méideanna nach bhfuil socraithe san áireamh sa soláthar do dhliteanais agus do mhuirir. Aistríodh soláthairtí ag
teacht ar aghaidh ó bhlianta eile chuig an gCuntas Brabúis agus Caillteanais sa mhéid a measadh ró-sholáthartha iad i
bhfianaise na n-éileamh déanta le tamall anuas.

(B)

Clúdach Árachais Seachtrach

Tá an clúdach árachais seachtrach seo a leanas ag an mBord.
(i) Iarnród Éireann – Irish Rail
Dliteanas Tríú Páirtí sa bhreis ar
(a) €5,000,000 ar aon tarlú amháin nó sraith tarluithe mar thoradh ar aon eachtra iompair iarnróid amháin agus
(b) €1,500,000 ar aon tarlú amháin nó sraith tarluithe mar thoradh ar aon eachtra iompair bóthair amháin,
ach amháin i gcás éileamh faoi réir ag dlínse na Stát Aontaithe, áit a bhfuil an figiúr cothrom le breis is
US$3,300,000.
(ii) Bus Átha Cliath – Dublin Bus
Dliteanas Tríú Páirtí os cionn €2,000,000 ar aon tarlú amháin nó sraith tarluithe mar thoradh ar aon eachtra
iompair bóthair amháin, ach amháin i gcás éileamh faoi réir ag dlínse na Stát Aontaithe, áit a bhfuil an figiúr
cothrom le breis is US$3,300,000.
(iii) Bus Éireann – Irish Bus
Dliteanas Tríú Páirtí os cionn
(a) €2,000,000 do bhusanna scoile agus
(b) €2,000,000 i gcás iompar bóthair eile ar aon tarlú amháin nó sraith tarluithe mar thoradh ar aon eachtra
iompair bóthair amháin, ach amháin i gcás éileamh faoi réir ag dlínse na Stát Aontaithe áit a bhfuil an figiúr
cothrom le breis is US$3,300,000.
(iv) Grúpa
Dliteanas Tríú Páirtí os cionn €250,000 ar aon tarlú amháin nó sraith tarluithe mar thoradh ar eachtraí Rioscaí Eile,
ach amháin
(a) Damáiste tuile a bhfuil an figiúr cothrom le breis is €2,000,000 agus
(b) Bóthar Osraí, áit arb ionann gach farasbarr teagmhais agus €1,000,000 agus
(c) Aon éilimh faoi réir dhlínse na Stát Aontaithe áit arb ionann an barrachas agus US$150,000.
(v) Ina theannta sin, tá clúdach comhiomlán ag gach aon ceann de na Fochuideachtaí laistigh den Ghrúpa don
tréimhse dhá mhí dhéag, Aibreán 2013 go Márta 2014, i ndáil le dliteanais tríú páirtí iompair iarnróid agus bóthair
sa bhreis ar mhéid féin-árachaithe mar seo a leanas:
Iarnród Éireann – Irish Rail

€11,000,000

Bus Átha Cliath – Dublin Bus

€15,000,000

Bus Éireann – Irish Bus

€11,000,000

faoi réir coinneáil féin árachaithe Grúpa foriomlán de €27,000,000 sa chomhiomlán bliantúil tar éis a bheidh aon
choinneáil féin árachaithe aonair sa tréimhse bhliantúil sin cothrom le €50,000;
(vi) Maidir le hÁrachas Dliteanais Grúpa Comhcheangailte, nach n-áiríonn dliteanas Sceimhlitheoireachta, is ionann
slánaíocht fhoriomlán agus €200,000,000 don tréimhse bliana idir Aibreán 2013 agus Márta 2014, le haghaidh
gach cineál iompair iarnróid agus bóthair, dliteanais Tríú Páirtí agus Rioscaí Eile.
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Foráil do Dhliteanas agus Muirir ar lean
(vi) Gach Riosca, lena n-áirítear damáiste stoirme, le slánaíocht €200,000,000 i ndáil le maoin an Ghrúpa os cionn
€1,000,000 ar aon chailliúint amháin nó sraith cailliúintí, le farasbarr bliantúil gan dul thar €5,000,000 in iomlán
agus ina dhiaidh sin beidh aon fharasbarr aonair féin-árachaithe sa tréimhse bliana sin cothrom le €100,000.
(vii) is ionann an clúdach slánaíochta um dhamáiste sceimhlitheoireachta don Ghrúpa agus €200,000,000 le barrachas
€10,000,000 maidir le gach uile chaillteanas ach amháin i gcás rothstoc iarnróid agus rothstoc bóthair agus é faoi
bhealach, áit arb ionann an barrachas agus €500,000 maidir le gach uile chaillteanas in Éirinn nó i dTuaisceart
Éireann agus €250,000 maidir le gach uile chaillteanas sa Ríocht Aontaithe (gan Tuaisceart Éireann san áireamh).

(C)

Foráil maidir le hÉilimh Dliteanais Tríú Páirtí agus Fostóra agus Gnóthachain Ghaolmhara

Foráiltear ag deireadh na bliana do chostas measta na ndliteanas a thabhaítear ach nach mbíonn socraithe ag dáta an
chláir chomhardaithe, lena n-áirítear costas na n-éileamh a bhíonn tabhaithe ach nach mbíonn tuairiscithe (IBNR) don
Chuideachta go fóill. Áirítear ar chostas measta na n-éileamh speansais a thabhófar go seachtrach le linn éileamh a
bhainistiú ach ní áirítear ann forchostais inmheánacha na dtáillí bainistíochta éileamh. Glacann an Chuideachta gach
céim réasúnach lena chinntiú go mbeidh an fhaisnéis chuí aige maidir lena gcuid nochtaithe éileamh. Mar sin féin, mar
gheall ar an neamhchinnteacht maidir le soláthairtí éileamh a bhunú, is dócha go mbeidh an toradh deiridh difriúil ón
dliteanas bunaidh a bunaíodh.
I gcostas measta na ndliteanas féideartha neamhíoctha á ríomh, ríomhann an Chuideachta luachálacha aonair
comhad a mbíonn soláthairtí teagmhasacha curtha leo le cabhair ó chomhairle achtúireach sheachtrach. Bíonn samhail
mhatamaiticiúil an achtúire bunaithe go ginearálta ar anailís staitistiúil na taithí stairiúla, a ghlacann leis go mbeidh
patrún forbartha na n-éileamh reatha ag teacht le taithí san am a caitheadh. Cuirtear san áireamh, áfach, athruithe nó
neamhcinnteachtaí a d’fhéadfadh na staitisticí bunúsacha a chur as a riocht nó a d’fhéadfadh na dliteanais fhéideartha
a mhéadú nó a laghdú nuair a chuirtear i gcomparáid iad le costas na n-éileamh a socraíodh roimhe sin lena n-áirítear,
mar shampla, athruithe sa timpeallacht dhlíthiúil, éifeachtaí boilscithe, athruithe i ngníomhaíochtaí oibríochta agus an
tionchar a bheadh ag caillteanais mhóra.
I gcostas na n-éileamh fógartha ach neamhíoctha á mheas, bíonn aird ag an gCuideachta ar imthosca timpistí arna
gcruthú ag imscrúduithe, ar aon fhaisnéis a bhíonn ar fáil ó shaineolaithe dlí nó ó shaineolaithe eile agus ar fhaisnéis
maidir le fasaigh cúirte ar dhliteanais le tréithe comhchosúla i dtréimhsí roimhe sin. Déantar timpistí a bhíonn thar a
bheith tromchúiseach a mheas ar leithligh ó na meáin a léiríonn an tsamhail achtúireach.
Bíonn meastachán éilimh IBNR faoi réir ag níos mó neamhchinnteachta ná an dliteanas measta d’éilimh a bhíonn curtha
in iúl cheana don Chuideachta, mar gheall ar an easpa faisnéise faoi ócáid an éilimh, ach amháin sna cásanna sin a
mbíonn imscrúdaitheoirí glaoite go dtí láithreacha na dtimpistí. Léireoidh cineálacha éileamh a bhfuil críoch forbartha
níos faide ag baint leo agus ina bhfuil an cion IBNR den chúlchiste iomlán dá bhrí sin ard go hiondúil éagsúlachtaí níos
mó idir meastacháin tosaigh agus na torthaí deiridh mar gheall ar níos mó deacrachta a bheith ag baint leis na cúlchistí
sin a mheas.
Bíonn forálacha éileamh ríofa mar mhéid glan d’aisghabháil athárachais ar bith. Glactar leis go mbíonn gnóthachain
athárachaithe i ndáil le héilimh mheasta IBNR ag teacht leis an bpatrún stairiúil do ghnóthachain den sórt sin, arna
gcoigeartú chun athruithe i nádúr agus méid chlár athárachais na Cuideachta in imeacht ama a léiriú. Déantar
measúnacht freisin ar in-aisghabháil ghnóthachain athárachais le haird á thabhairt ar fhógra ó bhróicéirí na Cuideachta
maidir le haon athárachóirí in athrith.
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Ioncam Iarchurtha
Seo a leanas an cuntas seo, rud a chuimsíonn deontais Stáit agus ón AE nach bhfuil ais-iníoctha, agus ioncam iarchurtha
eile a chuirfear chun sochair don chuntas brabúis agus caillteanais ar an mbonn céanna is a dhéantar dímheas ar na
sócmhainní gaolmhara seasta (polasaí cuntasaíochtas F):
1 Ean
2013

Aistrithe
Diúscairtí

Faighte
agus
Infhála

Amúchta
go Cuntas
Brabúis agus
Caillteanais

31 Noll
2013

€000

€000

€000

€000

€000

1,204

0

616

(44)

1,776

Deontais chaipitil
Talamh agus foirgnimh
Oibreacha agus línte iarnróid

359,997

3,932

(10,231)

353,509

Rothstoc iarnróid

664,133

0

15,239

(74,838)

604,534

Gléasra agus innealra

509,521

168

22,823

(46,027)

486,485

9,907

0

0

(311)

9,596

42,610

(131,451)

1,455,900

Dugaí cuanta agus céanna
Iomlán

1,544,762

(189)

(21)

2013

2012

€000

€000

121,248

128,536

1,334,652

1,416,226

1,455,900

1,544,762

Ar taispeáint mar:
Ioncam iarchurtha – méideanna dlite laistigh de bhliain amháin
Ioncam iarchurtha – méideanna dlite i ndiaidh breis agus bliain amháin

Scaoilfear na deontais a fuarthas faoin gClár Infheistíochta Sábháilteachta Iarnróid, NDP, Transport 21 agus Infheistíocht
Chaipitil Bonneagair Iarnróid 2012-12016 don chuntas brabúis agus caillteanais i gcomhréir leis na Cláir Infheistíochta
Sábháilteachta Iarnóid.
Rinneadh athbhreithniú i rith 2013 ar aicmiú sócmhainní an ioncaim iarchurtha, rud a raibh athaicmiú iarmhéideanna
tosaigh 2013 mar thoradh orthu.
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Scairchaipiteal
2013

2012

€000

€000

194,270

194,270

194,270

194,270

0

0

194,270

194,270

Údaraithe:
Gnáthscair de €1.27 an ceann

Leithroinnte, glaoite agus láníoctha
Ag tús na bliana
Scaireanna eisithe
Gnáthscaireanna ar €1.27 an ceann ag deireadh na bliana

22

Réiteach na nGluaiseachtaí i gCistí Gnáthscaire na Scairshealbhóirí

Iarmhéid oscailte

Scair
Caipitil
Glaoite

Cuntas
Brabúis
agus
Caillteanais

Cistí
Gnáthscaire
na Scairshealbhóirí

€000

€000

€000

194,270

Easnamh don bhliain
Cistí gnáthscaire deiridh na scairshealbhóirí
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194,270

(116,489)

77,781

(16,415)

(16,415)

(132,904)

61,366

23

Ráiteas Sreabhaidh Airgid
(A) Réiteach an Easnaimh leis an nGlan-Insreabhadh Airgid Thirim ó
Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin

Easnamh roimh dheontais Stáit agus fónamh ar airgeadas agus tar éis éisiúint
forálacha srl.

2013

2012

€000

€000

(158,463)

(200,706)

Deontais stáit seachas na cinn siúd a bhain le hathnuachan

142,592

181,128

Easnamh na bliana roimh fhónamh ar airgeadas

(15,871)

(19,578)

Brabús ar dhiúscairt na sócmhainní inláimhsithe

(713)

(471)

Dímheas
Amúchadh na ndeontas caipitil
Méadú i stoic
Laghdú/(méadú) i bhféichiúnaithe

171,169

(131,451)

(135,815)

(4,195)

(393)

6,412

(644)

(21,400)

(25,144)

19,471

15,226

5,060

7,299

25,758

11,649

Amhail
an 1 Ean
2013

Sreabhadh
Airgid

Amhail an
31 Noll
2013

€000

€000

€000

Laghdú ar chreidiúnaithe agus ar sholáthairtí
Méadú ar ghluaiseacht
idir chomhlachtaí sa chuntas caipitil fhadtéarmaigh
Glan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

(B)

168,445

Anailís ar Ghlan-Fhiach

Airgead ar Lámh
Rótharraingt bhainc

313

(1)

312

(13,043)

12,363

(680)

(12,730)

12,362

(368)
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais ar lean
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Pinsin
Tá fostaithe de chuid Iarnród Éireann mar bhaill de scéimeanna pinsean Ghrúpa Córas Iompair Éireann. Feidhmíonn
Grúpa Córas Iompair Éireann dhá scéim pinsin sochair sainmhínithe ag clúdach formhór na bhfostaithe, gach ceann acu
á mhaoiniú ag ranníocaíochtaí ón nGrúpa agus na baill.
Cinneann achtúire cáilithe neamhspleách na ranníocaíochtaí ar bhonn luachálacha tríbhliantúla ag úsáid modh an aonaid
réamh-mheasta. Ní féidir sciar na mball aonair de sócmhainní agus dliteanais na scéime pinsin ag Ghrúpa Córas Iompair
Éireann a aithint, ar bhonn comhsheasmhach agus réasúnach fiú dá mbeadh sé féideartha dáileadh a dhéanamh ar
baill neamh-ghníomhacha ar fud fochuideachtaí bunaithe ar lá deireanach na fostaíochta, d’fhéadfadh go mbeadh na
baill tar éis obair le haghaidh níos mó ná fochuideachta amháin. Dá bhrí sin, ní féidir a aithint cé leis an dliteanas (agus
sócmhainn chomhfhreagrach) le haghaidh tréimhsí leanúnacha na fostaíochta. Táthar tar éis cuntas a thabhairt i leith
ranníocaíochtaí do na scéimeanna seo, sa chaoi gur ionann é agus scéim ranníocaíochta sainmhínithe arna cheadú ag
Ráiteas Tuairiscithe Airgeadais FRS 17 – ‘Sochair Scoir’ ag cuideachtaí Ghrúpa Córas Iompair Éireann.
Léirigh na luachálacha achtúireacha is déanaí a rinneadh ar na scéimeanna le haghaidh forálacha FRS17 go raibh
easnamh €417.745 milliún ar na scéimeanna ar 31ú Nollaig 2013.
B’ionann an costas pinsin don bhliain ar scéimeanna sochair sainmhínithe agus €23.3 milliún, áirítear na costais seo
freisin i nóta 3.
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Ceangaltais Chaipitil
2013

2013

€000

€000

Ar Conradh
le haghaidh

Laistigh d’aon bhliain amháin
Tar éis bliain amháin

Arb ionann an maoiniú agus:

Iomlán 2012
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Údaraithe
ag na
Stiúrthóirí ach
gan a bheith
ar conradh
le haghaidh

13,335

61,212

1,668

143,846

15,003

205,058

16,348

33,700

2012

2012

€000

€000

26,007

193,204
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Dliteanais Theagmhasacha
(A) Dlíthíocht ar Feitheamh
Bíonn an Chuideachta, ó thráth go chéile, ina páirtí in imeachtaí éagsúla dlí. Is é tuairim na Stiúrthóirí nach mbeidh
caillteanais, más ann dóibh, mar thoradh ar nasc leis na nithe sin mar fharasbarr ar sholáthairtí a rinneadh sna ráitis
airgeadais.

(B) Léasanna Airgeadais
Faoi théarmaí na léasanna airgeadais, tá dliteanais theagmhasacha ann ina mbeidh athruithe ábhartha ar cháin a mbeidh
éifeacht acu ar dhliteanais chánach an léasóra ar ioncam léasa á bhfritháireamh ag coigeartuithe cuí chuig cíos léasa.
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Idirbhearta Páirtithe Gaolmhara
Is páirtithe gaolmhara de chuid na Cuideachta iad eintitis arna rialú ag Rialtas na hÉireann de bhua rialú Rialtas na
hÉireann ar an Máthairchuideachta, Córas Iompair Éireann.
Sa ghnáthchúrsa gnó, ceannaíonn an Chuideachta earraí agus seirbhísí ó eintitis arna rialú ag Rialtas na hÉireann, arb
iad na príomhchinn díobh sin ná BSL, An Post, agus Bord Gáis. Tá na Stiúrthóirí den tuairim nach bhfuil candam na
gceannach sin ábhartha i ndáil le gnó na Cuideachta.
Soláthraíonn ráitis airgeadais Chóras Iompair Éireann an fhaisnéis arna héileamh faoi Chaighdeán Tuairiscithe Airgeadais
Uimh. 8 maidir le hidirbheartaíochtaí idir an Chuideachta, a fochuideachtaí agus Rialtas na hÉireann.
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Comhaltacht Ghrúpa Chóras Iompair Éireann
Iarnród Éireann – Tá Iarnród Éireann mar bhall de Ghrúpa Comhlachtaí Chóras Iompair Éireann (an Grúpa) agus léiríonn
na ráitis airgeadais éifeachtaí bhallraíochta sa Ghrúpa seo.

29

Formheas na Ráiteas Airgeadais
D’fhormheas an Bord na ráitis airgeadais ar an 2ú Aibreán, 2014.
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