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Tuarascáil Bhliantúil Iarnród Éireann, 2012

Athbhreithniú Airgeadais
l  Bhí méadú €1 mhilliún ar ioncam iomlán go €186.8 

milliún

l  Íocaíochtaí PSO arbh fhiú €166.4 milliún iad, lena 
n-áirítear íocaíocht fhorlíontach €30.6 milliún

l  Costais oibriúcháin eisceachtúla €32.3 milliún, ina 
gcuimsítear an clár téarfa dheonaigh

l  Tháinig laghdú €8.9 milliún ar chostais oibriúcháin 
roimh mhíreanna eisceachtúla go €355.7 milliún, a 
thug an laghdú costais carnach ón mbliain 2008 go 
€66.8 milliún

l  Easnamh €22.5 milliún tar éis míreanna eisceachtúla

 

Léargas Ginearálta ar 
Oibríochtaí
l  Baineadh an phoncúlacht ab airde riamh amach

l  Chobhsaigh líon paisinéirí sa dara leath den bhliain, 
bhí 36.9 milliún turas san iomlán in 2012

l  Díríodh ar dheighleoga tábhachtacha margaidh trí 
ghníomhaíocht tráchtála, d’fhás margaí comaitéirí, 
mac léinn agus teaghlach

l  Coinníodh ciliméadair thraenach a rinneadh cé gur 
laghdaíodh costais

l  Tháinig laghdú 315 ar an lucht saothair mar gheall ar 
an mórchlár téarfa dheonaigh

l  Láidríodh an fheidhmíocht chomhshaoil trí raon 
tionscnamh atá tíosach ar fhuinneamh

Athbhreithniú ar Oibríochtaí
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Athbhreithniú ar Oibríochtaí
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Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2012

Athbhreithniú ar Oibríochtaí (ar lean)

Iarnród Éireann
Misean

Seirbhísí iarnróid sábháilte, inrochtana agus comhtháite 
a sholáthar a chuireann le forbairt inbhuanaithe 
gheilleagrach agus réigiúnach ar bhealach éifeachtúil.

Fís

Beidh meas ag ár gcustaiméirí orainn as seirbhísí 
sábháilte, iontaofa, comhsheasmhacha agus iomaíocha 
a sholáthar, seirbhísí a dhíríonn ar chustaiméirí agus 
atá éasca le ceannach, éasca le húsáid agus a thugann 
eispéireas d’ardchaighdeán agus luach ar airgead arb é 
rogha an phobail taistil é.

Tuairimí Láidre agus Prionsabail: 

l  Sábháilteacht agus aire a thabhairt dár bhfoireann, 
dár gcustaiméirí agus dár gcomhshaol.

l  Obair le chéile ar son ár gcustaiméirí. 

l  Cuntasach faoinár ngníomhartha.

l  Uaillmhianach agus éifeachtúil ó thaobh costais de i 
ngach rud a dhéanaimid. 

l  Gníomhú le meas, le hionracas agus le bród.

Athbhreithnithe Gnó

Airgeadas na Cuideachta
I rith mhí Feabhra 2012, thit glansócmhainní Iarnród 
Éireann - Irish Rail faoi leath de mhéid scairchaipitil 
ghlaoite na cuideachta nó níos lú ná an tsuim sin agus 
ghair Stiúrthóirí Iarnród Éireann Cruinniú Ginearálta 
Urghnách na cuideachta faoi Alt 40 d’Acht na gCuideachtaí 
(Leasú), 1983, an 23 Aibreán 2012. Ag an gcruinniú 
sin, cuireadh plean 5 bliana Iarnród Éireann chun an 
chuideachta a thabhairt ar ais go staid cóimheá airgid i 
láthair na scairshealbhóirí. Thug CIÉ buntaca airgeadais 
don phlean seo.

Sa dara leath den bhliain 2012, thug an Rialtas tacaíocht 
bhreise do Ghrúpa CIÉ. Oibleagáid seirbhíse poiblí bhreise 
dar luach €30.6 milliún in Iarnród Éireann a bhí i gceist 
leis an tacaíocht seo. 

Gnó paisinéirí
Léargas ginearálta ar an margadh

In 2012, tháinig méadú €1.3 milliún ar ioncam paisinéirí go 
€157.9 milliún, a d’aisiompaigh an treocht atá leanúnach 
ó thús na géarchéime eacnamaíche.

Cé gur laghdaigh líon na bpaisinéirí 0.5 milliún san 
iomlán go 36.9 milliún paisinéir, tháinig laghdú ar an 
ráta meatha.  Go deimhin, bhí fás ó bhliain go bliain sa 
dara leath den bhliain. Bhí cobhsaíocht sa gheilleagar 
intíre agus gníomhaíocht tráchtála Iarnród Éireann 
ina n-eochairthosca ina leith seo. Tharla sé seo i 
gcomhthéacs na hiomaíochta méadaithe ó ghluaisteáin 
phríobháideacha agus ó sheirbhísí bus araon ar an 
ngréasán feabhsaithe mótarbhealaigh.
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Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2012

Athbhreithniú ar Oibríochtaí (ar lean)

Feidhmíocht oibriúcháin agus feabhsú 
seirbhíse

Bhain Iarnród Éireann a leibhéil phoncúlachta ab airde 
riamh amach in 2012, mar gheall ar bhéim leantach ar 
choimeád ama i ngach rannóg den chuideachta.  Sháraigh 
gach bealach an íos-sprioc feidhmíochta a bhaineann 
le 90% de na traenacha a bheith in am nó laistigh de 
10 nóiméad den am tuartha (DART: 87% laistigh de 5 
nóiméad den am tuartha), faoi mar atá leagtha amach 
i gconarthaí PSO leis an Údarás Náisiúnta Iompair, agus 
sháraigh formhór na mbealaí poncúlacht 95%.

In ainneoin na ndeacrachtaí airgeadais a bhí os comhair 
na cuideachta, coinníodh ciliméadair thraenach ag 
18 milliún ciliméadar in 2012.  Baineadh coigilteas 
oibriúcháin amach trí mhéideanna traenach a oiriúnú 
don éileamh, trí roinnt athbhreithnithe seirbhíse mar 
a raibh éileamh fíor-íseal, trí imlonnú foirne agus trí 
thionscnaimh éifeachtúlachta breosla.

Gníomhaíocht Tráchtála

Tá fís shoiléir tráchtála i dteannta tionscnaimh nua 
mhargaíochta ag Iarnród Éireann chun ioncaim sa 
ghearrthréimhse a uasmhéadú. Anuas air sin, tá roinnt 
colúin straitéiseacha ag a bhfuil buntábhacht maidir le 
fás ioncaim amach anseo a sholáthar.

Tá tionscnaimh nua mhargaíochta go dtí seo ag díriú ar 
dheighleoga tábhachtacha amhail Mic Léinn, Comaitéirí 
(ticéid Taxsaver) agus ar líne toisc go dtugann siad an 
acmhainneacht fáis ghnó is mó sa ghearrthréimhse. 
Áirítear le deighleoga eile Teaghlaigh, B2B, Imeachtaí & 
Grúpaí agus Turasóirí. Tá luach ar airgead mar ghné de 
na príomhtheachtaireachtaí margaíochta ar an gcéad dul 
síos lena dtacaíonn promóisean luacha bhreise ar nós 
iontaofachta agus compoird, táirgiúlachta le linn taistil.

Áirítear na nithe seo a leanas le colúin thábhachtacha 

straitéiseacha atá ríthábhachtach le haghaidh fás 
ioncaim:

l  Creat maidir le leibhéil táillí ilbhliantúla chun 
intuarthacht sruthanna ioncaim a chinntiú 

l  Díriú ar dheighilt custaiméirí chun buntacú le 
gníomhaíocht mhargaíochta agus díolachán

l  Feabhsúcháin seirbhíse, lena n-áirítear béim leantach 
ar fheabhsúcháin agaí turais

l  Barrfheabhsú bainistíochta toraidh chun toradh a 
uasmhéadú agus acmhainn a bhainistiú.  Cuimsíonn 
sé seo infheistíocht in inneall praghsála, córas 
áirithinte suíocháin, córas bainistíochta ioncaim, 
córas bainistíochta caidreamh custaiméirí agus córas 
bainistíochta toraidh

l  Bainistíocht caidreamh custaiméirí d’ardchaighdeán

105%

100%

95%

90%

85%

80%

75%

DART

Th
uaidh

M
aigh N

uad

Heusto
n

Béal F
eirs

te

Slig
each

Port 
Lá

irg
e

Ros L
áir

Co
rca

igh
Trá

 Lí

Lu
im

neach

Gailli
m

h

Ca
th

air n
a M

art

Aco
m

hal L
uim

nigh/ 

Port 
Lá

irg
e

Lu
im

neach
/ 

Baile
 U

í B
hró

ith
e

Lu
im

neach
/G

ailli
m

h

Feidhmíocht Poncúlachta

Comaitéir Idirchathair Réigiúnach Sprioc

9
0.

3%

97
.8

%

9
8

.5
%

9
8

.9
%

9
2

.4
%

9
6

.3
%

97
.8

%

9
4.

7%

9
6

.5
%

9
4.

8
%

9
6

.3
%

97
.9

%

97
.2

%

9
5.

5
%

9
3.

3%

9
2

.2
%



Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2012

Athbhreithniú ar Oibríochtaí (ar lean)

Lasta iarnróid
Ba iad seo a leanas príomhthrácht lasta iarnróid na 
cuideachta in 2012:

l  Mian since ó Mhianaigh na Teamhrach go Calafort 
Bhaile Átha Cliath

l  Adhmad ó Chontae Mhaigh Eo go Muileann Laín 
Phort Láirge 

l  Traenacha coimeádáin ó Bhéal an Átha go Calafort 
Bhaile Átha Cliath agus go Calafort Phort Láirge 

B’ionann ioncam lasta iarnróid sa bhliain agus €4.8 
milliún, laghdú 12% ón mbliain 2011.  D’eascair sé seo as 
scor sealadach DFDS ón tseirbhís línéar lasta iarnróid ó 
Chalafort Phort Láirge go Béal an Átha i mí Iúil (2 sheirbhís 
sa tseachtain). Ina theannta sin, bhí meath san éileamh ar 
laíon adhmaid (ó 3 sheirbhís sa tseachtain go 2 sheirbhís 
sa tseachtain).

Iompraíodh tonnáiste 567,021 tona agus 90.8 milliún 
tona-ciliméadar ar an ngréasán.

Is é an t-ionchas do 2013 ná fás go níos mó ná 100 milliún 
tona-ciliméadar, nuair a fhillfidh gnó DFDS.  Tá deiseanna 
eile le haghaidh gnóthais nua á saothrú freisin.

Calafort Ros Láir
Is oibreoir agus soláthraí bonneagair é Iarnród Éireann 
ag Ros Láir, mar a soláthraíonn sé áiseanna calafoirt agus 
seirbhísí gaolmhara, lena n-áirítear stíbheadóireacht, do 
chuideachtaí loingseoireachta. Faoi láthair, feidhmíonn 
trí chuideachta loingseoireachta ceithre thuras fillte 
sa lá ó Ros Láir go dtí an Bhreatain Bheag Theas, agus 
feidhmíonn siad idir 6 thuras agus 6½ thuras fillte sa 
tseachtain ó Ros Láir go dtí an Fhrainc.

Tá Calafort Ros Láir ar an dara calafort is tábhachtaí go 
straitéiseach sa Stát i ndiaidh Chalafort Bhaile Átha Cliath. 
Tá sé ar an dara calafort is gnóthaí ó thaobh cuairteanna 
loinge agus olltonnáiste, agus láimhseáiltear níos mó 
lasta aonadaithe ann ná in aon chalafort Éireannach eile 
cé is moite de Chalafort Bhaile Átha Cliath.

In ainneoin deacracht leantach gheilleagrach agus 
éileamh lag, baineadh barrachas €2 mhilliún amach in 
2012 as ioncam €9.7 milliún.

Choimisiúnaigh an Roinn Iompair, Turasóireachta agus 
Spóirt Indecon International Economic Consultants chun 
athbhreithniú straitéiseach a dhéanamh ar Chalafort Ros 
Láir, lena n-áirítear breithniú a dhéanamh ar roghanna 
úinéireachta agus oibriúcháin. Tabharfar an Tuarascáil 
chun críche i lár na bliana 2013.

Ár luachanna a chur i 
bhfeidhm

Sábháilteacht
Tá sábháilteacht i gcroílár gach rud a dhéanaimid.  I 
gcás seirbhíse do chustaiméirí, bainistíocht airgeadais, 
bainistíocht acmhainní daonna agus maoirseacht 
comhshaoil, tá iarnród a reáchtáiltear go sábháilte 
ina bhunchuid de na gníomhaíochtaí sin.  Tá ár gCóras 
Bainistíochta Sábháilteachta, ar fhormheas an Coimisiún 
Sábháilteachta Iarnróid é, mar bhonn agus taca ag 
sábháilteacht in Iarnród Éireann.

Feidhmíocht Sábháilteachta
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Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2012

Athbhreithniú ar Oibríochtaí (ar lean)

Leanadh den treocht dhearfach síos do líon na dtraenacha 
a chuaigh trí chomhartha baoil i rith 2012. Baineadh 
amach é den chuid is mó trí fheidhmíocht fheabhsaithe 
tiománaithe a tháinig as gníomhartha dírithe ar oiliúint 
agus ar bhainistíocht inniúlachta.  

Tháinig laghdú ar líon na n-imbhuailtí agus an díráillithe 
freisin. 

Bhí méadú ar na timpistí tríú páirtí sa bhliain, áfach, agus 
tá sé mar aidhm againn an treocht seo a aisiompú ach 
obair a dhéanamh leis an Údarás um Shábháilteacht ar 
Bhóithre, leis na Gardaí, leis an gCoimisiún Sábháilteachta 
Iarnróid agus le páirtithe leasmhara eile. 

Leanadh leis an díriú ar shábháilteacht ag crosairí 
comhréidhe trí infheistíocht bhreise chun riosca a 
laghdú trí chrosairí a dhúnadh nó a nua-aoisiú faoin gClár 
Infheistíochta Caipitil um Shábháilteacht Iarnróid 2009-
2013. D’oibrigh Iarnród Éireann freisin leis an Údarás 
um Shábháilteacht ar Bhóithre agus leis an gCoimisiún 
Sábháilteachta Iarnróid chun feasacht a mhúscailt 
ar na hiarmhairtí tromchúiseacha a ghabhann le 
húsáideoirí bóithre a bheith ag baint mí-úsáide as crosairí 
comhréidhe.

Cultúr Sábháilteachta

Chuir Iarnród Éireann Suirbhé ar Chultúr Sábháilteachta i 
measc na foirne i gcrích i rith na bliana, agus léirítear sa 
rannpháirtíocht ard sa suirbhé agus sna torthaí go bhfuil 
an-dul chun cinn déanta ag Iarnród Éireann ar chóras 
bainistíochta sábháilteachta doiciméadaithe a chur chun 
feidhme le blianta beaga anuas.  Tá na torthaí iontach 
fabhrach agus iad tagarmharcáilte in aghaidh cuideachtaí 
eile iarnróid.  Cuirfear na torthaí in iúl go forleathan agus 
cuirfear pleananna gníomhaíochta chun feidhme chun 
aghaidh a thabhairt ar an réimse a sainaithníodh lena 
fheabhsú.

An Clár Infheistíochta um  
Shábháilteacht agus Athnuachaintí 
Iarnróid

B’ionann an caiteachas beartaithe ar an gClár um 
Shábháilteacht agus Athnuachaintí Iarnróid (RSP3) do 
2012 agus €105m. Tá sé i gcomhréir leis an bpróifíl 
bhliantúil a leagtar amach in ‘Railway Safety Programme, 
2009 – 2013, Iarnród Éireann, Mid Term Review July 2011’.

Mar gheall ar shriantachtaí maoinithe an Rialtais, bhí ar 
Iarnród Éireann ciorrú a dhéanamh ar an gclár beartaithe 
d’fhonn coigilteas a sholáthar. Bhí sé seo ina chúis le hord 
tosaíochta nua a chur leis an gclár do 2012 agus b’ionann 
an caiteachas iomlán amhail deireadh na bliana agus 
€99 milliún. 

Bhí siad seo a leanas i measc na n-oibreacha sin:

l Obair athleagain

l  Obair ar staideanna leapacha riain, agus cuireadh 
breis agus 350 míle d’obair athbhallastaithe agus 
athailínithe i gcrích

l Athnuachaintí Pointí agus Crosairí

l  Feabhsúcháin ar ghearrthacha agus ar chlaífoirt, ar 
fhálta agus ar dhearcthaí ar chrosairí comhréidhe.

l Oibreacha uasghrádaithe droichid

l  Athnuachaintí na gcóras comharthaíochta, lena 
n-áirítear aistriú an rialaithe ar cheithre chrosaire 
bhreise go Lárionad Rialaithe Mhala. De bhreis air sin, 
dúnadh ocht gcrosaire go hiomlán.

Dhírigh caiteachas ar chórais bhainistíochta 
sábháilteachta ar ghníomhaíochtaí oiliúna.

Meas ar ár gcustaiméirí
Is é feabhsú leanúnach ar an tseirbhís a thugaimid dár 
gcustaiméirí an sprioc atá ag cách in Iarnród Éireann.

In ainneoin na n-imthosca geilleagracha atá os ár 
gcomhair, táimid ag obair chun seirbhís do chustaiméirí 
a fheabhsú agus chun seirbhísí agus tionscnaimh 
nua a thabhairt isteach le hionchais ár gcustaiméirí a 
chomhlíonadh agus a shárú.

Mar atá mionsonraithe thuas, tá poncúlacht ár seirbhísí 
ag leibhéil churiarrachta, a chomhlíonann bunriachtanas 
custaiméirí.

D’fheabhsaíomar ár n-áiseanna ar líne chun táillí 
lascainithe agus bailiú áisiúil ticéad agus córais áirithinte 
suíocháin a chur ar fáil do gach custaiméir.

Tar éis trialach ar an mbealach idir Baile Átha Cliath agus 
Corcaigh, shuiteáil Iarnród Éireann, le tacaíocht ón Údarás 
Náisiúnta Iompair, Wi-Fi ar an gcabhlach DART, Comaitéirí 
agus Idirchathrach ar fad i rith 2012.  Tá Éire ar an gcéad 
tír san Eoraip a bhfuil cabhlach iomlán cumasaithe le Wi-
Fi aici, agus tá an tseirbhís seo á cur ar fáil saor in aisce do 
chustaiméirí.  I bhfómhar 2012, sháraigh an chuideachta 
breis agus 1 mhilliún seisiún Wi-Fi ar an tseirbhís Wi-Fi 
saor in aisce.

Tá feabhsú mór tagtha ar tháirge Idirchathrach Iarnród 
Éireann le blianta beaga anuas, lena n-áirítear cabhlach atá 
nua-aoisithe go hiomlán, agus méaduithe ar mhinicíocht 
seirbhíse.  I rith 2012, thug an chuideachta tosaíocht 
d’agaí turais ní ba ghasta a fhorbairt trí athbhreithniú a 
dhéanamh ar shriantachtaí luais a bhí ann cheana agus 
trí dhíriú ar dheireadh a chur le sriantachtaí chun aga 
turais a uasmhéadú.  Ba é an toradh a bhí air ná tráthchlár 
nua, a cuireadh chun feidhme ó mhí Eanáir 2013, as ar 
tháinig meánfheabhsúcháin aga turais 10-15 nóiméad ar 
gach bealach Idirchathrach ó Stáisiún Heuston.

D’athsheol an chuideachta a láithreán Gréasáin in 2012 
chun inúsáidteacht irishrail.ie a bhreisiú, a forbraíodh i 
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Athbhreithniú ar Oibríochtaí (ar lean)

gcomhairle le custaiméirí agus le grúpaí tábhachtacha 
ionadaíocha.

Baineann an chuideachta úsáid ghníomhach as na meáin 
shóisialta ar fud Twitter, Facebook agus blag láithreán 
Gréasáin ‘Railway Lines’.  Fuarthas aiseolas dearfach 
agus aitheantas náisiúnta as úsáid na gcainéal seo, agus 
leanfaimid orainn na cainéil seo a fhorbairt le riachtanais 
na gcustaiméirí a chomhlíonadh.

Meas ar ár gcomhshaol
Is tionscal agus cóir iompair inbhuanaithe iad iarnróid de 
réir a gcineáil.  Trí raon beart agus tionscnamh, laghdaigh 
Iarnród Éireann arís eile na hastaíochtaí ó oibríochtaí 
traenach agus ó ghnáthídiú fuinnimh araon.

Bliain 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nótaí

Ola dhíosail le haghaidh tar-
raingt

670,300 708,500 598,600 480,100 465,900 468,300 455,400 1

Leictreachas le haghaidh 
tarraingt

35,400 35,400 35,400 26,800 26,700 25,000 23,900 2

Leictreachas le haghaidh 
nithe eile

31,000 31,000 31,000 40,000 39,000 40,000 37,400 3

Gás le haghaidh téimh 18,500 18,500 18,800 18,500 16,300 10,800 10,100 4

Úsáid iomlán fuinnimh MWhr 755,200 793,400 683,800 565,400 547,900 544,100 526,800

100% 105% 91% 75% 73% 72% 70%

M km Paisinéirí 1,872 2,007 1,976 1,681 1,678 1,639 1,583 5

100% 107% 106% 90% 90% 88% 85%

Úsáid iomlán fuinnimh 
MWhr in aghaidh 10,000 km 
Paisinéirí

4.03 3.95 3.46 3.36 3.27 3.32 3.33 7

100% 98% 86% 83% 81% 82% 82%

M km Traenach 18 17 20 18 18 18 18 6

100% 92% 109% 100% 97% 99% 101%

Úsáid iomlán fuinnimh MWhr  
in aghaidh 100 km Traenach

4.14 4.71 3.43 3.11 3.10 3.01 2.86 7

100% 114% 83% 75% 75% 73% 69%

Líon Cuntas  
Leictreachais (UTM)

390 430 481 511 571 574 593

100% 110% 123% 131% 146% 147% 152%

Costas Fuinnimh bunaithe ar 
Ola Dhíosail

0.34 0.63 0.48 0.75 0.54 0.63 0.71

100% 185% 141% 221% 159% 185% 209%

8
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Athbhreithniú ar Oibríochtaí (ar lean)

Nóta 1  Tagraíonn sé seo d’Ola Dhíosail EN590 ULSD a úsáidtear le traenacha a tharlú. 
Bhí tionchar ag athruithe ar thráthchlár, ag traenacha comhcheangailte agus ag méideanna traenach níos 
lú ar an ídiú.

Nóta 2  Laghdaíodh méideanna na dtraenacha i rith uaireanta seachbhuaice mar fhreagairt ar an éileamh 
laghdaithe i measc na gcustaiméirí. Chonacthas an tionchar iomlán i mbliana. Titfidh an laghdú seo nuair 
a mhéadóidh líon na bpaisinéirí chuig an leibhéal ag a n-éileofar traenacha níos faide athuair. Toimhdíodh 
na figiúirí do 2008 do 2007 agus 2006. 

Nóta 3  Tháinig méadú beag ar líon na bpointí méadraithe ó 574 i mí Eanáir 2012 go 593 i mí Eanáir 2013. 
Is ionann an méadú le 6 bliana anuas agus 50% mar gheall ar stáisiúin nua, ar sheomraí trealaimh 
Chomharthaíochta/Theileachumarsáide nua agus ar Chrosairí Comhréidhe uathoibríocha nua den  
chuid is mó.

Nóta 4 Comhdhlúthú na ngnóthachan a baineadh amach in 2011.

Nóta 5 Tá an úsáid fhoriomlán fuinnimh ag laghdú go leanúnach.

Nóta 6  Taispeánann an úsáid fuinnimh in aghaidh an aonaid ghníomhaíochta (paisinéirí) fairsinge na 
bhfeabhsúchán a rinneadh san úsáid fuinnimh, fiú nuair a dhéantar é a thomhas in aghaidh líon 
custaiméirí atá ag titim. Léiríonn an laghdú ar an líon paisinéirí an cor chun donais sa gheilleagar. 

Nóta 7  Taispeánann an úsáid fuinnimh in aghaidh an aonaid ghníomhaíochta méid iomlán na bhfeabhsúchán a 
rinneadh san úsáid fuinnimh.

Tá an tseirbhís a chuirtear ar fáil maidir leis an bhfad a théann traenacha réasúnta seasmhach. Is é an sceideal 
traenach seachas líon na bpaisinéirí a iompraítear a stiúrann an t-ídiú fuinnimh den chuid is mó. Is é sin le rá; 
méadaíonn an t-ídiú breosla beagáinín de réir mar a mhéadaíonn líon na bpaisinéirí ar bord; is iad an fad a théitear, 
líon na stadanna agus luas na líne na príomhspreagthaigh.
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Athbhreithniú ar Oibríochtaí (ar lean)

Gníomhartha ar Tugadh fúthu in 2012

Lean Iarnród Éireann ar aghaidh lena chuid oibre ar roinnt 
leibhéal in 2012:

Breosla díosail le haghaidh tarraingt

l  Tionscnaíodh clár tástála ar tháirge le próiseas a 
fhíorú a éilíonn go laghdaíonn sé ídiú breosla in innill 
fhrithingeacha díosail.

	 l  Ceannaíodh trealamh tomhais agus suiteáladh é i 
4 fheithicil iarnróid (DMUnna Comaitéara)

	 l  Is anacrach atá an trealamh seo agus níor 
tosaíodh tástáil iomlán go fóill. Táthar ag súil go 
dtosóidh sí roimh lár na bliana 2013.

	 l  Déanfar measúnú ar na torthaí le heolas a 
thabhairt don chinneadh faoi ghníomhartha 
amach anseo

	 l  Coigilteas féideartha 25,000 MWh in aghaidh na 
bliana

Leictreachas le haghaidh tarraingt

l  Ghin ollchóiriú mór ar na méideanna traenach (leis 
an méid a chomhoiriúnú don éileamh laghdaithe) 
coigilteas suntasach 1,100 MWhr.

Gníomhartha a Bheartaítear do 2013

Tá sé ar intinn ag Iarnród Éireann in 2013 ár bhfeidhmíocht 
fuinnimh a fheabhsú níos mó trí na tionscnaimh a leanas 
a ghabháil de láimh:

Breosla díosail le haghaidh tarraingt

l  Táirge le feidhmíocht innill fhrithingeacha díosail a 
fheabhsú

	 l  Cuirfear clár tástála do bhreiseán breosla i 
bhfeidhm agus i gcrích

	 l  Faoi réir torthaí sásúla tástála, cuirfear tús leis an 
gclár um chur i bhfeidhm.

	 l  Coigilteas féideartha 25,000 MWh in aghaidh na 
bliana

Ídiú foirgnimh

l  Laghdú a threorú sa réimse seo trí bheartú spriocanna 
agus trí rialuithe.

Meas ar ár bhfoireann
Ag obair le chéile, rinne foireann Iarnród Éireann ina 
bhfuil 3,814 duine athrú agus éifeachtúlacht a sholáthar ó 
bhliain go bliain i rith an choir chun donais eacnamaíoch 
chun a chinntiú go leanaimid ag cur seirbhísí iompair 
phoiblí d’ardchaighdeán ar fáil dár gcustaiméirí ar 
bhealach sábháilte.

In 2012, thángthas ar chomhaontú lenár gceardchumainn 
chun ár gcostais phárolla a laghdú tuilleadh, inar 
cuimsíodh athruithe ar liúntais, ar fhorálacha saoire 
bliantúla agus saoire bhreoiteachta agus ar raon réimsí 
eile costais.  Anuas air sin, chuir an comhaontú ceangal 
ar an lucht bainistíochta agus ar ionadaithe fostaithe 
leanúint orthu ag obair le chéile chun coigilteas breise 
costais a bhaint amach.

Ina theannta sin, baineadh laghdú leantach amach ar 
líon na mball foirne i rith na bliana, ó 4,129 duine go 
3,814 duine: laghdú 315 duine is ea seo, agus bhí an clár 
téarfa dheonaigh ina chúis le laghdú 279 duine díobh. 
Laghdaigh líon na mball foirne ó bhreis agus 6,000 duine 
in 2002 go 5,114 duine in 2006 go líon reatha na mball 
foirne amhail deireadh na bliana de 3,814 duine.

Lasmuigh de chomhaontuithe comhchoiteanna, tá 
comhghleacaithe ar fud na cuideachta réamhghníomhach 
i gcleachtais oibre éifeachtúla agus i dtionscnaimh 
choigilte costais a shainaithint agus a chur chun feidhme.

I gcomhthéacs an laghdaithe shuntasaigh ar mhéid 
an lucht saothair le blianta beaga anuas, d’infheistigh 
an chuideachta i mbainistiú agus in aistriú eolais 
chun a chinntiú go ndéantar eolas agus taithí na 
gcomhghleacaithe a imíonn ar scor a thaifeadadh agus 
a choinneáil laistigh den eagraíocht.

Comhionannas

Lean Iarnród Éireann, mar fhostóir comhionannas 
deiseanna, ar aghaidh ag athbhreithniú a bheartas agus 
a nósanna imeachta i rith 2012. Rinneadh athbhreithniú 
ar an doiciméad beartais ‘Policy on the Prevention of 
Workplace Bullying, Harassment and Sexual Harassment’ 
chun a chinntiú go leanaimid ar aghaidh le dea-chleachtas 
a bhaint amach sa réimse seo. Cuireadh an beartas 
nua dar teideal ‘Dignity and Respect at Work in Iarnród 
Éireann, maintaining a positive working environment for 
all in Iarnród Éireann’ i gcrích ag deireadh na bliana.

Faoin Acht um Míchumas 2005, rinneadh suirbhé 
san eagraíocht chun an líon comhghleacaithe faoi 
mhíchumas a thomhas.  B’ionann seo agus 2.5% den 
lucht saothair iomlán.

Rinneadh athbhreithniú ar bheartais reachtúla agus 
neamhreachtúla araon maidir le Cothromaíocht 
Oibre agus Saoil.  Ina theannta sin, chabhraigh an 
t-athbhreithniú seo lena chinntiú go ndearnamar gach 
saoire chothromaíocht oibre is saoil a thagarmharcáil. 
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Athbhreithniú ar Oibríochtaí (ar lean)

Leanaimid orainn ag glacadh páirte le roinnt eagraíochtaí 
i bhfóraim sheachtracha fearacht an Ghréasáin 
Chomhionannais agus Éagsúlachta (EDN) agus mheitheal 
oibre éagsúlachta Chónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí 
na hÉireann (IBEC) i dtaca le cleachtais agus nósanna 
imeachta sa chlár oibre comhionannais a fhorbairt agus 
a léiriú.

Ár bpobail
Tá freagrachtaí ag Iarnród Éireann as na pobail a 
bhfreastalaíonn sé orthu agus a mbíonn sé ag caidreamh 
leo mar shaoránach corparáideach.

Clúdaíonn sé seo ár dtiomantas do thabhairt faoi 
oibreacha ar ár ngréasán, nach mór a bheith ar siúl san 
oíche go minic, ag tabhairt airde orthu siúd a bhfuil cónaí 
orthu nó a oibríonn gar don ghréasán; agus tionscnaimh 
tacaíochta pobail shonracha freisin.

In 2012, sheol Iarnród Éireann tionscnamh nua tacaíochta 
pobail “The Journey’s on Us” a chuir ar chumas 100 grúpa 
ón earnáil phobail, ón earnáil dheonach, ón earnáil 
charthanais agus ón earnáil spóirt leas a bhaint as 
turas taistil ghrúpa saor in aisce ar an traein.  Rinne 770 
grúpa san iomlán iarratas ar an gclár seo agus tairgeadh 
lascainí suntasacha do gach grúpa a rinne iarratas ach 
nár éirigh leo.

D’oibrigh Iarnród Éireann le hObair Dheonach Éireann 
freisin chun tacú lena gcuid oibre i dtaca le toileachas 
a spreagadh sa tír.  Go háitiúil, oibrímid go dlúth le 
raon comhlachtaí, lena n-áirítear Coistí na mBailte 
Slachtmhara, scoileanna agus cuid mhór grúpaí eile, 
chun páirt iomlán agus ghníomhach a imirt sna pobail a 
bhfreastalaímid orthu.

Athstruchtúrú an AE
D’fhógair an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 
go foirmiúil i mí an Mhárta 2012 nach ndéanfadh Éire 
iarratas athuair ar shíneadh an mhaolaithe atá ann 
cheana nuair a théann sé as feidhm i mí an Mhárta 2013. 
Bunaíodh tionscadal Comhlíonta an AE i mí Eanáir 2012, 
chun clár athruithe struchtúrtha a shainaithint agus a 
mholadh do Bhord Iarnród Éireann agus é a chur chun 
feidhme le comhlíonadh Threoracha an AE ábhartha 
ar a dtugtar na trí ‘Phacáiste Iarnróid’ a bhaint amach. 
Caithfear, dá bhrí sin, gnéithe uile reachtaíocht Iarnróid 
an AE a chomhlíonadh faoi mhí an Mhárta 2013, d’fhonn 
imeachtaí forfheidhmiúcháin an AE a sheachaint.

Príomhghné den athstruchtúrú seo is ea Iarnród Éireann 
a eagrú i struchtúr Bainisteoir Bonneagair/Gnóthas 
Iarnróid. 

l  Tá an Bainisteoir Bonneagair cuntasach agus 
neamhspleách go hiomlán ina gcinnteoireacht 
agus ina bhfreagracht as bonneagar iarnróid 

a bhunú, a bhainistiú agus a chothabháil, lena 
n-áirítear bainistíocht tráchta, ceannas rialaithe agus 
comharthaíocht

l  Tá na Gnóthais Iarnróid cuntasach agus 
neamhspleách go hiomlán ina gcinnteoireacht agus 
ina bhfreagracht as an ngnó príomha chun seirbhísí a 
chur ar fáil d’iompar earraí nó paisinéirí ar iarnród.

Tá deighilt cuntasaíochta ag teastáil do Bhainisteoir 
Bonneagair, do Ghnóthas Iarnróid agus do Lasta freisin. 
Mionsonraítear cuntais bhrabúis agus chaillteanais i Nóta 
2 sna Cuntais agus leagtar na sleachta neamhiniúchta as 
an gclár comhardaithe amach ar an gcéad leathanach 
eile.

Tarlóidh gach ceann de na hathruithe atá beartaithe faoi 
bhun leibhéal Phríomhfheidhmeannach reatha Iarnród 
Éireann agus coinneofar roinnt feidhmeanna Seirbhíse 
Lárnaí.

De bhreis ar na hathruithe eagraíochta, caithfidh an 
Ballstát agus/nó Iarnród Éireann na táirgí insoláthartha 
seo a leanas a chruthú chun treoracha an AE a 
chomhlíonadh: 

 1. Deighilt Cuntasaíochta

 2.  Socruithe conartha riachtanacha tionscail a 
fhorbairt

  a. Conradh Ilbhliantúil a chruthú.

  b.  Conradh athbhreithnithe na hOibleagáide 
Seirbhíse Poiblí

  c.  Rialtóir ag a bhfuil ról agus freagrachtaí 
sainithe a bhunú

  d.  Comhlachtaí Neamhspleácha Táillí agus 
Leithdháilte ag a bhfuil ról agus freagrachtaí 
sainithe a bhunú

Faoi dheireadh na bliana 2012, rinneadh an-dul chun cinn 
ar gach gné den athstruchtúrú.

l  Forbraíodh an struchtúr eagraíochta beartaithe 
agus cuireadh céatadán suntasach de na Córais 
Bhainistíochta Sábháilteachta chuig an gCoimisinéir 
Sábháilteachta Iarnróid dá bhformheas agus 
bailíochtú seachtrach.

l  Is dócha go leanfar ar aghaidh leis an PSO leis an 
Údarás Náisiúnta Iompair go ceann bliain amháin eile

l  An Ráiteas ar an nGréasán agus an Comhaontú maidir 
le Rochtain ar Rianta a dhréachtú

l  Ní dócha go mbeidh deighilt uathoibrithe ag córais 
chuntasaíochta faoi mhí an Mhárta 2013, ach is féidir 
an cleachtadh deisce a dhéanamh san idirthréimhse
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Stiúrthóirí agus Faisnéis Eile

Stiúrthóirí amhail an 23 Aibreán 2013

Cathaoirleach An tUasal P. Gaffney

Stiúrthóirí  An tUasal F. Allen, an tUasal P. Golden, an tUasal V. Green, an tUasal P. McGarry,  
an tUasal J. Moloney, an tUasal J. Nix.

Príomhfheidhmeannach An tUasal D. Franks

Rúnaí An tUasal G. Finucane

Oifig Chláraithe 

Stáisiún Uí Chonghaile, Baile Átha Cliath 1

Teileafón: +353 1 836 3333

Facs: +353 1 836 4760

Suíomh gréasáin: www.irishrail.ie

Uimhir Chláraithe  

119571

Iniúchóirí  

PricewaterhouseCoopers, 

Cuntasóirí Cairte agus Iniúchóirí Cláraithe, 

Aon Duga Spencer, Cé an Phoirt Thuaidh, Baile Átha Cliath 1.

Bord Stiúrthóirí
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Phil Gaffney
Ceapadh Phil Gaffney ar Bhord CIÉ agus ina Chathaoirleach ar Iarnród Éireann i mí 
an Mheithimh 2011. Roimhe sin, bhí sé ina stiúrthóir ar Iarnród Éireann ón mbliain 
2006 amach. Innealtóir comharthaíochta iarnróid is ea Phil Gaffney. Sula ndeachaigh 
sé ar scor i mí na Nollag 2005, chaith Phil 28 bliain leis an MTR i Hong Cong. I rith 
an ama sin, bhí sé ina Phríomhinnealtóir, ina Stiúrthóir Oibríochtaí agus ina Stiúrthóir 
Bainistíochta. Tá sé ina Chathaoirleach ar Choiste Sábháilteachta Bhord CIÉ. Is Stiúrthóir 
neamhfheidhmiúcháin de Bhord Crossrail i Londain agus comhalta de Choiste Sláinte 
agus Sábháilteachta Crossrail é freisin.  

Frank Allen
Is comhairleach airgeadais neamhspleách agus iar-Phríomhfheidhmeannach na 
Gníomhaireachta um Fháil Iarnróid (RPA) ó 2002 go 2012 é Frank Allen.  Sa tréimhse seo, 
bhí freagracht ar an RPA as an gcéad dá líne de chóras iarnróid éadroim Luas a thógáil, is 
iad sin an Líne Dhearg agus an Líne Ghlas, agus as na línte sin a leathnú go dtí an Ceantar 
Dugaí, go Coill na Silíní agus go hIarthar na Cathrach.   Is céimí de chuid an Choláiste 
Ollscoile, Corcaigh agus MIT Frank.  D’oibrigh sé roimhe sin don Bhanc Domhanda in 
Washington DC, inar shocraigh sé maoiniú d’fhorbairt bonneagair i dtíortha i mbéal 
forbartha agus in Oirthear na hEorpa agus bhí sé ina Cheann um Maoiniú Bonneagair do 
Bhanc KBC in Éirinn. Tá sé ina Stiúrthóir ar an MSc/Dioplóma Iarchéime in Infheistíocht 
Inbhuanaithe a chuireann Institiúid na mBaincéirí in Éirinn/an Choláiste Ollscoile, Baile 
Átha Cliath ar fáil.

Patricia Golden
Ceapadh Patricia Golden ar bhord Iarnród Éireann i mí Iúil 2012. Cuntasóir Cairte í ag 
a bhfuil taithí 25 bliain mar lucht ardbhainistíochta i mórán cuideachtaí éagsúla. 
Sainchomhairleoir Airgeadais agus Rialachais Chorparáidigh is ea í faoi láthair. Tugann sí 
saineolas straitéiseach i réimsí na Bainistíochta Tionscadal, Gnóthaí Corparáideacha agus 
Forbartha Córais. Oibríonn sí le cliaint san earnáil phoiblí, san earnáil phríobháideach agus 
san earnáil ilnáisiúnta. Bhíodh sí ina Ceannasaí Airgeadais agus Seirbhísí Corparáideacha 
le hÚdarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann agus le Fondúireacht Eolaíochta Éireann.

Vincent Green
Ceapadh Vincent Green ar Bhord CIÉ i mí Eanáir 2013 faoi na hAchtanna um Páirteachas 
Lucht Oibre (Fiontair Stáit) 1977 go 2001 agus ar bhord Iarnród Éireann an tráth céanna. 
Thosaigh Vincent i mbun oibre le hIarnród Éireann sa bhliain 1999 agus is seiceálaí 
ticéad taistil é atá lonnaithe i Stáisiún Heuston. Tá sé ina bhall de SIPTU agus déanann 
sé ionadaíocht d’oibrithe iarnróid.

Bord Stiúrthóirí
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Paul McGarry
Abhcóide sinsearach é Paul McGarry a phléann go sonrach le dlí tráchtála, le dlí poiblí 
agus le dlí an Aontais Eorpaigh. Chaith sé deich mbliana mar bhall tofa d’Ardchomhairle 
Bharra na hÉireann agus bhí sí ina chathaoirleach ar chuid dá gcoistí. D’oibríodh sé 
mar oifigeach leis an gCoimisiún Eorpach, agus tá sé ina bhall de Choiste Rialacha na 
nUaschúirteanna san am i láthair. Ina theannta sin, is toscaire buan é ar son na hÉireann 
chuig Comhairle Bharraí na hEorpa.

John Moloney
Ceapadh John Moloney don Bhord i mí na Nollag 2005 faoi na hAchtanna um Páirteachas 
Lucht Oibre (Fiontair Stáit), 1977 go 2001. Thosaigh John ag oibriú le Bus Éireann sa 
bhliain 1978 agus oibríonn sé i nGaráiste Thobar an Chaipín i gCorcaigh mar thiománaí 
bus. Tá sé ina bhall de NBRU.

James Nix
Ceapadh James Nix ar bhord Iarnród Éireann i mí Iúil 2012. Is abhcóide é an tUasal 
Nix a oibríonn do Transport & Environment, ag a bhfuil tionchar mór ag leibhéal an AE 
ar bheartais iompair a laghdaíonn úsáid fuinnimh agus astaíochtaí. Oibríonn an tUasal 
Nix ag leibhéal an AE freisin faoi chláir a mhaoiníonn an Biúró Comhshaoil Eorpach, 
ar cónaidhm de bhreis agus 140 eagraíocht ar fud na mballstát go léir í.  Fostaíonn 
an Taisce, an tIontaobhas Náisiúnta d’Éirinn, é mar stiúrthóir oibríochtaí freisin.  Is 
eagraíocht neamhrialtasach comhshaoil neamhbhrabúis bunaithe ar bhallraíocht í an 
Taisce a bunaíodh i 1948, agus tá sí nasctha le comhiontaobhais náisiúnta trí Eagraíocht 
Idirnáisiúnta na nIontaobhas Náisiúnta (INTO).

Bord Stiúrthóirí (ar lean)
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Grúpaí Comhairleacha Iarnród Éireann

Bunaíodh cúig ghrúpa chomhairleacha laistigh d’Iarnród 
Éireann chun comhairle a chur ar an bhord maidir le cúrsaí 
straitéiseacha agus teicniúla agus chun athbhreithniú 
piaraí a dhéanamh ar thograí an lucht bainistíochta. Is iad 
seo a leanas na grúpaí comhairleacha do bhord Iarnród 
Éireann agus a gcomhaltaí neamhfheidhmiúcháin;

An Grúpa Comhairleach um 
Shábháilteacht (SAG)

Bunaíodh SAG Bhord Iarnród Éireann le go mbeadh an 
bord sásta go mbainistítear Sábháilteacht (paisinéirí, 
oibrithe, conraitheoirí, comharsana) mar is ceart in 
Iarnród Éireann.

Ballraíocht: 
An tUasal Cliff Perry (comhairleoir neamhspleách) 
Cathaoirleach

An Grúpa um Athbhreithniú Iniúchta 
(ARG)

Soláthraíonn ARG Iarnród Éireann bealach cumarsáide idir 
Iniúchóireacht Inmheánach, na hiniúchóirí seachtracha 
agus Bord Iarnród Éireann agus athbhreithníonn sé 
agus déanann sé moltaí do Bhord Iarnród Éireann, agus 
tuairiscíonn sé fúthu, maidir le ráitis airgeadais bhliantúla, 
rialuithe inmheánacha, bainistíocht riosca agus próisis 
rialachais laistigh d’Iarnród Éireann. Chomh maith leis 
sin, déanann sé breithniú ar mhórthorthaí imscrúduithe 
inmheánacha, ar thuairiscí na n-iniúchóirí inmheánacha 
agus ar fhreagairt an lucht bainistíochta.

Ballraíocht:
An tUasal Pat Faulkner (comhairleoir neamhspleách) 
Cathaoirleach – ar scor ón 21 Samhain 2012

An tUasal Patricia Golden (Stiúrthóir Iarnród Éireann) 
Cathaoirleach ón 1 Eanáir 2013

An tUasal Frank Allen (Stiúrthóir Iarnród Éireann) – ón 25 
Márta 2013

An Grúpa Comhairleach um Bonneagar 
(IAG)

Cuireann an IAG comhairle ar bhord Iarnród Éireann 
agus ar an lucht bainistíochta innealtóireachta maidir le 
feidhmíocht, straitéis bainistíochta sócmhainní, straitéisí 
oibriúcháin le haghaidh innealtóireachta, breithniú 
athruithe rialála, agus measúnú agus athbhreithniú ar 
thionscadail chaipitil.

Ballraíocht:
An tUasal Bob Clarke (comhairleoir neamhspleách) 
Cathaoirleach

An Grúpa Comhairleach um Thraenacha 
(TAG)

Bunaíodh an TAG chun comhairle a chur ar bhord agus 
ar choiste feidhmiúcháin Iarnród Éireann maidir le 
saincheisteanna a bhaineann leis an nGnóthas Iarnróid, 
lena n-áirítear an taithí na gcustaiméirí, straitéisí tráchtála, 
seirbhísí ar fáil agus tráthchlár, agus saincheisteanna 
innealtóireachta an chabhlaigh thraenacha.

Ballraíocht:
An tUasal Cliff Perry (comhairleoir neamhspleách) 
Cathaoirleach

Grúpa Comhairleach Chalafort Ros Láir

Monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar 
oibriúchán Chalafort Ros Lár agus tacú leis chun 
feidhmíocht bharrmhaith airgeadais, oibriúcháin agus 
sábháilteachta a bhaint amach.

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

16
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Tuarascáil na Stiúrthóirí

Cuireann na Stiúrthóirí a dtuarascáil bhliantúil i láthair de 
réir a n-oibleagáidí faoi Achtanna na gCuideachtaí agus 
faoin Acht Iompair (Córas Iompair Éireann a Atheagrú), 
1986. Réitíodh cuntais na Cuideachta agus na nótaí 
gaolmhara atá mar chuid de na cuntais, agus san áireamh 
sa tuarascáil seo, de réir na gcaighdeán cuntasaíochta a 
nglactar leo go ginearálta in Éirinn.

Príomhghníomhaíochtaí agus 
Athbhreithniú Airgeadais

Is iad príomhghníomhaíochtaí na Cuideachta seirbhísí 
iarnróid Idirchathrach agus Comaitéara a chur ar fáil do 
phaisinéirí, seirbhísí lasta a chur ar fáil agus Calafort Ros 
Láir a bhainistiú.

Tá 100% de scairchaipiteal eisithe na Cuideachta i 
seilbh Chóras Iompair Éireann, ar comhlacht reachtúil 
iad atá faoi lánúinéireacht Rialtas na hÉireann agus a 
thuairiscíonn chuig an Aire Iompair.

Bhí barrachas €9.8m ag an gCuideachta roimh mhuirear 
do mhír eisceachtúil €32.3m ar chostais athstruchtúraithe 
a bhaineann leis an mbonn costais a chuíchóiriú. B’ionann 
an t-easnamh foriomlán don bhliain agus €22.5m.

Ba é €166.4m an tsuim iomlán fóirdheontais a fuarthas 
in 2012, lenar áiríodh fóirdheontas aonuaire €30.7m a 
tháinig aníos toisc go raibh an fóirdheontas bunúsach a 
fuarthas in 2012 €13m níos ísle ná in 2011 agus €19.4m 
níos ísle ná in 2010. 

Tá ríméad ar na Stiúrthóirí a chur in iúl gur baineadh 
amach ina n-iomláine na spriocanna a chomhaontaítear 
go bliantúil idir an Chuideachta agus an NTA. 

Déanann an Chuideachta monatóireacht rialta ar a 
feidhmíocht i rith an ama trí réimse príomhtháscairí 
feidhmíochta oibriúcháin agus airgeadais. Áirítear leis na 
hathbhreithnithe seo a dhéanann an lucht bainistíochta 
agus na stiúrthóirí an aird mhór ar choigilteas costais a 
tugadh isteach roinnt blianta ó shin. Laghdaigh sé seo 
an bonn costais agus d’fheabhsaigh sé caighdeán agus 
éifeachtúlacht na seirbhísí don uile chustaiméir. 

Tá athbhreithniú mionsonraithe ar ghníomhaíocht 
na Cuideachta don bhliain ar fáil san Athbhreithniú ar 
Oibríochtaí.  

Torthaí agus Cúlchistí

Leagtar amach go mion na ráitis airgeadais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2012 ar leathanaigh 27 go 57. 

Bainistíocht Riosca

Tá an Chuideachta tiomanta do bhainistiú riosca 
ar bhealach smachtaithe córasach. A bhuíochas le 

próiseas bainistíochta riosca uilefhiontair, sainaithnítear 
na príomhrioscaí atá os comhair na Cuideachta agus 
ceaptar pleananna gníomhaíochta leis na rioscaí a 
mhaolú. Is príomhthosaíocht de chuid na Cuideachta i 
rith an ama í sábháilteacht an iarnróid agus léirítear é seo 
sa chlár riosca. I measc na rioscaí is tromchúisí tá siad 
seo a leanas: mórtheagmhais oibriúcháin; gníomhartha 
sceimhlitheoireachta; caillteanas cumarsáid oibriúcháin; 
agus teip leanúnach ar chomhlíonadh ionchais na 
gcustaiméirí agus na bpáirtithe leasmhara eile.

An Bord

Rialaíonn an Bord Stiúrthóirí an Chuideachta. Is 
iad príomhróil an bhoird cuspóirí straitéiseacha na 
Cuideachta a fhormheas agus athbhreithniú a dhéanamh 
ar oibriú na cuideachta le hais réimse príomhtháscairí 
feidhmíochta. Tagann an Bord le chéile naoi n-uaire ar a 
laghad gach bliain, agus bíonn clár ábhar curtha in áirithe 
lena fhormheas.

Cód Cleachtais um Rialú Comhlachtaí 
Stáit

Is tosaíocht i rith an ama ag Stiúrthóirí Iarnród Éireann 
ardchaighdeáin rialachais chorparáidigh a chothabháil. 
Tá a mbeartas rialachais chorparáidigh curtha le 
chéile ag an mBord le go dtabharfar éifeacht don Chód 
Cleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit arna eisiúint ag an 
Roinn Airgeadais. 

Leagtar amach sonraí faoi na beartais agus faoi na 
nósanna imeachta a chuir an chuideachta i bhfeidhm 
tar éis fhoilsiú na cáipéise, Cód Cleachtais um Rialú 
Comhlachtaí Stáit, i dtuarascáil bhliantúil Ghrúpa Chóras 
Iompair Éireann.

Tástáil Drugaí agus Alcóil

De réir na reachtaíochta a bhaineann le Sábháilteacht 
Iarnróid, lean Iarnród Éireann ar aghaidh leis an mbeartas 
um thástáil drugaí agus alcóil a comhaontaíodh. Rinneadh 
228 tástáil randamach neamhfhógartha san iomlán 
le linn 2012. Is ionann an líon iomlán daoine aonair a 
tástáladh ó tugadh tástáil randamach neamhfhógartha 
isteach agus 500 duine faoi láthair.

Ó tugadh tástáil randamach neamhfhógartha drugaí 
agus alcóil isteach i mí an Mhárta 2010, tugadh faoi 
roinnt tionscnaimh feabhsúcháin. Ina measc siúd, tá siad 
seo a leanas:

l  Aonad Tástála Soghluaiste a thabhairt isteach chun 
tástáil leanúnach ar oibrithe iargúlta (Geatóirí, Oibrithe 
Riain) a chumasú

l  Trealamh Tástála Pointe Cúraim a thabhairt isteach le 
haghaidh tástáil iartheagmhais 

Tuarascáil na Stiúrthóirí
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l  Leabhrán Beartais athbhreithnithe um Dhrugaí agus 
Alcóil a chur i dtoll a chéile

Inniúlacht oibre: Scrúduithe Dochtúra 
Éigeantacha

Cuireadh cleachtadh scóipe i gcrích agus cruthaíodh 
Próifíl Aoise agus Seirbhíse de réir Gráid ina bhfuil an 
tSábháilteacht Criticiúil. Cuireann an cleachtadh seo in 
iúl go bhfuil tuairim is 3,673 Sealbhóir Róil ina bhfuil an 
tSábháilteacht Criticiúil laistigh den eagraíocht. Tugadh 
faoi phróiseas leis an bPríomh-Oifigeach Míochaine 
chun athbhreithniú agus, nuair ba ghá, leasú a dhéanamh 
ar dhréachtnóta treorach do riachtanais inniúlachta 
míochaine a ullmhaíodh roimhe sin. Sonraíodh sa 
dréachtnóta treorach seo trí leibhéal riachtanais 
inniúlachta míochaine do shealbhóirí róil ina bhfuil 
an tsábháilteacht criticiúil laistigh d’Iarnród Éireann. 
Rinneadh an Dréachtnóta Treorach a leasú agus a eisiúint 
don Phríomhoifigeach Sábháilteachta agus Slándála 
agus do Bhainisteoirí Sábháilteachta sna gnóthais 
Innealtóireachta agus ICCN. Cuireadh obair athchóirithe 
laistigh den Liachtlann i gcrích agus comhaontaíodh 
plean acmhainní leis an bPríomh-Oifigeach Míochaine.

Bainistiú Feidhmíochta

Mar gheall ar thabhairt isteach Chóras Bainistithe 
Feidhmíochta Iarnród Éireann an athuair in 2011, 
soláthraíodh 230 Plean Feidhmíochta Aonair críochnaithe 
sa chéad bhliain ina raibh sé i bhfeidhm. Leanfar den 
Chóras Bainistithe Feidhmíochta in 2013.

Rialú Inmheánach

Tá Grúpa um Athbhreithniú Iniúchta ceaptha ag Bord 
Iarnród Éireann le hathbhreithniú a dhéanamh ar na 
cuntais bhliantúla, ar rialuithe inmheánacha agus ar 
chúrsaí comhlíonta, ar éifeachtacht iniúchta inmheánaigh 
agus sheachtraigh agus ar bhainistíocht riosca. Chomh 
maith leis sin, cheap an Bord Grúpa Comhairleach 
Innealtóireachta le monatóireacht a dhéanamh ar 
athnuachan bonneagair, agus le bainistiú tionscadail 
a dhéanamh ar na tionscadail mhóra bhonneagair, 
chomharthaíochta, leictreacha agus teileachumarsáide, 
chomh maith le cúrsaí feidhmíochta.  Tugann an Grúpa 
Comhairleach Sábháilteachta cúnamh don Bhord le 
monatóireacht a dhéanamh ar na réimsí tábhachtacha 
gnó seo. Leagtar amach níos mó sonraí faoi chóras na 
cuideachta um rialú inmheánach i dtuarascáil bhliantúil 
Ghrúpa Chóras Iompair Éireann. 

Faisnéis

Scaiptear tuarascálacha agus páipéir rialta ar na 
Stiúrthóirí go tráthúil mar ullmhúchán do chruinnithe 
boird agus coiste. Bíonn faisnéis bhreise i dteannta na 
bpáipéar seo a iarrann na Stiúrthóirí lena haghaidh go 
sonrach ó am go ham.

Faigheann na Stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin cuntais 
thréimhsiúla bhainistíochta agus tuarascálacha agus 
faisnéis rialta bhainistíochta a chuireann ar a gcumas 
feidhmíocht na cuideachta agus na mbainisteoirí a 
iniúchadh in aghaidh cuspóirí comhaontaithe.

Gnóthas Leantach

Tá an bord stiúrthóirí sásta go mbeidh dóthain acmhainní 
ag an gcuideachta chun leanúint ar aghaidh i mbun 
gnó go ceann i bhfad, in ainneoin go bhfuil roinnt 
neamhchinnteachtaí ann. Dá bhrí sin, leanann siad 
orthu ag glacadh le bunús ‘an ghnóthais leantaigh’ i leith 
ullmhú na gcuntas. Nóta 1: Déanann “Gnóthas Leantach” 
aghaidh a thabhairt ar na neamhchinnteachtaí sin agus 
conclúidí na stiúrthóirí i ndáil leis an ngnóthas leantach 
a achoimriú.  

Leabhair Chuntas

Tá sé curtha in iúl ag na Stiúrthóirí gur chomhlíon 
siad a ndualgas maidir le leabhair chuntas iomchuí a 
choimeád trí chórais agus nósanna imeachta cuí a úsáid 
agus trí fhoireann ag a bhfuil na cáilíochtaí oiriúnacha a 
fhostú. Coinnítear na leabhair chuntais ag ceannoifig na 
cuideachta i Stáisiún Uí Chonghaile, Sráid Amiens, Baile 
Átha Cliath 1.

An tAcht um Shábháilteacht Iarnróid 
2005

Feidhmíonn Iarnród Éireann i gcónaí de réir an Achta um 
Shábháilteacht Iarnróid 2005. 

Na Rialacháin um Íocaíocht Dhéanach 
in Idirbhearta Tráchtála 2002

Tuigeann na Stiúrthóirí a bhfreagracht maidir le 
comhlíonadh fhorálacha na Rialachán um Íocaíocht 
Dhéanach in Idirbhearta Tráchtála 2002 a chinntiú, i ngach 
ngné ábhartha. Cuireadh nósanna imeachta i bhfeidhm 
chun na dátaí a shainaithint ar a mbíonn sonraisc dlite 
agus lena chinntiú go n-íoctar iad faoi dhátaí áirithe. 
Tugann na nósanna imeachta seo dearbhú réasúnta in 
aghaidh neamh-chomhlíonadh ábhartha le rialacháin.

18
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Tuarascáil na Stiúrthóirí (ar lean)

Ceapann an tAire Iompair Stiúrthóirí na Cuideachta.  Tá 
ainmneacha na ndaoine a bhí ina stiúrthóirí i rith na 
bliana dar críoch an 31 Nollaig 2012 nó a ceapadh ó shin 
leagtha amach thíos. Seachas nuair a luaitear é, bhí siad 
ina stiúrthóirí don bhliain ar fad.

Phil Gaffney (Cathaoirleach)

Frank Allen ceaptha an 20 Feabhra 2013

Laetitia Baker ar scor ón 14 Feabhra 2013

Mick Cullen ar scor ón 4 Deireadh Fómhair 2012

Michael Giblin ar scor ón 17 Bealtaine 2012

Patricia Golden ceaptha an 30 Iúil 2012

Vincent Green ceaptha an 11 Eanáir 2013

Paul McGarry  

John Moloney athcheaptha an 1 Nollaig 2012

James Nix ceaptha an 30 Iúil 2012

Cliff Perry ar scor ón 17 Bealtaine 2012

Dearbhalla Smyth ar scor ón 17 Bealtaine 2012

Ní raibh aon leas in aon scaireanna ná bintiúir de chuid 
na Cuideachta, na Cuideachta sealbhaíochta ná na 
bhfochuideachtaí ag aon duine de na Stiúrthóirí ag aon 
am le linn na bliana. Ní dheachthas i mbun aon chonarthaí 

ná socruithe ábhartha i rith na bliana i ndáil le gnó an 
Ghrúpa ina raibh leas ag Stiúrthóir. Tá gnáthscair amháin 
i seilbh Rúnaí na Cuideachta mar ainmní de chuid Bhord 
Chóras Iompair Éireann.

Rúnaí na Cuideachta

Fostaí lánaimseartha de chuid mháthairchuideachta 
na Cuideachta, Córas Iompair Éireann, atá i Rúnaí 
na Cuideachta. Tá Rúnaí na Cuideachta freagrach as 
comhairle a thabhairt don Bhord, tríd an gCathaoirleach, 
maidir leis na cúrsaí rialachais go léir. Tá fáil ag na 
Stiúrthóirí uile ar chomhairle agus ar sheirbhísí Rúnaí 
na Cuideachta. Foráiltear le hAirteagail Chomhlachais 
na Cuideachta gur ábhar do na Stiúrthóirí é Rúnaí na 
Cuideachta a cheapadh agus a chur as oifig.       

Iniúchóirí

Tá sé léirithe ag na hiniúchóirí, PricewaterhouseCoopers, 
Cuntasóirí Cairte agus Iniúchóirí Cláraithe, gur mian leo 
leanúint in oifig de réir alt 160(2) d’Acht na gCuideachtaí, 
1963.

Thar ceann an bhoird

An tUasal Phil Gaffney, Cathaoirleach
An tUasal Patricia Golden, Stiúrthóir

23 Aibreán 2013

Comhalta Boird
Cuntas Tinrimh 
Bhord Iarnród 

Éireann

Phil Gaffney 12/12

Laetitia Baker 8/12

Mick Cullen 9/9

Michael Giblin 3/4

Patricia Golden 5/6

Paul McGarry 7/12

John Moloney 11/12

James Nix 5/6

Cliff Perry 4/4

Dearbhalla Smyth 4/4

Stiúrthóirí



Is é feabhsú 
leanúnach ar an 

tseirbhís a thugaimid 
dár gcustaiméirí an 

sprioc atá ag cách in  
Iarnród Éireann

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2012

20



21

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2012

Ráiteas ar Fhreagrachtaí na Stiúrthóirí

Tá na Stiúrthóirí freagrach as an tuarascáil bhliantúil agus 
na ráitis airgeadais a ullmhú de réir dhlí infheidhme na 
hÉireann agus cleachtas cuntasaíochta a bhfuil glacadh 
ginearálta leis in Éirinn, lena n-áirítear na caighdeáin 
chuntasaíochta arna n-eisiúint ag Bord na gCaighdeán 
Cuntasaíochta agus arna bhfoilsiú ag Institiúid na 
gCuntasóirí Cairte in Éirinn.

Éilíonn dlí na gcuideachtaí in Éirinn ar stiúrthóirí ráitis 
airgeadais a ullmhú do gach bliain airgeadais, a thugann 
léargas fírinneach cóir ar staid chúrsaí na cuideachta 
agus ar bharrachas nó ar easnamh na cuideachta don 
bhliain sin.  

Ceanglaítear ar na stiúrthóirí na nithe seo a leanas agus 
na ráitis airgeadais seo á gcur i dtoll a chéile:

l  beartais chuí chuntasaíochta a roghnú agus iad a 
chur i bhfeidhm go comhsheasmhach;

l  breithiúnais agus meastacháin atá réasúnach agus 
stuama a dhéanamh; agus

l  na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais 
leantaigh ach amháin má tá sé neamhchuí a 
thoimhdiú go leanfaidh an Chuideachta ar aghaidh i 
mbun gnó.

Dearbhaíonn na stiúrthóirí gur chomhlíon siad na 
riachtanais thuas agus na ráitis airgeadais á réiteach.

Tá na Stiúrthóirí freagrach as leabhair chuntas iomchuí a 
choinneáil, a nochtann go réasúnta cruinn ag aon tráth 
staid airgeadais na Cuideachta agus a ligeann dóibh 
a chinntiú gur réitíodh na ráitis airgeadais de réir na 
gcaighdeán cuntasaíochta a nglactar leo go ginearálta 
in Éirinn agus go gcloíonn siad le ceanglais Achtanna na 
gCuideachtaí, 1963 go 2012. Tá freagracht orthu chomh 
maith as sócmhainní na Cuideachta a chosaint agus 
as céimeanna réasúnta a thabhairt le calaois agus le 
mírialtachtaí eile a bhrath agus a chosc.

Ráiteas ar Fhreagrachtaí na  
Stiúrthóirí
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Tuarascáil na nIniúchóirí Neamhspleácha do 
Bhaill Iarnród Éireann - Irish Rail
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Rinneamar iniúchadh ar ráitis airgeadais Iarnród Éireann 
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2012. San áireamh sna 
Ráitis Airgeadais seo tá Cuntas Brabúis agus Caillteanais, 
an Clár Comhardaithe, an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid, 
na Beartais Chuntasaíochta agus na nótaí gaolmhara.  Is 
é an creat tuairiscithe airgeadais a cuireadh i bhfeidhm 
ina n-ullmhú ná dlí na hÉireann agus caighdeáin 
chuntasaíochta arna n-eisiúint ag an gComhairle um 
Thuairisciú Airgeadais agus arna bhfógairt ag Institiúid 
na gCuntasóirí Cairte in Éirinn (Cleachtas Cuntasaíochta a 
bhfuil Glacadh Ginearálta leis in Éirinn). 

Freagrachtaí faoi seach na Stiúrthóirí 
agus na nIniúchóirí
Mar atá mínithe ar bhealach níos iomláine sa ‘Ráiteas 
ar Fhreagrachtaí na Stiúrthóirí’ atá leagtha amach ar 
leathanach 21, tá na stiúrthóirí freagrach as tuarascáil 
bhliantúil agus ráitis airgeadais a ullmhú ina dtugtar 
léargas fírinneach cóir.  Is é an fhreagracht atá orainn 
na ráitis airgeadais a iniúchadh agus tuairim a chur in 
iúl fúthu de réir dhlí na hÉireann agus na gCaighdeán 
Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (an Ríocht Aontaithe agus 
Éire). Ceanglaíonn na caighdeáin sin orainn cloí leis na 
Caighdeáin Eiticiúla d’Iniúchóirí ón mBord um Chleachtais 
Iniúchóireachta.

Ullmhaíodh an tuarascáil seo, na tuairimí san áireamh, 
do bhaill na cuideachta mar chomhlacht amháin de 
réir Alt 193 d’Acht na gCuideachtaí, 1990 agus ní ar aon 
chúis eile.  Ní ghlacaimid, agus sinn ag léiriú na dtuairimí 
seo, freagracht as aon chuspóir eile ná d’aon duine eile 
a dtaispeántar nó a dtugtar an tuarascáil seo dóibh ach 
amháin má thugaimid ár dtoiliú roimh ré i scríbhinn.

Raon an iniúchta ar na ráitis airgeadais
Is éard atá i gceist in iniúchadh ná fianaise a fháil ar na 
méideanna agus an nochtadh sna ráitis airgeadais atá 
dóthanach le cinntiú nach bhfuil míráiteas ábhartha, 
bíodh calaois nó earráid ina mbonn leis, sna ráitis 
airgeadais.  Áirítear measúnú leis seo ar na nithe seo 
a leanas: cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil na beartais 
chuntasaíochta oiriúnach do chás na cuideachta agus an 
raibh, nó nach raibh, siad curtha i bhfeidhm go leanúnach 
agus nochta go cuí; réasúnacht na meastachán suntasach 
cuntasaíochta arna ndéanamh ag na stiúrthóirí; agus cur 
i láthair foriomlán na ráiteas airgeadais.  Anuas air sin, 
léimid an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais 
ar fad i dTuarascáil na Stiúrthóirí chun ábhair 
neamhréireacha ábhartha sna ráitis airgeadais iniúchta a 
shainaithint. Má chuirtear ar an eolas sinn go bhfuil aon 
mhíráiteas follasach nó aon ábhar neamhréireach sna 
ráitis airgeadais, déanfaimid breithniú ar na himpleachtaí 
a bheadh i ndán dár dtuarascáil.

Tuairim faoi na ráitis airgeadais 

Is é ár dtuairim é go bhfuil na nithe seo a leanas fíor faoi 
na ráitis airgeadais: 

l  tugann siad léargas fírinneach cóir, de réir an 
Chleachtais Chuntasaíochta a bhfuil Glacadh 
Ginearálta leis in Éirinn, maidir le staid ghnóthaí na 
cuideachta amhail an 31 Nollaig 2012 agus maidir 
lena heasnamh agus sreafaí airgid don bhliain dar 
críoch sin; agus

l  ullmhaíodh iad i gceart de réir Achtanna na 
gCuideachtaí 1963 go 2012. 

Ábhair a cheanglaítear orainn  
a thuairisciú de réir Achtanna na 
gCuideachtaí 1963 go 2012

l  Fuaireamar an fhaisnéis agus na mínithe uile a 
shílimid a theastaigh uainn inár n-iniúchadh.

l  Is é ár dtuairim é gur choimeád an chuideachta 
leabhair chuntas iomchuí. 

l  Tá na ráitis airgeadais ag teacht leis na leabhair 
chuntas.

l  Is é ár dtuairim é go bhfuil an fhaisnéis i dTuarascáil 
na Stiúrthóirí i gcomhréir leis na ráitis airgeadais.

l  Ní hionann glansócmhainní na cuideachta, faoi mar 
a shonraítear sa Chlár Comhardaithe, agus níos mó 
ná leath de mhéid a scairchaipitil ghlaoite, agus ar an 
mbonn sin táimid den tuairim go raibh cás airgeadais 
ann an 31 Nollaig 2012 a cheanglódh tionól chruinniú 
ginearálta urghnách na cuideachta, de réir Alt 40(1) 
d’Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983.  Reáchtáladh an 
cruinniú ginearálta urghnách an 23 Aibreán 2012.

Ábhair a cheanglaítear orainn a 
thuairisciú de réir eisceachta 

Níl aon ní le tuairisciú againn maidir leis na nithe seo a 
leanas: Faoi Achtanna na gCuideachtaí 1963 go 2012, 
ceanglaítear orainn tuairisc a thabhairt mura ndéantar, 
inár dtuairim, an nochtadh maidir le luach saothair agus 
idirbhearta stiúrthóirí a shonraíonn an dlí.

A.  Tá an Bord freagrach as cothabháil agus sláine 
shuíomh gréasáin Iarnród Éireann níl breithniú na 
n-ábhar sin san áireamh san obair a dhéanann na 
hiniúchóirí agus, dá réir sin, ní ghlacann na hiniúchóirí 
aon fhreagracht as aon athruithe féideartha ar na 
ráitis airgeadais ó cuireadh ar an suíomh gréasáin iad 
i dtús báire.

B.  D’fhéadfadh an reachtaíocht in Éirinn a rialaíonn 
réiteach agus scaipeadh ráiteas airgeadais a bheith 
difriúil ó reachtaíocht i ndlínsí eile.

Teresa Harrington  
le haghaidh PricewaterhouseCoopers agus thar a gceann
Cuntasóirí Cairte agus Gnólacht Iniúchóireachta Reachtúil
Baile Átha Cliath
26 Aibreán 2013

Tuarascáil na nIniúchóirí Neamhspleácha 
do Bhaill Iarnród Éireann - Irish Rail
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Príomhbheartais Chuntasaíochta

Mar seo a leanas iad na beartais thábhachtacha 
chuntasaíochta agus na teicnící meastacháin arna 
nglacadh ag an gCuideachta:

(A) Bunús an Ullmhúcháin
Ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir na gcaighdeán 
cuntasaíochta a bhfuil glacadh ginearálta leo in Éirinn 
agus reacht na hÉireann a chuimsíonn Achtanna 
na gCuideachtaí 1963 go 2012. Is iad na caighdeáin 
chuntasaíochta a bhfuil glacadh ginearálta leo in Éirinn a 
úsáidtear in ullmhú ráiteas airgeadais a thugann léargas 
fírinneach cóir agus na caighdeáin a eisíonn Bord na 
gCaighdeán Cuntasaíochta agus a fhoilsíonn Institiúid na 
gCuntasóirí Cairte in Éirinn.

Ullmhaítear na ráitis airgeadais faoi choinbhinsiún an 
chostais stairiúil. 

Tá athchóiriú déanta ar chomparáidí na bliana roimhe 
seo chun teacht le cur i láthair na bliana reatha.  

(B)  Ioncam
Cuimsíonn ioncam oll-luach na seirbhísí a sholáthraítear.

(C)  Sócmhainní Inláimhsithe 
agus Dímheas

Is iad seo a leanas bunúis ríomha an dímheasa:

  (i)  Línte agus oibreacha 
iarnróid

    Tá gréasán córas i gceist le línte agus 
oibreacha iarnróid. Meastar gurb ionann 
caiteachas ar an ngréasán atá ann cheana, 
a chothaíonn an ábaltacht oibriúcháin de 
réir caighdeáin shainmhínithe seirbhíse, 
mar bhreis ar shócmhainní seasta 
inláimhsithe agus áirítear é ar a chostas i 
ndiaidh deontais a bhaint.

    Is ionann an muirear dímheasa do línte agus 
oibreacha iarnróid atá ann cheana agus 
leibhéal measta an chaiteachais bhliantúil 
atá riachtanach chun ábaltacht oibriúcháin 
an ghréasáin a choinneáil atá bunaithe 
ar phlean bainistíochta sócmhainní na 
Cuideachta.

    Meastar gurb ionann caiteachas ar an 
ngréasán, a mhéadaíonn a chumas nó a 
fheabhsaíonn a ábaltacht oibriúcháin, agus 
breis ar shócmhainní seasta inláimhsithe 
ar a chostas agus dímheastar é ar feadh a 
shaolré fónta.

  (ii)  Rothstoc iarnróid
    Déantar dímheas ar innill iarnróid (seachas 

iad sin a dhímheastar 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 ráilcharranna, ar 
stoc cóistí agus ar vaigíní chomh maith, 
trí thráthchodanna bliantúla cothroma, 
ar bhonn costas stairiúil a leatar thar a 
saolréanna fónta measta.  

  (iii) Feithiclí lasta bóthair
    Déantar dímheas ar na sócmhainní seo ar 

bhonn costas stairiúil a leatar thar a gcuid 
saolréanna fónta measta trí úsáid a bhaint 
as suim an mhodha dhigitigh.

  (iv)  Dugaí, calafoirt agus calaí; 
gléasra agus innealra; 
trealamh seirbhísí 
lónadóireachta

    Déantar dímheas ar na ranguithe 
sócmhainne thuas trí thráthchodanna 
bliantúla cothroma, ar bhonn costas 
stairiúil a leatar thar a gcuid saolréanna 
fónta measta. 

  (v) Talamh agus foirgnimh
    Déantar dímheas ar fhoirgnimh, trí 

thráthchodanna bliantúla cothroma, ar 
bhonn costas stairiúil a leatar thar shaolré 
de chaoga bliain. Áirítear luach de réir 
leabhar na talún agus na bhfoirgneamh atá 
ar díol agus ar cosúil go ndiúscrófar iad sa 
dhá mhí dhéag atá le teacht sna sócmhainní 
reatha de réir mar is cuí.

(D)  Sócmhainní ar Léas 
  (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 
sócmhainní inláimhsithe agus déantar é 
a dhímheas thar an tréimhse is giorra de 
théarma an léasa nó thar shaolré fhónta 

Príomhbheartais Chuntasaíochta
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mheasta na sócmhainne. Áirítear gné 
chaipitil na n-oibleagáidí léasa gan íoc leis 
na creidiúnaithe. Déantar muirir airgeadais 
a mhuirear chuig an gcuntas brabúis agus 
caillteanais thar phríomhthréimhse an 
léasa.

  (ii) Léasanna oibriúcháin
    Déantar íocaíochtaí cíosa faoi léasanna 

oibriúcháin a mhuirear chuig an gCuntas 
Brabúis agus Caillteanais de réir mar a 
thabhaítear iad.

(E)  Stoic 
   Déantar luacháil ar stoic ábhar agus ar 

pháirteanna spártha ag a meánchostas nó ag a 
nglanluach inréadaithe, cibé acu is lú.

   Díscríobhtar stoic arb eol go bhfuil siad imithe 
i léig ag dáta an chláir chomhardaithe agus 
déantar soláthar i leith stoc a d’fhéadfadh dul in 
éag amach anseo.

(F)  Deontais an Aontais 
Eorpaigh agus an Stáit 

  (i)  Deontais do línte agus 
oibreacha iarnróid atá ann 
cheana

    Baintear deontais a fhaightear do línte agus 
d’oibreacha iarnróid atá ann cheana féin ó 
chostas na sócmhainní gaolmhara. 

    Níl an beartas seo de réir Acht na 
gCuideachtaí (Leasú), 1986 a éilíonn 
sócmhainní seasta inláimhsithe a bheith 
léirithe ar a gcostas agus deontais agus 
ranníocaíochtaí mar ioncam iarchurtha 
dá réir. Is riachtanach an t-imeacht seo ó 
cheanglais Acht na gCuideachtaí (Leasú), 
1986 i dtuairim na Stiúrthóirí, chun go 
dtaispeánfaidh na ráitis airgeadais léargas 
fírinneach cóir toisc nach bhfuil saolta 
inchinntithe ag na línte agus oibreacha 
iarnróid seo agus, dá bhrí sin, níl aon 
bhunús ann ina bhféadfaí deontais agus 
ranníocaíochtaí a shainaithint mar ioncam 
iarchurtha.

  (ii)  Deontais do chaiteachas 
caipitil eile 

    Déantar deontais do chaiteachas caipitil 
eile a chur chun sochair ioncam iarchurtha 

de réir mar a bhíonn siad infhála. Déantar 
iad a amúchadh chuig an gCuntas Brabúis 
agus Caillteanais ar an mbonn céanna agus 
a dhéantar na sócmhainní gaolmhara a 
dhímheas.

  (iii)  Deontais ioncaim
    Tugtar deontais ioncaim chuig an gcuntas 

brabúis agus caillteanais sa bhliain ina 
mbíonn siad infhála.

  (iv)  Deontais infheistíochta 
sábháilteachta

    Déantar deontais infheistíochta 
sábháilteachta a amúchadh chuig an 
gcuntas brabúis agus caillteanais trí thagairt 
don Chlár Infheistíochta Sábháilteachta.  

(G)  Airgeadra Eachtrach 
   Aistrítear idirbhearta a bhíonn in airgeadra 

eachtrach go euro ag an ráta a bhíonn i mbun 
rialú ag dáta an idirbhirt, nó ag rátaí conartha 
nuair a bhíonn na méideanna iníoctha nó infhála 
clúdaithe ag réamhchonarthaí.

   Glactar le caillteanais nó gnóthachain 
mhalartaithe réadaithe ar idirbhearta a 
socraíodh i gcaitheamh na bliana mar chuid 
den bharrachas nó den easnamh don bhliain ó 
ghnáthghníomhaíochtaí.

   Aistrítear sócmhainní agus dliteanais airgid 
ainmnithe in airgeadraí eachtracha ag na rátaí 
malairte a bhíonn i bhfeidhm ar an dáta a luaitear 
sa chlár comhardaithe nó ag rátaí conartha nuair 
is infheidhme.

(H)  Pinsin 
   Déantar an costas a bhfuil coinne leis i dtaobh 

pinsin a chur ar fáil d’fhostaithe a mhuirear 
chuig an gCuntas Brabúis agus Caillteanais mar 
a thabhaítear é thar thréimhse fostaíochta na 
bhfostaithe inphinsin. Ríomhtar an costas, le 
tairbhe comhairle ó achtúirí neamhspleácha, ag 
céatadán a mheastar bheith cobhsaí den phá 
inphinsin. Scartar athraithigh ó chostais phinsin 
rialta, a shainaithnítear i luachálacha achtúireacha 
tréimhsiúla, thar na meánsaoil seirbhíse a 
mheastar atá fágtha ag baill na scéime. 

   Soláthraítear do chostas caipitil na sochar 
pinsean forlíontach agus déantar é a mhuirear 
chuig an gcuntas brabúis agus caillteanais sa 
bhliain ina dtugtar na tairbhí feabhsaithe.
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(I)  Costais Bhonneagair 
Iarnróid 

   De réir Threoir 91/440 ó Chomhairle an AE, 
éilítear ar Iarnród Éireann - Irish Rail a chinntiú 
go gcoimeádtar na cuntais do ghnó na seirbhísí 
iompair agus iad sin do ghnó bhainistíocht an 
bhonneagair iarnróid ar leithligh. Cinntear na 
costais bhonneagair de réir Iarscríbhinn 1.A. de 
Rialachán an AE, Uimh. 2598/70.



In 2012, tháinig 
méadú €1.3 milliún 
ar ioncam paisinéirí 

go €157.9 milliún, 
a d’aisiompaigh an 

treocht atá leanúnach 
ó thús na géarchéime 

eacnamaíche

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2012
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Cuntas Brabúis agus Caillteanais

2012 2011

Nóta Iomlán

Míreanna 
Eisceachtú-

la Oi-
briúcháin

Oibríochtaí 
Leanúnacha 

roimh
Mhíreanna 

Eisceachtúla Iomlán

Míreanna 
Eisceachtúla 

Oibriúcháin

Oibríochtaí 
Leanúnacha 

roimh
Mhíreanna 

Eisceachtúla

€000 €000 €000 €000 €000 €000

Ioncam: 186,816 – 186,816 185,802 – 185,802

Costais

Párolla agus costais ghaolmhara 3 (251,019) (32,307) (218,712) (226,020) (2,389) (223,631)

Ábhair agus seirbhísí 4 (101,620) 0 (101,620) (108,467) (694) (107,773)

Dímheas lúide amúchadh 
deontais chaipitil

6 (35,354) (35,354) (33,166) - (33,166)

Costais oibriúcháin iomlána (387,993) (32,307) (355,686) (367,653) (3,083) (364,570)

(Caillteanas)/brabús ar dhiúscairt 
sócmhainní inláimhsithe 7 471   471   (130)   (130)

Easnamh roimh ús agus 
deontais Stáit

(200,706) (32,307) (168,399) (181,981) (3,083) (178,898)

Ús Iníoctha  

Gnóthas Iarnróid 8 (1,839) (1,839) (1,964) (1,964)

Bonneagar Iarnróid 8 (990) (990) (1,139) (1,139)

Oibríochtaí tráchtála 8 (65) (65) (56) (56)

Ús iomlán (2,894) 0 (2,894) (3,159) 0 (3,159)

Easnamh don bhliain roimh 
dheontais Stáit 

(203,600) (32,307) (171,293) (185,140) (3,083) (182,057)

Deontais Stáit – PSO rialta 9 135,751 135,751 148,683 148,683

Deontais Stáit – PSO breise 9 30,667 30,667

Deontais stáit – deontas 
sábháilteachta iarnróid

9 14,710 14,710 14,598 14,598

Easnamh don bhliain 20 (22,472) (32,307) 9,835 (21,859)         (3,083)    (18,776)

Cuntas Brabúis agus Caillteanais

Baineann na figiúirí go léir le gníomhaíochtaí leantacha na Cuideachta.

Ní raibh aon ghnóthachain ná caillteanais aitheanta eile ann seachas iad siúd a áiríodh sa Chuntas Brabúis agus 
Caillteanais.

Thar ceann an bhoird

An tUasal Phil Gaffney, Cathaoirleach

An tUasal Patricia Golden, Stiúrthóir
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Clár Comhardaithe

Thar ceann an bhoird

An tUasal Phil Gaffney, Cathaoirleach

An tUasal Patricia Golden, Stiúrthóir

Amhail an 31 Nollaig 2012 Nótaí 2012 2011

€000 €000

Sócmhainní seasta

Sócmhainní seasta inláimhsithe 10 1,763,555 1,866,500

Sócmhainní airgeadais 11 20 20

1,763,575 1,866,520

Sócmhainní reatha

Stoic  12 50,334 49,941

Féichiúnaithe 13 21,309 43,439

Cúlchnapanna airgid 313 313

71,956 93,693

Creidiúnaithe (suimeanna dlite laistigh de bhliain amháin)  16 (285,949) (288,548)

Glandliteanais reatha (213,993) (194,855)

Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha 1,549,582 1,671,665

Creidiúnaithe (méideanna dlite i ndiaidh níos mó ná bliain 
amháin) 

 15 (7,250) (11,917)

Soláthar do dhliteanais agus do mhuirir 17 (48,325) (56,271)

Ioncam iarchurtha 18 (1,416,226) (1,503,224)

77,781 100,253

Arna maoiniú acu seo a leanas:

Caipiteal agus cúlchistí

Scairchaipiteal glaoite  19 194,270 194,270

Cuntas Brabúis agus Caillteanais 20 (116,489)     (94,017)

Cistí scairshealbhóirí 20 77,781 100,253
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Ráiteas ar Shreabhadh Airgid

Ráiteas ar Shreabhadh Airgid

Amhail an 31 Nollaig 2012 Nótaí 2012 2011

€000 €000

(Eis-sreabhadh)/insreabhadh glan airgid ó ghníomhaíochtaí 
oibriúcháin

21(A) (10,876) 5,321

Fónamh a dhéanamh ar airgeadas

Ús íoctha 8 (2,109) (2,158)

Mír úis de chíosanna léas airgeadais 8 (785) (1,001)

Eis-sreabhadh glan airgid ó fhónamh a dhéanamh ar 
airgeadas

(2,894) (3,159)

Gníomhaíochtaí infheistíochta  

Ceannach sócmhainní inláimhsithe (149,575) (352,735)

(Costas díolacháin)/díol sócmhainní inláimhsithe 472 (127)

Deontais chaipitil 119,102 323,375

Eis-sreabhadh glan airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta  (30,001) (29,487)

Eis-sreabhadh glan airgid roimh bhainistiú acmhainní 
leachtacha agus maoiniú

21(B) (43,771) (27,325)

Bainistiú ar acmhainní leachtacha 21(B) 35,543 35,118

Maoiniú

Mír chaipitiúil de chíosanna léas airgeadais     (4,405)     (3,958)

Eis-sreabhadh glan airgid ó Mhaoiniú 21(B)    (4,405)    (3,958)

(Laghdú)/Méadú ar airgead sa bhliain 21(B) (12,633)          3,835

Réiteach glansreafa airgid chuig gluaiseacht i nglanfhiach

(Laghdú)/Méadú ar airgead sa bhliain (12,633)   3,835

Eis-sreabhadh airgid ó iarmhéid cuideachta shealbhaíochta, 
maoiniú léasa agus tionscadail infheistíochta an NDP arna 
maoiniú ag CIÉ

 

(31,138)   (31,160)

Gluaiseacht i nglanfhiach sa bhliain (43,771) (27,325) 

Glanfhiach amhail an 1 Eanáir 6,378 33,703  

Glanchistí amhail an 31 Nollaig (37,393) 6,378
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1. Gnóthas Leantach 

Thabhaigh an Chuideachta glanchaillteanas €22.5 milliún 
le linn na bliana dar críoch an 31 Nollaig 2012 agus, tráth 
an dáta sin, bhí glansócmhainní darbh fhiú €77.8 milliún 
agus glandliteanais reatha darbh fhiú €214 milliún ag 
an gCuideachta.  Léirítear i réamh-mheastacháin reatha 
an lucht bainistíochta go dtabhóidh an Chuideachta 
tuilleadh easnamh idir 2013 agus 2017.  Mar gheall ar 
na heasnaimh airgid sin, beidh gá le maoiniú breise a 
fháil ó Ghrúpa CIÉ.  Tá cóip den nochtadh a bhaineann le 
Gnóthas Leantach a áirítear le Nóta 1 de Ráitis Airgeadais 
CIE, san áireamh thíos:

 “ Ullmhaíodh na ráitis airgeadais ar bhonn an 
ghnóthais leantaigh, rud a thugann le fios go go 
mbeidh an Grúpa ábalta leanúint ar aghaidh i mbun 
feidhme go ceann i bhfad.  

  Nuair a bhí na ráitis airgeadais do 2011 á síniú 
i mí na Samhna 2012, bhí roinnt rioscaí agus 
neamhchinnteachtaí os comhair an ghrúpa. Sháraigh 
an Grúpa na háiseanna iasachtaíochta a bhí ar fáil dó 
go luath in 2012. Íocadh an barrachas a bhuíochas 
le réamhíocaíochtaí na hOibleagáide Seirbhíse 
Poiblí.  Ón dáta sin i leith, d’fhan an Grúpa laistigh 
dá áiseanna iasachtaíochta atá ann cheana.     Cé 
gur tháinig an Bord ar an gconclúid go raibh sé 
iomchuí na ráitis airgeadais do 2011 a ullmhú ar 
bhonn an ghnóthais leantaigh, d’aithin sé go raibh 
roinnt neamhchinnteachtaí ann, lena n-áirítear 
neamhchinnteachtaí maidir le stádas maoinithe an 
ghrúpa go háirithe, a bhí mar chúis leis an gconclúid 
go raibh neamhchinnteacht ábhartha ann ag an am 
sin. 

  Tráth a síníodh na ráitis airgeadais do 2011, bhí an 
Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt tar éis a 
chur in iúl go gcuirfí maoiniú breise ar fáil don Ghrúpa 
i bhfoirm ach raibh cinntithe chun gníomhaíochtaí 
leanúnacha an Ghrúpa a mhaoiniú aníos leis an 31 
Nollaig 2012. Ní dhearnadh cinneadh maidir le leagan 
amach ná le méid an mhaoinithe seo faoin am sin, 
ach chuir an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 
litir thacaíochta ar fáil don Ghrúpa dar dáta an 30 
Lúnasa 2012.  Ina dhiaidh sin, chuir an Roinn maoiniú 
breise fóirdheontais dar luach €36m ar fáil don 
Ghrúpa go mall in 2012 mar chuid den tacaíocht sin.   

   Tharla roinnt forbairtí suntasacha a mhaolaigh cuid 
de na neamhchinnteachtaí a bhí os comhair an 
Ghrúpa roimhe sin.  Tá siad leagtha amach thíos:-

	 l  Chuir an Roinn Iompair, Turasóireachta agus 
Spóirt an €36m i bhfóirdheontas breise ar fáil go 
mall in 2012;

	 l  Dhíol an Grúpa a leas sa léas talún i nDuga 
Spencer, a ghin suim airgid €20m i mí na Nollag 
2012;

	 l  Cuireadh an clár suntasach Téarfa Dheonaigh 
2012 de chuid Iarnród Éireann i gcrích i mí na 
Nollag 2012 (a chuir go mór leis an bplean 
coigilteas costais iomlán);

	 l  Tar éis tréimhse fhaidréiseach meatha de 
dheasca an gheilleagair bhunúsaigh, thosaigh 
ioncam agus líon na bpaisinéirí ag cobhsú le 
roinnt míonna anuas;

	 l  Rinne Grúpa CIÉ iarratas ar an Údarás Náisiúnta 
Iompair le haghaidh méadú táillí ar fud a sheirbhísí 
go léir agus deonaíodh é. Athbhreithníodh plean 
cúig bliana agus réamhaisnéis airgid an Ghrúpa 
chun tionscnaimh bhainistíochta le costais a 
laghdú agus sreafaí airgid a bhainistiú a chur san 
áireamh. Áiríodh leis sin athbhreithnithe chun 
athruithe ar phatrún na sreafaí airgid a chur san 
áireamh tar éis idirbheartaíochta leis an Údarás 
Náisiúnta Iompair agus leis an Roinn Iompair, 
Turasóireachta agus Spóirt maidir le maoiniú 
deontais chaipitil.  Anuas air sin, sainaithníodh 
roinnt bearta maolaithe freisin a chuirfear chun 
feidhme mura mbaintear na sreafaí airgid atá 
beartaithe ag an bplean 5 bliana amach;

	 l  Rinneadh an-dul chun cinn ar an idirbheartaíocht 
le bainc an Ghrúpa maidir leis na háiseanna ar fáil 
don Ghrúpa a athmhaoiniú agus a mhéadú agus 
táthar ag coinne le toradh rathúil ar ball;

	 l  Rinneadh áiseanna reatha €57m a athnuachan go 
dtí an 31 Deireadh Fómhair 2013 agus rinneadh 
€20m a athnuachan go dtí an 31 Bealtaine 2013 
chun cur ar chumas an ghrúpa gníomhaíochtaí 
a mhaoiniú ar feitheamh an athmhaoiniú a 
tharraingt suas.

  Mar sin féin, tá neamhchinnteachtaí ann go fóill, agus 
tá siad mionsonraithe thíos:

 1.  Bhí áiseanna reatha iasachtaíochta bainc an 
Ghrúpa (ar fiú €107 iad) le dul in éag ar dhátaí 
éagsúla idir mí Eanáir agus mí Dheireadh Fómhair 
2013.  D’fhormheas an bord Litir Áise le déanaí 
ó cheann dá bhainc le haghaidh áiseanna 
tiomanta reatha a shíneadh go dtí an 31 Deireadh 
Fómhair 2013, ar feitheamh athmhaoiniú iomlán 
iasachtaíocht an Ghrúpa a tharraingt suas.  
Síneadh an dara háis ar bhonn míosúil freisin ar 
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feitheamh tharraingt suas na n-áiseanna iomlána 
iasachtaíochta.  Mar chuid de phlean cúig bliana 
CIÉ, shainaithin an Grúpa go bhfuil gá le háiseanna 
iomlána a mhéadú €53m chun na háiseanna 
reatha iasachtaíochta a mhéadú ó €107m 
go €160m.  Tá plé ar bun faoi láthair ag lucht 
bainistíochta an Ghrúpa lena maoinitheoirí i leith an 
athmhaoinithe seo.  Chuir an Príomhshocraitheoir 
dréachtbhileog théarmaí ar fáil ina leagtar amach 
téarmaí táscacha inghlactha don áis iomlán 
€160m.  Is táscach amháin atá an bhileog téarmaí 
seo agus ní hionann í agus tairiscint leis an áis a 
shocrú ná a mhaoiniú.  Beidh soláthar na háise 
faoi réir fhormheas an choiste creidmheasa agus 
doiciméadúchán sásúil.  Tá an lucht bainistíochta 
muiníneach gur féidir an idirbheartaíocht leis 
na bainc a thabhairt chun críche faoi mhí an 
Mheithimh 2013.   Tá tráthúlacht tharraingt suas 
athmhaoiniú na n-áiseanna iasachtaíochta atá 
ann cheana ríthábhachtach maidir le measúnú 
foriomlán an lucht bainistíochta ar ghnóthas 
leantach.  

 2.  Baineann ríthábhacht le baint amach an 
choigiltis, agus coigilteas párolla go háirithe, 
atá leagtha amach i bplean gnó 5 bliana an 
Ghrúpa.  Tá toimhdí a úsáideadh chun an plean 
gnó a ullmhú suibiachtúil de réir a chineáil agus 
tá sé tábhachtach go ndéantar faireachán géar 
ar fheidhmíocht in aghaidh an phlean le gur 
féidir bearta maolaithe, a shainaithin an lucht 
bainistíochta cheana, a chur i bhfeidhm más 
gá.  Rinne an lucht bainistíochta tástáil struis ar 
na meastacháin sreafa airgid agus tá faireachán 
a dhéanamh ar airgead ar bhonn laethúil agus 
seachtainiúil.

 3.  Tá an meath ar gheilleagar na hÉireann le 
blianta beaga anuas tar éis dul i gcion go holc 
ar fheidhmíocht airgeadais an Ghrúpa agus tá 
dúshláin á gcur os a choinne i rith an ama.  Tá 
laghdú tagtha ar thurais na bpaisinéirí agus tá 
laghdú tagtha ar an maoiniú Stáit do CIE de bharr 
laghdú ar Chaiteachas Poiblí an Rialtais trí chéile.    

  Cuirtear in iúl i réamh-mheastacháin reatha an 
lucht bainistíochta go dtabhóidh an Grúpa tuilleadh 
easnaimh airgid in 2013 agus in 2014, agus go 
mbainfidh sé brabús amach arís in 2015 agus 
ina dhiaidh sin le linn don Ghrúpa a phleananna 
athstruchtúraithe a chur chun feidhme.  

  Tar éis athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh 
ar phlean gnó an Ghrúpa, ar na buntoimhdí don 
tréimhse idir 2013 agus 2017 agus ar a bhuiséad don 
bhliain 2013, agus tar éis breithniú a dhéanamh ar na 
gníomhartha a rinne an lucht bainistíochta le roinnt 
míonna anuas, tá ionchas réasúnta ag na Comhaltaí 
Boird go gcinnteoidh gníomhartha a bheartaítear, 
mar aon le hathmhaoiniú an ghrúpa, leis an tacaíocht 
leantach a thugann an Roinn Iompair, Turasóireachta 

agus Spóirt, leis an ioncam breise ó mhéaduithe ar 
tháillí agus le cur i bhfeidhm rathúil na mbeart um 
laghdú costais, go mbeidh dóthain acmhainní ag an 
gcuideachta chun leanúint ar aghaidh lena chuid 
oibríochtaí go ceann i bhfad. 

  Cé nach féidir a bheith cinnte go gcuirfear plé 
maoinithe leis na bainc i gcrích go rathúil, tá bainc 
an ghrúpa tacúil go fóill, rud atá léirithe ag an 
síneadh ar na háiseanna atá ann cheana agus ag 
an bplé cuiditheach leanúnach atá ar siúl, lena 
n-áirítear soláthar na dréachtbhileoige téarmaí agus 
ullmhú an mheabhráin faisnéise don athmhaoiniú.  
Rinneadh tacaíocht leanúnach na Roinne Iompair, 
Turasóireachta agus Spóirt a fhianú sa litir thacaíochta 
dar dáta an 10 Aibreán 2013 freisin.

  Sonraítear sa litir go ndéanann an Roinn “leanúint 
uirthi faireachán a dhéanamh ar staid airgeadais CIÉ 
agus tá sí i dteagmháil leis an gcuideachta maidir leis 
na bearta atá riachtanach chun inbhuanaitheacht 
airgeadais CIÉ a chosaint.” Cé gur sonraíodh sa litir nach 
féidir aon rud atá sa litir a fhorléiriú mar ráthaíocht 
maidir le hoibleagáidí nó le dliteanais CIÉ, sonraítear 
inti freisin “go bhfuil sé mar bheartas an Rialtais go 
fóill go mbeidh gnó CIÉ in ann a chuid dliteanas a 
chomhlíonadh i gcónaí. Is scairshealbhóir aonair CIÉ 
é an Stát, agus féadaim dearbhú go leanfaidh an 
Stát ar aghaidh ag feidhmiú a cheart scairshealbhóra 
agus é mar chuspóir aige go ndéanfaidh CIÉ bainistiú 
ar a oibríochtaí ar bhealach a chuirfidh ar a chumas 
a chuid oibleagáidí uile a bhaint amach go tráthúil. 
Bheadh ar ghníomh ar bith de chuid an Stáit teacht le 
dlí an AE, áfach, lena n-áirítear rialacha Státchabhrach 
a d’fhéadfadh fógra agus formheas an Choimisiúin a 
iarraidh.”

  Tar éis fiosrúcháin chuí a dhéanamh agus ag cur 
na neamhchinnteachtaí a shonraítear thuas san 
áireamh, tá na Comhaltaí Boird measartha dóchasach 
go gcuirfear áiseanna athnuaite agus leathnaithe 
ar fáil don Ghrúpa agus go dtabharfaidh an Rialtas 
tacaíocht do na bearta chun cobhsaíocht airgeadais 
a chinntiú.    Ar na fáthanna sin, tháinig Comhaltaí 
an Bhoird ar an gconclúid nach léiríonn na rioscaí 
a gcuirtear síos orthu thuas neamhchinnteacht 
ábhartha a chuireann amhras faoi chumas an Ghrúpa 
leanúint mar ghnóthas leantach, agus ar an mbonn 
sin, bainfidh siad leas as bonn an ghnóthais leantaigh 
i rith an ama le haghaidh ullmhú na ráiteas airgeadais. 
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2. Anailís Rannóige ar an gCuntas Brabúis agus Caillteanais

(A) Gnóthas Iarnróid 2012 2011

€000 €000

Ioncam 157,907 156,627

Caiteachas

Cothabháil an rothstoic (46,536) (56,776)

Breosla (39,390) (31,066)

Speansas oibriúcháin agus speansais eile (132,646) (145,027)

Dímheas oibriúcháin (124,734) (116,360)

Amúchadh na ndeontas caipitil 99,361 94,133

Caiteachas oibriúcháin iomlán (243,945) (255,096)

Easnamh oibriúcháin roimh dheontais Stáit agus táillí rochtana riain (86,038) (98,469)

Táille rochtana riain (32,089) (35,252)

Easnamh don bhliain roimh dheontais Stáit agus ús (118,127) (133,721)

Oibleagáid Seirbhíse Poiblí 110,970 99,356

Deontais sábháilteachta 7,286 9,995

Brabús/(Caillteanas) ar dhíol sócmhainní inláimhsithe 24 (5)

Ús (1,811) (1,931)

Easnamh don bhliain roimh mhíreanna eisceachtúla (1,658) (26,306)

Míreanna Eisceachtúla (21,347) (2,777)

Easnamh don bhliain (23,005) (29,083)
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2. Anailís Rannóige ar an gCuntas Brabúis agus Caillteanais (ar lean)

(B) Bainisteoir an Bhonneagair Iarnróid
I gcomhlíonadh Threoir 91/440 ó Chomhairle an AE, ríomhadh na costais a 
bhaineann le Rannóg an Bhonneagair Iarnróid mar seo a leanas:

2012 2011

€000 €000

Foinse Ioncaim 

Oibleagáid Seirbhíse Poiblí 55,448 49,327

Táille rochtana riain 34,208 37,673

Maoiniú sábháilteachta an státchiste 7,423 4,603

Maoiniú athnuachana    77,276 103,039

Iomlán 174,355 194,642

Caiteachas 

Cothabháil línte agus oibreacha iarnróid (58,882) (63,316)

Athnuachan línte agus oibreacha iarnróid (77,276) (103,039)

Costais oibriúcháin (comharthaíochta) agus eile (29,421) (20,886)

Dímheas (41,413) (46,319)

Amúchadh na ndeontas caipitil 34,765 38,039

Caiteachas iomlán (172,227) (195,521)

Barrachas/(Easnamh) don bhliain roimh ús 
agus míreanna eisceachtúla 

2,128 (879)

Ús (990) (1,139)

Brabús ar dhíol sócmhainní inláimhsithe 127 0

Barrachas/(Easnamh) don bhliain roimh mhíreanna eisceachtúla 1,265 (2,018)

Míreanna Eisceachtúla               (9,777) 1,103

Barrachas/(Easnamh) don bhliain (8,512) (915)
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2. Anailís Rannóige ar an gCuntas Brabúis agus Caillteanais (ar lean)

(C) Rannóg lasta iarnróid 2012 2011

€000 €000

Ioncam 4,811 5,487

Costais oibriúcháin

Cothabháil feithiclí agus trealaimh (1,392) (1,343)

Breosla (596) (549)

Speansas oibriúcháin agus speansais eile (2,036) (2,280)

Dímheas oibriúcháin (165) (167)

Caiteachas iomlán (4,189) (4,339)

Glanbharrachas don bhliain roimh tháille rochtana riain 
agus míreanna eisceachtúla

622 1,148

Táille rochtana riain (2,119) (2,421)

Easnamh don bhliain roimh mhíreanna eisceachtúla (1,497) (1,273)

Ús (28) (33)

Brabús/(Caillteanas) ar dhíol sócmhainní inláimhsithe 310 (36)

Glan-Easnamh don bhliain roimh mhíreanna eisceachtúla (1,215) (1,342)

Míreanna Eisceachtúla (561) (141)

Glaneasnamh don bhliain (1,776) (1,483)
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2. Anailís Rannóige ar an gCuntas Brabúis agus Caillteanais (ar lean)

(D) Rannóg Chalafort Ros Láir 2012 2011

€000 €000

Ioncam

Seirbhísí calafoirt 9,722 9,862

Costais Oibriúcháin

Cothabháil, oibriú agus speansais eile (6,480) (7,075)

Dímheas oibriúcháin (1,465) (1,347)

Amúchadh na ndeontas caipitil  310 311

Caiteachas iomlán (7,635) (8,111)

Ús (65) (56)

Brabús ar dhíol sócmhainní inláimhsithe 10 0

Glan-Bharrachas don bhliain 2,032 1,695

(E) Gníomhaíochtaí eile 2012 2011

€000 €000

Ioncam 14,376 13,826

Costais oibriúcháin

Speansas oibriúcháin agus speansais eile (4,965) (4,542)

Caiteachas iomlán (4,965) (4,542)

Caillteanas ar dhíol sócmhainní inláimhsithe 0 (89)

Barrachas don bhliain roimh mhíreanna eisceachtúla 9,411   9,195

Mír eisceachtúil (622) (1,268)

Glanbharrachas don bhliain 8,789 7,927
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2. Anailís Rannóige ar an gCuntas Brabúis agus Caillteanais (ar lean)

(F) Maoiniú Stáit agus an AE    2012 2012 2012

€000 €000 €000

Dáilte mar seo a leanas: PSO Sábháilteacht 
Bonneagair

Iomlán

Oibríochtaí iarnróid 110,970 7,286 118,256

Bonneagar - athnuachaintí 0 77,276 77,276

Bonneagar 55,448 7,423 62,871

166,418 91,985 258,403

Foinsí

Deontais Stáit – PSO 166,418 0 166,418

Deontais Stáit – athnuachaintí                             0 77,276 77,276

Deontais stáit – sábháilteacht iarnróid 0 14,709 14,709

166,418 91,985 258,403

    2011 2011 2011

€000 €000 €000

Dáilte mar seo a leanas: PSO Sábháilteacht 
Bonneagair

Iomlán

Oibríochtaí iarnróid 99,356 9,995 109,351

Bonneagar - athnuachaintí 0 103,039 103,039

Bonneagar 49,327 4,603 53,930

148,683 117,637 266,320

Foinsí

Deontais Stáit – PSO 148,683 0 148,683

Deontais Stáit – athnuachaintí 0 103,039 103,039

Deontais stáit – sábháilteacht iarnróid 0 14,598 14,598

148,683 117,637 266,320
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2. Anailís Rannóige ar an gCuntas Brabúis agus Caillteanais (ar lean)

(G) Glaneasnamh de réir 
gníomhaíochta   

Gnóthas 
Iarnróid

Bainisteoir 
Bonneagair

Lasta 
Iarnróid

Gníom-
haíochtaí 

Tráchtála Eile

Iomlán

2012 €000 €000 €000 €000 €000

Ioncam 157,907 34,208   4,811 24,098 221,024

Costais (299,168)  (182,867)  (6,587)  (13,277)   (501,899)

Deontais stáit   118,256    140,147        0            0     258,403

(Easnamh)/barrachas don 
bhliain

  (23,005)     (8,512)  (1,776) 10,821    (22,472)

2011 €000 €000 €000 €000 €000

Glantoradh   (29,083)     (915)   (1,483)     9,622    (21,859)
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3. Párolla agus Costais Ghaolmhara

2012 2011

€000 €000

Costais Foirne

Pánna agus tuarastail 214,035 236,337

Costais leasa shóisialaigh 19,881 20,144

Costais phinsin eile 22,334 24,798

256,250 281,279

Obair féin caipitlithe, athnuachaintí agus obair innealtóireachta do 
chuideachtaí an Ghrúpa

(37,663) (57,811)

Glanchostais foirne 218,587 223,468

Luach saothair na Stiúrthóirí

- Seirbhísí mar stiúrthóirí 72 67

- Sochair eile oifige 53 96

Luach saothair agus sochar oifige na stiúrthóirí san iomlán 125 163

Párolla agus costais ghaolmhara san iomlán 218,712 223,631

Tá na speansais seo a leanas san áireamh sna sochair eile oifige:      2012 2011

Taisteal Coigríche 0 129

Cothú agus Cóiríocht 3,784 2,649

Eile 4,905 10,969

Áirítear leis na seirbhísí mar stiúrthóirí na táillí seo a leanas: an tUasal C. Perry €4,828; an tUasal P. Gaffney €21,600; an 
tUasal M. Giblin €4,828; an tUasal D. Smyth €4,828; an tUasal L. Baker €12,600; an tUasal P. McGarry €12,600, an tUasal 
J. Nix €5,347 agus an tUasal P. Golden €5,347.  Tá olltuarastal an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin do 2012 arbh fhiú 
€250,000 é curtha san áireamh sa Phárolla agus Costais Ghaolmhara thuas chomh maith
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3. Párolla agus Costais Ghaolmhara (ar lean)

4. Ábhair agus Seirbhísí

Líon Ball Foirne Líon Ball Foirne

2012
Meán

2011
Meán

2012
Amhail

an 31 Nollaig 
2012

2011
Amhail

an 31 Nollaig 
2011

Ba é seo a leanas líon na bhfostaithe de réir 
gníomhaíochta:

Oibríochtaí iarnróid 2,488 2,568 2,364 2,533

Bonneagar 1,292 1,355 1,194 1,324

Seirbhísí lárnacha 180 177 172 176

Lasta Iarnróid 13 16 11 15

Calafort Ros Láir 80 82 73 81

Iomlán 4,053 4,198 3,814 4,129

Faightear an t-easnamh don bhliain roimh ús agus deontais Stáit tar éis na 
nithe seo a leanas a mhuirearú faoi ‘Ábhair agus seirbhísí’

2012 2011

€000 €000

Speansas oibriúcháin agus speansais eile 62,811 71,936

Breosla agus tarraingt leictreach 39,986 28,448

Éilimh dhliteanais tríú páirtí agus fostóra (5,731) 1,940

Rátaí 1,297 1,902

Cíosanna léas oibriúcháin 3,257 3,547

101,620 107,773
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8. Ús Iníoctha

5. Costais Oibriúcháin Eisceachtúla 

7. Brabús ar Dhiúscairt Sócmhainní Inláimhsithe

6. Dímheas

2012 2011

€000 €000

Ar iasacht ón gcuideachta shealbhaíochta 2,109 2,158

Ar léasanna airgeadais 785 1,001

2,894 3,159

Ús cionroinnte:-

Costais oibriúcháin 1,839 1,964

Costais bhonneagar iarnróid 990 1,139

Oibríochtaí tráchtála 65 56

2,894 3,159

2012 2011

€000 €000

Athstruchtúrú Gnó 32,307 3,083

2012 2011

€000 €000

Brabús/(caillteanas) iomlán ar dhiúscairt sócmhainní inláimhsithe 471 (130)

2012 2011

€000 €000

Dímheas (nóta 10) 171,169 168,603

Amúchadh deontais chaipitil (nóta 18) (135,815) (135,437)

35,354 33,166
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9. Deontas Stáit

Rialachán an AE, Uimh.

1370/2007 1192/69 Iomlán

€000 €000 €000

Ioncam gaolmhar 144,072 144,072

Caiteachas gaolmhar 
Príomhlíne iarnróid

Cuntais a normalú

- Aicme III (pinsin) 16,335 0 16,335

- Aicme IV (crosairí comhréidhe) 2,934 0 2,934

Fo-iomlán na príomhlíne iarnróid 19,269 0 19,269

Seirbhísí fo-uirbeacha 
Cuntais a normalú

- Aicme III (pinsin) 2,822 0 2,822

- Aicme IV (crosairí comhréidhe) 255 0 255

Fo-iomlán na seirbhísí fo-uirbeacha 3,077 0 3,077

Fo-iomlán an chaiteachais ghaolmhair 22,346 0 22,346

Iomlán 166,418 0 166,418

Oibleagáid Seirbhíse Poiblí san iomlán (nóta 2F) 166,418

Deontas Stáit don NDP 143,181

Iomlán na ndeontas Stáit a fuarthas  309,599

Seo a leanas mar a cuireadh an maoiniú iomlán a fuarthas 
chun feidhme:

Cuntas Brabúis agus Caillteanais

Oibleagáid Seirbhíse Poiblí 166,418

Deontas Ioncaim Sábháilteachta Iarnróid 14,710

Creidmheas in aghaidh athnuachaintí línte agus oibreacha 
iarnróid 

77,276

Ioncam iarchurtha (Nóta 18) 41,826

Aistrithe chuig CIÉ 9,369

Deontas Stáit don NDP 143,181

Iomlán 309,599

Tá na deontais atá iníoctha leis an gcuideachta tríd an gcuideachta shealbhaíochta, Córas Iompair Éireann, de réir 
rialacháin ábhartha an AE a rialaíonn cúnamh Stáit do ghnóthais iompair. Tugtar sonraí na ndeontas Stáit de €309.6 
milliún a fuarthas sa bhliain 2012 sa tábla seo a leanas, agus taispeántar foráil ábhartha rialacháin an AE. Tugadh suim 
€9.4 milliún i ndáil le deontais a fuarthas ar fhoirgnimh ar ais chuig an gcuideachta shealbhaíochta.
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9. Costais Oibriúcháin Eisceachtúla (ar lean)

Gníomhaireacht Déanta Deontas

An Roinn Iompair, 
Turasóireachta 

agus Spóirt

Údarás 
Náisiúnta 

Iompair Iomlán

Cláir um Infheistíocht Chaipitil €7,265,160 €32,358,201 €39,623,361

Clár Sábháilteachta Iarnróid €101,968,511 €101,968,511

Cúnamh Teicniúil €127,143 €127,143

Clár Inrochtaineachta €1,461,761 €1,461,761

Iomlán na ndeontas a fuarthas €110,822,575 €32,358,201 €143,180,776
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10. Sócmhainní Seasta Inláimhsithe

An 1 Ean.
2012

Athrangui-
the Breiseanna

Bristeacha
agus 

Diúscairtí
An 31 Nol.

2012

€000 €000 €000 €000 €000

Costas

Línte agus oibreacha iarnróid 1,871,783 80,784 1,952,567

Rothstoc iarnróid 1,428,531 (27) 37,891 (1,004) 1,465,391

Feithiclí lasta bóthair 2,908 0 2,908

Gléasra agus innealra 1,045,378 27 26,238 (618) 1,071,025

Trealamh lónadóireachta 925 0 925

Dugaí, calafoirt agus calaí 55,945 253 56,198

Talamh agus foirgnimh 2,922 335 3,257

Obair chaipitil ar bun 0 0

Fo-iomlán 4,408,392 0 145,501   (1,622) 4,552,271

Maoiniú a fuarthas do  
línte agus oibreacha iarnróid                           

(1,262,065) 0 (77,276) 0 (1,339,341)

Iomlán 3,146,327 0 68,225 (1,622) 3,212,930
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10. Sócmhainní seasta inláimhsithe (ar lean)

An 1 Ean.
2012

Athrangui-
the Breiseanna

Bristeacha
agus 

Diúscairtí
31 Nol.

2012

€000 €000 €000 €000 €000

Dímheas

Línte agus oibreacha iarnróid 1,485,566 88,905 1,574,471

Rothstoc iarnróid 609,307 (3) 97,849 (1,004) 706,149

Feithiclí lasta bóthair 2,908 0 2,908

Gléasra agus innealra 423,444 3 60,283 (617) 483,113

Trealamh lónadóireachta 925 0 925

Dugaí, calafoirt agus calaí 18,844 1,287 20,131

Talamh agus foirgnimh 898 121 1,019

Fo-iomlán 2,541,892 0 248,445 (1,621) 2,788,716

Maoiniú a fuarthas do  
línte agus oibreacha iarnróid

(1,262,065) 0 (77,276) 0 (1,339,341)

Iomlán 1,279,827 0 171,169 (1,621) 1,449,375
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10. Sócmhainní seasta inláimhsithe (ar lean)

2012 2011

€000 €000

Glanmhéideanna leabhair

Línte agus oibreacha iarnróid 378,096 386,217

Rothstoc iarnróid 759,242 819,225

Feithiclí lasta bóthair 0 0

Gléasra agus innealra 587,912 621,933

Trealamh lónadóireachta 0 0

Dugaí, calafoirt agus calaí 36,067 37,101

Talamh agus foirgnimh 2,238 2,024

Obair chaipitil ar bun 0 0

Iomlán 1,763,555 1,866,500

(a)  Ba iad seo a leanas an caiteachas athnuachana agus deontais 
ghaolmhara:

2012 2011

€000 €000

Caiteachas athnuachana 77,276 103,039

Maoiniú a fuarthas 77,276 103,039

Deontais Stáit 77,276 103,039
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10. Sócmhainní seasta inláimhsithe (ar lean)

(b)  Is iad seo a leanas na saolréanna fónta measta de na cineálacha éagsúla 
sócmhainne chun críocha dímheasa:

Saolréanna 
(Blianta)

Línte agus oibreacha iarnróid  10-40

Rothstoc iarnróid 4-20

Feithiclí lasta bóthair  1-10

Gléasra agus innealra  3-30

Dugaí, calafoirt agus calaí 50

Trealamh lónadóireachta  5-10

Foirgnimh 50

(c)  Áirítear le sócmhainní inláimhsithe sócmhainní bonneagair iarnróid 
mar seo a leanas:

2012 2011

€000 €000

Costas 1,326,780 1,215,929

Dímheas carntha (511,280) (465,968)

Glanluach de réir na leabhar 815,500 749,961

(d)  Áirítear i mbreiseanna thuas íocaíochtaí ar cuntas agus as sócmhainní i 
rith tógála i leith na nithe seo a leanas:

2012 2011

€000 €000

Rothstoc iarnróid 13,853 112,183

(e)  San áireamh i sócmhainní inláimhsithe tá méideanna, mar a 
luaitear thíos, maidir le rothstoc iarnróid agus gléasra agus innealra 
a choimeádtar faoi léasanna airgeadais, trína bhfuil úinéireacht 
thairbhiúil ag an gcuideachta, i.e. na rioscaí agus na luaíochtaí uile a 
bhaineann le húinéireacht sócmhainne go substaintiúil, seachas an 
teideal dlí:

2012 2011

€000 €000

Costas 89,038 93,341

Dímheas carntha (79,710) (78,957)

Glanluach de réir na leabhar 9,328 14,384

Dímheas don bhliain 2,387 (3,175)
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11. Sócmhainní Airgeadais

12. Stoic

13. Féichiúnaithe

2012 2011

€000 €000

Infheistíochtaí trádála – scaireanna liostaithe

Costas nó luacháil amhail an 1 Eanáir 63 63

Soláthar do lagú luacha amhail an 31 Nollaig (43) (43)

Glanmhéideanna leabhair amhail an 31 Nollaig 20 20

Luach margaidh amhail an 31 Nollaig 49 49

2012 2011

€000 €000

Rothstoc, páirteanna spártha agus ábhair chothabhála 23,017 22,725

Stoic bhonneagair 17,120  15,604

Breosla, bealaí agus stoic éagsúla eile 10,197 11,612

50,334 49,941

2012 2011

€000 €000

Féichiúnaithe trádála 10,829 11,656

Suimeanna atá dlite ag fochuideachtaí agus comhchuideachtaí sealbhaíochta 0 22,774

Féichiúnaithe eile agus ioncam fabhraithe 10,480 9,009

21,309 43,439

Áirítear páirteanna agus comhchodanna leis na suimeanna seo a choimeádtar go riachtanach le freastal ar riachtanais 
fhadtéarmacha oibriúcháin.
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14. Creidiúnaithe (suimeanna dlite laistigh de bhliain amháin) 

15. Creidiúnaithe (méideanna dlite i ndiaidh níos mó ná bliain amháin)

2012 2011

€000 €000

Rótharraingt bainc 13,043 410

Creidiúnaithe trádála 91,099 107,567

Oibleagáidí léas airgeadais (nóta 16) 4,644 4,382

Cáin ioncaim bainte faoi ÍMAT 5,696 3,601

Árachas sóisialach pá-choibhneasta 1,997 2,473

An muirear sóisialta uilíoch 1,449 1,201

Cáin bhreisluacha agus cánacha eile 2,638 8,451

Suimeanna atá dlite le fochuideachtaí agus comhchuideachtaí sealbhaíochta 12,769 0

Creidiúnaithe eile 13,104 12,124

Fabhruithe 2,126 2,252

Soláthar athstruchtúraithe (nóta 17) 5,943 6,525

Éilimh dhliteanais tríú páirtí agus fostóra (nóta 17) 2,905 4,035

Ioncam iarchurtha (nóta 18) 128,536 135,527

285,949 288,548

Creidiúnaithe do chánachas agus leas sóisialach san áireamh thuas 11,780 15,726

2012 2011

€000 €000

Oibleagáidí léas airgeadais (nóta 16) 7,250 11,917

7,250 11,917
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16. Oibleagáidí Léasa

(A) Léasanna airgeadais 2012 2011

€000 €000

Tá glanoibleagáidí faoi léasanna airgeadais dlite mar seo a leanas:

Laistigh de bhliain amháin (nóta 14) 4,644 4,382

Idir bliain amháin agus cúig bliana (nóta 15) 7,250 11,917

I ndiaidh cúig bliana 0 0

7,250 11,917

11,894 16,299

(B) Léasanna oibriúcháin 2012 2011

€000 €000

Éagann ceangaltais faoi léasanna oibriúcháin iníoctha  
nach féidir a chur ar ceal mar seo a leanas:

Laistigh de bhliain amháin 2,205 2,073

Idir bliain amháin agus cúig bliana 3,058 4,454

5,263 6,527
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17. Soláthar do Dhliteanais agus do Mhuirir

Soláthar
Ath-

struchtúraithe

Éilimh 
Dhliteanais

Tríú Páirtí
agus Fostóra

Iomlán

€000 €000 €000

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2012        6,525 60,305 66,830

Úsáidte le linn na bliana (32,889) (2,842) (35,731)

Aistriú ón gcuntas brabúis agus caillteanais 32,307 (6,233) 26,074

Iarmhéid tugtha ar aghaidh 5,943 51,230 57,173

Lúide an tsuim a rangaítear mar dhliteanas reatha 
(nóta 14)

(5,943) (2,905) (8,848)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2012            0 48,325 48,325

Déantar aon chaillteanais nach gclúdaítear le hárachas seachtrach a mhuirearú chuig an gCuntas Brabúis agus 
Caillteanais agus tá suimeanna nach bhfuil socraithe san áireamh sa soláthar do dhliteanais agus do mhuirir. Aistríodh 
soláthairtí a tháinig ar aghaidh ó bhlianta eile chuig an gCuntas Brabúis agus Caillteanais sa mhéid agus a mheastar go 
soláthraíodh iad an iomarca i bhfianaise na n-éileamh a rinneadh le tamall anuas.

(A) Clúdach Seachtrach Árachais

Tá an clúdach seachtrach árachais seo a leanas ag an mBord:

 (i) Iarnród Éireann - Irish Rail

  Dliteanas Tríú Páirtí os cionn

  (a) €5,000,000 d’aon tarlú amháin nó do shraith tarluithe mar thoradh ar eachtra iompair iarnróid amháin  
   agus 

  (b)  €1,500,000 d’aon tarlú amháin nó do shraith tarluithe mar thoradh ar aon eachtra iompair bóthair amháin, 
ach amháin i gcás éileamh faoi réir dhlínse na Stát Aontaithe nuair a bhíonn an barrachas cothrom le 
US$3,300,000.

 (ii) Grúpa

   Dliteanas Tríú Páirtí os cionn €250,000 d’aon tarlú amháin nó do shraith tarluithe mar thoradh ar eachtraí 
Rioscaí Eile, ach amháin

  (a) Damáiste uisce nuair a bhíonn an barrachas cothrom le €2,000,000

  (b) Bóthar Osraí nuair a bhíonn gach barrachas tarlaithe cothrom le €1,000,000 agus

  (c)  Aon éilimh faoi réir dhlínse Stáit Aontaithe Mheiriceá nuair a bhíonn an barrachas cothrom le 
US$150,000.

 (iii)  Ina theannta sin, tá clúdach comhiomlán ag gach ceann de na fochuideachtaí laistigh den Ghrúpa don 
tréimhse dhá mhí dhéag idir mí Aibreáin 2012 agus mí an Mhárta 2013, i ndáil le dliteanais tríú páirtí iompair 
iarnróid agus bóthair sa bhreis ar scair choinneála féin-árachais mar seo a leanas:

  Iarnród Éireann - Irish Rail €11,000,000
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   Faoi réir scair fhoriomlán choinneála féin-árachais an Ghrúpa arb ionann í agus €27,000,000 i bhfigiúr 
comhiomlán na bliana ina mbeidh aon scair aonair choinneála féin-árachais sa tréimhse bhliantúil sin 
cothrom le €50,000 ina dhiaidh.

 (iv)  Maidir le hÁrachas Comhcheangailte Dliteanais Grúpa, lena n-áirítear dliteanas Sceimhlitheoireachta, is 
ionann slánaíocht fhoriomlán agus €200,000,000 don tréimhse dhá mhí dhéag idir mí Aibreáin 2012 agus mí 
an Mhárta 2013, le haghaidh dliteanais iompar iarnróid agus bóthair, Tríú Páirtí agus Rioscaí Eile.

 (v)  Gach Riosca, lena n-áirítear damáiste stoirme, lena ngabhann slánaíocht €200,000,000 i ndáil le maoin an 
Ghrúpa os cionn €1,000,000 ar aon chaillteanas amháin nó sraith caillteanas, leis an mbarrachas bliantúil gan 
dul thar €5,000,000 san iomlán ina mbeidh aon bharrachas aonair féin-árachais sa tréimhse bhliantúil sin 
cothrom le €100,000 ina dhiaidh.

 (vi)  Is é €200,000,000 an clúdach slánaíochta sceimhlitheoireachta don Ghrúpa lena ngabhann barrachas 
€500,000 i ndáil le rothstoc bóthair agus iarnróid agus €150,000 i ndáil le damáiste eile maoine, do gach 
ceann de na caillteanais.

 (vii)  Tá an clúdach seachtrach seo a leanas ag Iarnród Éireann i ndáil lena oibríochtaí ag Calafort Ros Láir:

  (a)  Clúdach Muirí Dliteanais Tríú Páirtí €12,500,000 d’aon eachtra amháin, ach gan teorainn i rith thréimhse 
an pholasaí, faoi réir barrachas €150,000 i ndáil le gach eachtra.

  (b)  Clúdach Bainte Raice €5,000,000 d’aon eachtra amháin, faoi réir barrachas €12,500 d’aon eachtra amháin 
agus barrachas 3 lá i ndáil le héilimh do Chaillteanas Ioncaim d’aon eachtra amháin.

  (c)  Clúdach Caillteanas Ioncaim €25,500 sa lá ar feadh uasmhéid 30 lá d’aon eachtra amháin, faoi réir 
barrachas seacht lá d’aon eachtra amháin.

  (d)  Clúdach Tionchair Mhuirí do struchtúir liostaithe atá cothrom le €38,575,000, faoi réir barrachas €25,000 
do gach ceann de na caillteanais.

  (e)  Clúdach Muirí Dliteanais Tríú Páirtí agus Barrachas €25,600,000 d’aon eachtra amháin sa bhreis ar 
€12,500,000 d’aon eachtra amháin.

  (f)  Clúdach do Leantóirí astu féin €5,000,000 d’aon áit amháin, faoi réir barrachas €25,000 do gach aon 
chaillteanas.

  (g)  Mótarfheithiclí astu féin €635,000 d’aon árthach nó gléas iompair amháin, €4,450,000 d’aon eachtra 
amháin, agus €127,500 d’aon fheithicil amháin, faoi réir barrachas €625 do gach aon chaillteanas.

  (h)  Feithiclí inneall-ghluaiste astu féin nach bhfuil faoi úinéireacht CIÉ/Iarnród Éireann atá á dtiomáint ag 
pearsanra Iarnród Éireann i gceantar Chalafort Ros Láir, faoi réir teorainneacha damáiste réadmhaoine tríú 
páirtí €2,600,000 i ndáil le feithiclí tráchtála agus €30,000,000 i ndáil le carranna príobháideacha.

(B) Soláthairtí agus Gnóthuithe Gaolmhara um Éilimh Dhliteanas Tríú Páirtí agus Fostóra

  Déantar soláthar 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 thabhaítear ach nach mbíonn 
tuairiscithe (IBNR) don Chuideachta go fóill. Áirítear i gcostas measta na n-éileamh speansais le tabhú go 
seachtrach i mbainistiú éileamh ach ní áirítear forchostas inmheánach na dtáillí bainistithe éileamh.  Glacann 
an Chuideachta na céimeanna réasúnta uile le cinntiú go mbíonn an fhaisnéis oiriúnach aici i dtaobh a cuid 
neamhchosaintí éilimh.  Ar a shon sin, mar gheall ar an éiginnteacht a ghabhann le soláthairtí éilimh a bhunú, is 
dócha go mbeidh an toradh deiridh difriúil ón dliteanas bunaidh a bunaíodh.

  Maidir le ríomh chostas measta na ndliteanas féideartha neamhíoctha, ríomhann an Chuideachta luachálacha 
aonair comhad a mbíonn soláthairtí teagmhasacha curtha leo le cabhair ó chomhairle achtúireach sheachtrach.  
Go ginearálta, bunaítear samhaltú matamaiticiúil an achtúire ar anailísí staitistiúla ar thaithí stairiúil, a ghlacann 
leis go mbeidh pátrún forbartha na n-éileamh reatha comhsheasmhach le taithí go dtí seo.  Cuirtear san 
áireamh, áfach, athruithe nó neamhchinnteachtaí 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 ar an timpeallacht dhlíthiúil, éifeachtaí 
boilscithe, athruithe ar ghníomhaíochtaí oibriúcháin agus tionchar na gcaillteanas mór.
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  Maidir le meastachán a dhéanamh ar chostas na n-éileamh a fógraíodh ach a bhíonn gan íoc, bíonn aird ag an 
gCuideachta ar imthosca timpiste arna gcruthú ag imscrúduithe, ar aon fhaisnéis a bhíonn ar fáil ó shaineolaithe 
dlí nó ó shaineolaithe eile agus ar fhaisnéis maidir le fasaigh chúirte ar dhliteanais lena mbaineann tréithe 
comhchosúla i dtréimhsí roimhe sin.  Déantar timpistí a bhíonn thar a bheith tromchúiseach a mheas ar leithligh 
ó na meáin a léiríonn an samhaltú achtúireach.

  Tá measúnú éilimh IBNR faoi réir neamhchinnteacht níos mó ná dliteanas measta d’éilimh atá curtha faoi 
bhráid na Cuideachta cheana, mar gheall ar easpa faisnéise faoi eachtra an éilimh seachas sna cásanna sin 
inar tugadh iniúchóirí chomh fada le láithreacha na dtimpistí.  Is gnách go léireoidh cineálacha éilimh a bhfuil 
críoch forbartha níos faide ag baint leo, agus ina bhfuil an cion IBNR den chúlchiste iomlán sách ard dá bhrí sin, 
éagsúlachtaí níos mó idir meastacháin tosaigh agus na torthaí deiridh mar go mbaineann níos mó deacrachta le 
meas na gcúlchistí sin.

  Ríomhtar soláthairtí d’éilimh mar ollmhéid d’aon aisghabhálacha athárachais.  Meastar go bhfuil aisghabhálacha 
athárachais i ndáil le héilimh mheasta IBNR comhsheasmhach le pátrún stairiúil na n-aisghabhálacha sin, 
coigeartaithe chun athruithe i gcineál agus méid chlár athárachais na Cuideachta thar am a léiriú.  Déantar 
measúnú freisin ar in-aisghabhálacht aisghabhálacha athárachais ag féachaint d’fhógra ó bhróicéirí na 
Cuideachta maidir le haon athárachóirí i dtréimhse iar-dhíscoir.
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Scaoilfear na deontais a fuarthas faoin gClár Infheistíochta um Shábháilteacht Iarnróid, faoin NDP agus faoi Iompar 
21 chuig brabús agus caillteanas de réir na gClár Infheistíochta um Shábháilteacht Iarnróid.  

Mar seo a leanas atá an cuntas seo, ina bhfuil deontais neamh-inaisíoctha an AE agus ioncam iarchurtha eile a 
chuirfear chun sochair an chuntais bhrabúis agus chaillteanais ar an mbonn céanna agus a dhéantar na sócmhainní 
seasta gaolmhara a dhímheas (beartas cuntasaíochta F):

18. Ioncam Iarchurtha

An 1 Ean.
2012

Faighte agus
Infhála

Amúchta 
chuig an
gCuntas 
Brabúis

agus 
Caillteanais

An 31 Nol.
2012

€000 €000 €000 €000

Deontais chaipitil

Talamh agus foirgnimh 1,142 104 (42) 1,204

Línte agus oibreacha iarnróid 364,877 10,132 (10,184) 364,825

Rothstoc iarnróid 736,364 7,882 (74,774) 669,472

Gléasra agus innealra 523,001 23,708 (50,505) 496,204

Dugaí, calafoirt agus calaí 12,387 0 (275) 12,112

Iomlán na ndeontas caipitil 1,637,771 41,826 (135,780) 1,543,817

Ioncam iarchurtha eile 980 0 (35) 945

Iomlán 1,638,751 41,826 (135,815) 1,544,762

Léirithe mar: 2012 2011

€000 €000

Ioncam iarchurtha – méideanna dlite laistigh de bhliain amháin 128,536 135,527

Ioncam iarchurtha – suimeanna dlite i ndiaidh níos mó ná bliain amháin 1,416,226 1,503,224

1,544,762 1,638,751
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19. Glaoite

Údaraithe: 2012 2011

€000 €000

Gnáthscaireanna €1.27 an ceann 194,270 194,270

Leithroinnte, glaoite agus íoctha go hiomlán ag tús na Bliana 194,270 95,230

Scaireanna eisithe 0 99,040

Gnáthscaireanna €1.27 an ceann ag deireadh na bliana 194,270 194,270

20. Réiteach Gluaiseachtaí i gCistí Scairshealbhóirí Cothromais

Scairchaipiteal
Glaoite

Cuntas Brabúis
agus Caillteanais

Cistí 
Scairshealbhóirí

Cothromais 
Iomlána

€000 €000 €000

Iarmhéid tosaigh 194,270 (94,017) 100,253

Easnamh don bhliain (22,472) (22,472)

Cistí scairshealbhóirí cothromais deiridh 194,270 (116,489) 77,781
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Is éard is acmhainní leachtacha ann suimeanna atá dlite ag fochuideachtaí agus comhchuideachtaí 
sealbhaíochta, a léiríonn airgead a ghintear agus nach dteastaíonn láithreach d’oibríochtaí, agus a 
chuirtear ar fáil do Chuideachtaí Grúpa eile, agus atá inaisíoctha ar éileamh.

21. Ráiteas ar Shreabhadh Airgid

(A) Réiteach easnaimh chuig glan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí 
oibriúcháin

2012 2011

€000 €000

Easnamh roimh dheontais Stáit agus roimh fhónamh a dhéanamh ar airgeadas 
agus dá n-éis agus scaoileadh soláthairtí, etc.

(200,706) (181,981)

Deontais Stáit seachas iad sin a chuirtear le hathnuachaintí 181,128 163,281

Easnamh don bhliain roimh fhónamh a dhéanamh ar airgeadas (19,578) (18,700)

(Brabús)/Caillteanas ar dhiúscairt sócmhainní inláimhsithe (471) 130

Dímheas   171,169 168,603

Amúchadh na ndeontas caipitil (135,815) (135,437)

Méadú ar stoic (393) (8,960)

Méadú ar fhéichiúnaithe (644) (482)

(Laghdú)/Méadú ar chreidiúnaithe agus ar sholáthairtí (25,144) 167

(Eis-sreabhadh)/insreabhadh glan airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin (10,876) 5,321

(B) Anailís ar ghlanfhiach
Amhail an 1 Ean.

2012 Sreabhadh Airgid

Amhail an 31 
Nol.

2012

€000 €000 €000

Airgead ar láimh 313 0 313

Rótharraingt bainc (410) (12,633) (13,043)

Léasanna airgeadais (16,299) 4,405 (11,894)

Iarmhéid idirghrúpa 22,774 (35,543) (12,769)

6,378 (43,771) (39,393)
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22. Pinsin

23. Tiomantais Chaipitil

2012 2012

€000 €000

Ar conradh le 
haghaidh        

Údaraithe ag na 
stiúrthóirí, ach gan a 
bheith ar conradh le 

haghaidh

2012

Laistigh de bhliain amháin 23,170 107,633

Idir dhá bhliain agus cúig bliana 2,837 85,571

26,007 193,204

Arb é an méid maoinithe: 23,459 58,574

2011 2011

€000 €000

2011

Ceangaltais chaipitil iomlána 29,393 252,081

Tá fostaithe Iarnród Éireann ina mball de scéimeanna pinsean Ghrúpa Chóras Iompair Éireann. Feidhmíonn Grúpa 
Chóras Iompair Éireann dhá scéim pinsin le sochar sainithe a chlúdaíonn formhór na bhfostaithe, an dá cheann á 
maoiniú ag ranníocaíochtaí ón nGrúpa agus na baill. 

Cinneann achtúire cáilithe neamhspleách na ranníocaíochtaí ar bhonn luachálacha tríbhliantúla agus feidhm á baint 
as an modh aonaid réamh-mheasta. Ní féidir scaireanna duine aonair i sócmhainní agus dliteanais scéim pinsin 
Chóras Iompair Éireann a shainaithint, ar bhonn comhsheasmhach agus réasúnta toisc fiú dá mbeifí in ann baill 
neamhghníomhacha a leithdháileadh thar fhochuideachtaí bunaithe ar an lá deireanach fostaíochta, d’fhéadfadh go 
raibh fostaithe ag obair do níos mó ná fochuideachta amháin. Dá bhrí sin, ní féidir a shainaithint cé leis an dliteanas 
(agus an tsócmhainn chomhfhreagrach) do na tréimhsí fostaíochta leanúnacha. Aithníodh ranníocaíochtaí leis na 
scéimeanna seo, amhail is dá mba scéim ranníocaíochta sainithe a bhí ann mar a cheadaítear in FRS 17 ‘Sochar Scoir’ 
ag cuideachtaí ghrúpa Chóras Iompair Éireann.

Léirigh na luachálacha achtúireacha is déanaí ar na scéimeanna do sholáthar FRS 17 amhail an 31 Nollaig 2012 go 
raibh easnamh €491.9 milliún sna scéimeanna.

Ba é €22.3 milliún an costas pinsin don bhliain ar na scéimeanna sochair shainithe; áirítear na costais seo i nóta 3.
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24. Dliteanais Theagmhasacha

25. Idirbheartaíochtaí Páirtí Gaolmhara

26. Ballraíocht i nGrúpa Chóras Iompair Éireann

27. Ceadú Ráitis Airgeadais

(A) Dlíthíocht ar Feitheamh

Ó am go chéile, bíonn an chuideachta ina páirtí in imeachtaí éagsúla dlí.  Is é tuairim na stiúrthóirí nach mbeidh 
caillteanais, más ann dóibh, a éiríonn as baint leis na nithe sin de bhreis go hábhartha ar sholáthairtí a rinneadh sna 
ráitis airgeadais.

(B) Léasanna Airgeadais

Faoi théarmaí na léasanna airgeadais, tá dliteanais theagmhasacha ann ina mbeidh athruithe ábhartha ar chánachas 
a mbeidh tionchar acu ar dhliteanas cánach an léasóra i leith ioncam léasa á bhfritháireamh ag coigeartuithe cuí ar 
chíosanna léasa.

Is páirtithe gaolmhara den Chuideachta iad aonáin faoi smacht Rialtas na hÉireann de bhua smacht Rialtas na hÉireann 
ar an máthairchuideachta, Córas Iompair Éireann.

I ngnáthchúrsa gnó, ceannaíonn an Chuideachta earraí agus seirbhísí ó aonáin arna rialú ag Rialtas na hÉireann; áirítear 
leis na príomhaonáin acu sin BSL, an Post agus Bord Gáis.  Tá na Stiúrthóirí den tuairim nach bhfuil candam de na 
ceannacháin seo bainteach le gnó na Cuideachta.

Tugann ráitis airgeadais Chóras Iompair Éireann an fhaisnéis atá ag teastáil faoin gCaighdeán um Thuairisciú Airgeadais 
Uimh. 8 a bhaineann le hidirbhearta idir an Chuideachta, a bhfochuideachtaí agus Rialtas na hÉireann.

Is ball é Iarnród Éireann de Ghrúpa Cuideachtaí Chóras Iompair Éireann (an Grúpa) agus léiríonn na ráitis airgeadais 
éifeachtaí ballraíochta sa Ghrúpa.

D’fhormheas na stiúrthóirí na ráitis airgeadais an 23 Aibreán 2013.




