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Tuarascáil Bhliantúil

Making Better Connections
Buaicphointí Airgeadais agus Oibriúcháin

Ioncam Oibriúcháin

Ioncam Iomlán

EBITDA

€297.9m 2014
€289.9m 2013

€332.3m 2014
€324.3m 2013

€13.1m 2014
€6.9m 2013

Líon na nAistear
a rinne Custaiméirí

Líon na
bhFostaithe

Conraitheoirí
eile

81.1m 2014
76.8m 2013

2,456 2014
2,486 2013

2014 €124.2m
2013 €120.5m

Barrachas/(Easnamh)
roimh chostais
eisceachtúla

Párolla agus Costais
Bhainteacha

Ranníocaíocht don
Státchiste i gCánacha

€123.9m 2014
€124.9m 2013

€61.0m 2014
€52.0m 2013

Scoileanna ar
Freastalaíodh Orthu ar
bhonn Náisiúnta
in 2014

Leanaí a Iompraíodh
in aghaidh an Lae ar
Sheirbhísí Scoile
in 2014

Leanaí le Riachtanais
Speisialta a
Iompraíodh in aghaidh
an Lae in 2014

Timpeall 3,000

112,500

9,000

€7.2m 2014
€0.4m 2013
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Ár nOibríochtaí
Tionchar Náisiúnta 17 stáisiún
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Ráiteas an Chathaoirligh
Aidan Murphy Cathaoirleach

Tá Bus Éireann, soláthróir iompar poiblí in Éirinn, ag dul ó neart
go neart le breis is 27 bliain anuas, tréimhse inar tugadh idir athrú
geilleagrach agus athrú tionsclaíoch faoi deara. Is cúis bróid an
méid sin, bunaithe ar ár gcumas seirbhís a sholáthar ar bhonn
comhsheasmhach dár gcustaiméirí, an tiomantas agus an tseirbhís
atá á cur ar fáil ag ár bhfoireann, mar aon leis an timpeallacht
éifeachtach rialachais atá á cothú ag ár mBord Stiúrthóirí.
Cuireann sé seo ar chumas Bus Éireann luach ar airgead a
sholáthar don Stát trí sheirbhísí Iompar Scoile a sholáthar
don Roinn Oideachais agus Scileanna, bealaí Oibleagáid
Seirbhíse Poiblí faoi chonradh ag Údarás Náisiúnta Iompair
na hÉireann (NTA) agus ár seirbhís lántráchtála Expressway,
seirbhís arb ionann í agus nasc ríthábhachtach ar fud an
ghréasáin trí chéile.
Bliain dhúshlánach ba ea 2014 agus cúis bróid dom ról an
Chathaoirligh a ghlacadh i ndiaidh do Paul Mallee, a bhí
i gceannas le linn tréimhse dhúshlánach de théarnamh
geilleagrach, dul ar scor. Tá sé mar aidhm ag comhaltaí an
Bhoird ár ndearcthaí agus ár dtaithí a úsáid chun tacú le
agus bonn maith a sholáthar dár bhfoireann bainistíochta,
agus iarracht ar bun acu ár straitéis ghnó a chur in oiriúint
do riachtanais athraitheacha custaiméirí agus páirtithe
leasmhara. Sa chomhthéacs seo, táim dóchasach go leanfaidh
Bus Éireann a bheith ag croílár an iompair phoiblí in Éirinn.
Tá foireann Bus Éireann meáite ar an rud is fearr is féidir a
dhéanamh dá chustaiméirí agus don phobal agus an caighdeán
seirbhíse is airde agus is féidir a sholáthar gach lá. Beidh go leor
athruithe i ndán dúinn sa mhéid is go n-éileoidh an téarnamh
geilleagrach agus an timpeallacht rialála orainn freastal ar ár
gcustaiméirí ar bhealaí nua agus ar bhealaí níos dúshlánaí.

Leanann Bus Éireann
de ról lárnach a bheith
aige in iompar poiblí
in Éirinn

Tá ár gcustaiméirí i gcónaí sa tóir ar an luach is fearr ar airgead,
ar iontaofacht agus ar chompord agus d’fhonn freastal ar na
custaiméirí sin, tá iarracht déanta ag comhaltaí an Bhoird, clár
inbhuanaithe infheistíochta a sheachadadh a chinnteoidh go
mbeidh caighdeáin seirbhíse níos airde á soláthar dár gcustaiméirí
sna blianta amach romhainn. San áireamh sna hiarrachtaí
seo tá infheistíocht sa fhlít, teicneolaíochtaí r-thráchtála agus
caighdeáin na seirbhísí atá á dtairiscint do chustaiméirí.
Tá deis mhaith ag Bus Éireann fás agus forbairt agus leanfaidh
sé lena ghréasán fairsing infreastruchtúir de 17 stáisiún a
ghiaráil, stáisiúin a sholáthraíonn meascán casta de sheirbhísí
Scoile, Tráchtála agus Seirbhíse Poiblí gach lá. Soláthraíonn
ár ngréasán comhtháite an nascacht a theastaíonn chun
nasc a chruthú idir pobail ar fud na tíre. In 2014, bhain breis
is 81 milliún paisinéir úsáid as na seirbhísí seo, conraitheoirí
san áireamh, seirbhísí a soláthraíodh ar fheithiclí Bus Éireann
a thaistil breis is 79 milliún ciliméadar. Níl tionchar chomh
suntasach sin ag aon soláthróir iompair eile agus in 2014
rinne muid tuilleadh iarrachtaí fós chun na hacmhainní seo
a ghiaráil le seachadadh éifeachtúlachtaí agus buntáistí
suntasacha do chustaiméirí ar bhealaí nua agus nuálacha.
Maidir le hIompar Scoile, chuireamar tús le córas nua
áirithinte ar líne, a chiallóidh nach mbeidh deacracht ar
bith ag custaiméirí ticéid a chur in áirithe do leanaí atá
incháilithe chun na seirbhíse a úsáid agus san am céanna
cabhróidh an córas linn pleanáil agus soláthar an 3,500
feithicil atá in úsáid againn chun 112,500 leanbh a thabhairt
ar scoil go sábháilte gach lá a fheabhsú. Is do sholáthar
Seirbhísí Iompar Scoile amháin a úsáidtear aon mhaoiniú a
sholáthraíonn an Roinn Oideachais agus Scileanna.
De réir an chonartha atá againn le NTA, leanfaimid orainn
lenár seirbhísí cathrach i gCorcaigh, Luimneach, Gaillimh
agus Port Láirge a fhorbairt agus a nuáil, agus san am céanna
cinnteoimid go bhfuil an leibhéal seirbhíse is airde agus is
féidir dár gcustaiméirí á sholáthar ag na bealaí idirnasctha
baile agus cathrach agus ag na pasáistí comaitéireachta.
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Níl tionchar chomh
suntasach ag aon
soláthróir iompair
eile in Éirinn

I mí na Nollag 2014,
cúis áthais dúinn gur
bhronn NTA conradh nua
cúig bliana trí Dhámhachtain
Dhíreach orainn i ndáil le soláthar
seirbhísí bus poiblí. Freastalaíonn na
seirbhísí seo ar na cathracha cúigeacha,
bailte agus sráidbhailte ar fud na hÉireann,
mar aon leis na pasáistí comaitéireachta atá ag freastal
ar Bhaile Átha Cliath gach lá. Is ionann an dámhachtain
agus aitheantas ar ardchaighdeán an iompair phoiblí atá
seachadta againn le NTA le cúig bliana anuas
Tá Expressway, ár seirbhís tráchtála idirchathrach athsheolta
againn agus tá libhré nua, feithiclí nua agus feachtas nua
margaíochta bunaithe againn agus é mar aidhm againn ár
seasamh i margadh fíor-iomaíoch a fheabhsú. Ní fhaigheann
Expressway aon mhaoiniú stáit, maoiniú caipitil ná ioncaim,
ach is nasc tábhachtach é i ngréasán idirnasctha Bus Éireann.
In 2014, tugadh méadú 7% bliain i ndiaidh bliana faoi deara
ar an líon turas paisinéirí, méadú a chinntigh go raibh brabús
á dhéanamh ag an tseirbhís Expressway an athuair i ndiaidh
tréimhse inar tugadh easnaimh leanúnacha faoi deara i rith
an choir chun donais sa gheilleagar. Baineann tábhacht
leanúnach le béim a leagan ar chumas trádála Expressway
agus iarracht ar bun againn infheistíocht riachtanach a
mhaoiniú agus ardán gnó inbhuanaithe a chruthú.
Tá béim leanúnach á leagan ar shábháilteacht againn, agus i rith
2014 chinntíomar go raibh na caighdeáin is airde sábháilteachta
á gcomhlíonadh againn agus d’éirigh linn na spriocanna
inmheánacha ar fad maidir le feidhmíocht sábháilteachta
a chomhlíonadh. Creidimid go n-éireoidh linn tús áite a
thabhairt do chúrsaí sábháilteachta in 2015 trí bhéim a leagan
ar thiomáint chosantach, agus a chinntiú go mbeidh Deimhniú
ar Inniúlacht Ghairmiúil (CPC) ag na tiománaithe ar fad.
Táimid anois ag súil leis na seirbhísí atá á seachadadh againn
dár gcustaiméirí Éireannacha a fheabhsú amach anseo, agus
caighdeán den chéad scoth a chomhlíonadh, agus san am
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céanna an luach ar airgead is fearr agus is féidir a thairiscint
don Stát sna cúig bliana amach romhainn.
Is é an bealach is tábhachtaí chun an cuspóir seo a chomhlíonadh
ioncam a mhéadú, agus é sin a chinntiú trí chaighdeán
na seirbhíse atá á tairiscint againn a fheabhsú. Baineann
fíorthábhacht chomh maith céanna lenár mbonn costais a
bhainistiú go cúramach, agus chabhraigh an fhoireann ar fad linn
sa chomhthéacs seo le bliain anuas. Tá an-dul chun cinn déanta
le cúig bliana anuas ag ár bhfoirne oibriúcháin agus cothabhála
i ndáil leis an gcostas a bhaineann lenár seirbhísí a sheachadadh.
D’éirigh linn ioncam paisinéirí a ardú 11% i gcomparáid le 2010
agus san am céanna ár mbonn costais a laghdú go suntasach.
Is cúis bróid domsa an maitheas atá á dhéanamh againn do
na pobail a bhfuilimid ag freastal orthu, agus tá mé cinnte
go n-éireoidh linn tuilleadh bealaí fós a fhorbairt le cur
leis na pobail chéanna sin. Táimid meáite ar chaighdeáin
chomhlíontachta ar fud na heagraíochta a chomhlíonadh, mar
aon lenár bhfreagrachtaí sóisialta, comhshaoil agus áitiúla.
Chomh maith leis sin, leanfaimid orainn ag obair le chéile
ar cheisteanna tábhachtacha cosúil le fís don iompar poiblí,
tacaíochtaí cúis chóir agus teicneolaíochtaí éiceabhácha.
Mar fhocal scoir, táim dóchasach go mbeidh ar chumas Bus
Éireann cur ar bhealach dearfach leis an úsáid mhéadaithe
atá á baint as iompar poiblí in Éirinn. Sa bhliain amach
romhainn, déanfaimid cibé athrú is gá chun freastal ar
bhealach níos fearr ná riamh ar an bpobal.

Réamhrá an
Phríomhfheidhmeannaigh agus
Athbhreithniú ar Oibríochtaí
Martin Nolan POF

Dár bPáirtithe Leasmhara agus Custaiméirí
Cúis áthais dom a chur in iúl gur éirigh le Bus Éireann in 2014
cur go mór leis an obair a rinneadh in 2013 chun déileáil le
himpleachtaí an choir chun donais sa gheilleagar.
Lean an chuideachta ag dul i bhfeabhas in 2014 agus cúis
áthais dúinn a thuairisciú go bhfuil méadú 2.7% bliain i

Ár bhFís

ndiaidh bliana tagtha ar ioncam oibriúcháin. Áirítear anseo

Is í an fhís atá againn go nglacann an pobal linn mar

fás de bhreis is 5% ar ioncam príomhphaisinéirí bóthair.

chuideachta bus pobal-lárnach chéadrogha, cuideachta a

Táimid ag súil go mbeidh an leibhéal céanna fáis le tabhairt

sholáthraíonn réitigh bhainistíochta iompair phobal-lárnaigh

faoi deara i rith 2015.

ar ardchaighdeán in Éirinn agus go hidirnáisiúnta.

Mhéadaigh an líon turas paisinéirí 5.6% ar an meán i
gcathracha réigiúnacha, cúis bróid dúinn, i bhfianaise an choir
chun donais sa gheilleagar a bhfuil a rian fágtha aige ar shochaí
na hÉireann ó 2008 anonn. D’eascair sé seo as feabhas ar an

Ár gCuspóirí
l

Struchtúr airgeadais inbhuanaithe a fhorbairt trí

ngréasán, infheistíocht in Wi-Fi agus i dteicneolaíocht eile, mar

infheistíocht chaipitil, barrfheabhsú gréasáin agus

aon le hiompar poiblí a bheith in úsáid ag níos mó daoine.

forbairt táirgí

Ainneoin go bhfuilim dóchasach faoin tréimhse atá amach

l

romhainn, tuigim chomh maith go mbeidh dúshláin le
sárú amach anseo. Ainneoin fáilte a bheith curtha ag ár
bhfostaithe, in Eanáir 2015, roimh athshonrú théarmaí

l

Bonn costais iomaíoch a chothabháil trí
éifeachtúlachtaí oibríochtúla méadaithe

agus choinníollacha na dtuarastal agus an phá a bhí ann i
Meitheamh 2013, beidh na tuarastail agus na pánna céanna

Brandaí iontaofa agus aitheanta a fhorbairt a bhfuil
béim á leagan ar an gcustaiméir acu

l

A chinntiú go bhfuil ár bhfoireann lánpháirteach

mar bhonn lenár mbonn costais a ardú agus níos mó brú fós

agus tiomanta agus go bhfuil na scileanna agus na

a chur ar ár seirbhísí i margadh iomaíoch.

hinniúachtaí cearta acu
l

Luachanna
Ba chóir go mbeadh béim á leagan sa phlé maidir le
todhchaí an iompair phoiblí ar chothabháil an ghréasáin
náisiúnta chomhtháite a bhfuil gach pobal á nascadh aige
- idir uirbeach agus tuaithe - agus gréasán a bhfuil forbairt
chothrom réigiúnach gheilleagrach á chothú aige freisin.

Caidreamh maith a bhunú lenár gcustaiméirí,
comhpháirtithe gnó agus páirtithe leasmhara iompar poiblí

Ár nÉachtaí & Ár dTiomantas
don Chustaiméir
Tá sábháilteacht ár gcustaiméirí agus ár mbaill foirne
fíorthábhachtach do Bus Éireann. Gach bliain, sonraímid

Tá ról lárnach ag Bus Éireann sa chomhthéacs seo ó 1987

spriocanna dúshlánacha chun an líon timpistí tríú páirtí a

i leith, agus tá sé tiomanta don ról fíorthábhachtach seo.

laghdú. Cúis áthais dom a thuairisciú gur éirigh linn laghduithe

Ní mór go mbeadh infheistíocht iompair phoiblí laistigh de

a bhaint amach faoin gceithre cheannteideal sprice seo, agus

Bhaile Átha Cliath agus sa cheantar mórthimpeall, agus sna
réigiúin ar fad lasmuigh de seo, san áireamh i bhforbairt
chothrom réigiúnach. Agus iarracht ar bun an chothromaíocht
ríthábhachtach seo a bhaint amach, ba chóir go mbeadh
béim á leagan sa straitéis iompair ar roghanna eile cosúil le
gréasáin bhus agus chóiste, a bhfuil costas níos lú ag baint

gur sháraíomar dhá cheann de na ceannteidil seo inár bPlean
Sábháilteachta 2014. Creidimid go n-éireoidh linn trí bhéim
a leagan ar thiomáint chosantach agus a chinntiú go mbeidh
Deimhniú ar Inniúlacht Ghairmiúil (CPC) ag na tiománaithe
ar fad, an líon timpistí tríú páirtí a laghdú tuilleadh in 2015.

leo, i gcomhthéacs an gheilleagair bhig oileánda seo.

Bus Éireann Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2014

5

Bus Éireann – Fís
Is í an fhís atá againn go nglacann an pobal
linn mar chuideachta bus pobal-lárnach
chéadrogha, cuideachta a sholáthraíonn
réitigh bhainistíochta iompair phoballárnaigh ar ardchaighdeán in Éirinn
agus go hidirnáisiúnta.

Bhí téarnamh geilleagrach i bhformhór dár gcathracha,

Ar an iomlán, tá barrachas €5.1m á thuairisciú ag an

mar aon le tionchar an tséasúir turasóireachta ab fhearr ón

gcuideachta do 2014 i gcomparáid leis an mbarrachas

gcor chun donais sa gheilleagar, agus infheistíocht nua in

de €0.4m a tuairiscíodh in 2013. Bhí an toradh do 2014,

Expressway, mar bhonn leis an bhfás atá tugtha faoi deara

míreanna eisceachtúla as an áireamh, cothrom le barrachas

sa líon paisinéirí agus san ioncam.

de €7.2m, toradh, ainneoin é a bheith spreagúil, a léiríonn

I mbliana táimid ag ceiliúradh 40 bliain ó sheolamar
Expressway mar sheirbhís idirchathrach agus cúis áthais
dúinn a bheith in ann cur leis an oidhreacht shaibhir seo trí
bhreis is €9 milliún a infheistiú inár mbranda do 20 feithicil

nach mór don chuideachta cúrsaí ioncaim agus caiteachais a
fheabhsú tuilleadh chun maoiniú a chur ar fáil d’infheistíocht
tráchtála. Ag an 31 Nollaig 2014, bhí glansócmhainní
cothrom le €22.3m nó 76% de scairchaipteal glaoite.

nua, agus tá 40 feithicil nua eile fós le ceannach.
Is ionann na Seirbhísí Iompar Scoile atá á soláthar againn
thar ceann na Roinne Oideachais agus Scileanna agus
seirbhís shuntasach dár gcuid, agus cúis bróid dúinn a
bheith in ann breis is 112,500 leanbh a thabhairt chuig
scoileanna éagsúla fud fad na tíre gach lá.

Buaicphointí Airgeadais
Ainneoin Bus Éireann a bheith fós ag feidhmiú i dtimpeallacht
dhúshlánach in 2014, tá dul chun cinn suntasach déanta ag
an gcuideachta chomh fada is a bhaineann lena chuspóir
sonraithe .i. filleadh ar staid airgeadais níos inbhuanaithe.

Ioncam Oibriúcháin
300
295
290
285
280
275
2010

2011

2013

2014

Tá eolas maidir leis an toradh oibriúcháin roimh chostais
oibríochtúla eisceachtúla á chur san áireamh do gach táirge
in 2014 sonraithe anseo thíos:

Bhí fás ioncaim agus éifeachtúlachtaí breise costais mar

Toradh Oibriúcháin

€m

bhonn le torthaí airgeadais feabhsaithe a bheith luaite le
táirgí OSP agus Tráchtála, agus d’eascair tuilleadh coigiltis

Seirbhísí OSP

4.1

fós don Roinn Oideachais agus Scileanna as éifeachtúlachtaí

Expressway Tráchtála

0.6

Iompar na Scoileanna

2.3

Tráchtáil eile

0.2

Iomlán

7.2

i soláthar seirbhísí iompar scoile. Ní fhéadfar aon bharrachas
a eascraíonn as oibriú na Scéime Iompar Scoile a úsáid ach
chun freastal ar riachtanais Iompar Scoile.
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Athbhreithniú ar Oibríochtaí ar lean

Oibleagáid Seirbhíse Poiblí

pleananna dúshlánacha cothaithe ioncaim. Tuairiscíodh

Tugadh fás suntasach faoi deara san ioncam OSP in 2014,

maith leis sin bhain an chuideachta tairbhe as costais phárolla

go háirithe inár gcathracha réigiúnacha áit ar tugadh fás

níos ísle. Bhí an neamhábaltacht infheistiú i bhflít le blianta

10.8% nó €2.8m faoi deara. Chomh maith leis sin, ghin

beaga anuas mar bhonn le costais chothabhála níos airde in

seirbhísí Stáidcharráiste feabhas 2.1% ar ioncam. Bhí

2014 agus ciallóidh an 20 feithicil nua a bheidh in úsáid ag

tionchar ag an bhfeabhas a bhí ag teacht ar an ngeilleagar

tús 2015 go dtiocfaidh feabhas suntasach ar phróifíl an fhlít.

méadú de bheagnach €3m san ioncam do 2014 agus chomh

ar an bhfás seo ar ioncam ach d’eascair sé den chuid is mó
as meascán de bheartas táillí, athbhreithnithe ar ghréasáin,
forbairt branda agus próimóisin bhealaí.

Ainneoin feabhas a bheith le sonrú ar ioncam agus ar
chaiteachas, tá an toradh airgeadais atá ag eascairt as an
tseirbhís Expressway fós faoi bhun an leibhéil a theastaíonn

Is fianaise é an bonn costais OSP ar an tairbhe a d’eascair as

chun todhchaí chobhsaí airgeadais a sholáthar agus na

comhaontú Mheitheamh 2013 téarmaí agus coinníollacha

cistí a theastaíonn don infheistíocht shuntasach agus don

reatha a laghdú ar feadh tréimhse 19 mí mar thoradh ar

fheabhas do sheirbhísí custaiméirí a sholáthar d’fhonn

na dúshláin airgeadais a bheidh le sárú ag an gcuideachta.

a chinntiú go mbeidh Expressway iomaíoch. Ní mór don

Chomh maith leis sin, is fianaise é an bonn costais ar

chuideachta díriú ar a chinntiú go mbeidh toradh tráchtála

chaiteachas cothabhála breise a bhaineann le flít atá sean

luaite le seirbhís Expressway.

mar aon le leibhéil níos airde busanna ar cíos ná mar a bhí
súil leo le freastal ar an éileamh breise a thugtar faoi deara i
rith tréimhsí gnóthacha.

Iompar Scoile

In 2014 bhí an fóirdheontas OSP cothrom le €34.4m, figiúr

In 2014 lean an chuideachta le seirbhísí iompar scoile

atá ag teacht le leibhéal 2013. Chomh maith leis sin, fuair

a sheachadadh thar ceann na Roinne Oideachais agus

an chuideachta deontas ioncaim shuntasaigh ar fiú €4.8m é

Scileanna. Tá an tseirbhís seo á soláthar ag meascán de

i dtacaíocht chothabhála, deontas a bhí mar bhonn leis na

sheirbhísí intí agus seachtracha. Tá sé mar aidhm ag Bus

torthaí OSP a fheabhsú go suntasach laistigh den bhliain.

Éireann luach ar airgead a chinntiú i gcónaí agus bhain an

Ainneoin go bhfuilimid buíoch gur ann don deontas seo, ní

Roinn Oideachais agus Scileanna tairbhe as éifeachtúlachtaí

bheidh an Státchiste in ann a leithéid a chur ar fáil amach

breise in 2014 chomh maith. Gineadh barrachas de €2.3m

anseo agus is gné ríthábhachtach de chuspóir na cuideachta

laistigh den ghnó Iompar Scoile in 2014, figiúr nach bhfuil

fáil réidh le heasnaimh oibriúcháin ar sheirbhísí OSP faoi

ar fáil do Bus Éireann ach atá imfhálaithe d’úsáid gnó

2016 é flít nua OSP a bhunú in 2015.

Iompar Scoile amháin. Le déanaí, d’infheistigh Bus Éireann
i gcóras TF nua d’Iompar Scoile agus beidh infheistíocht á
déanamh aige i bhflít nua d’Iompar Scoile i rith 2015.

Fóirdheontas OSP
50
45

Fóirdheontas (€M)

Tráchtáil – Seirbhísí Eile

Titim 24% ó 2010
45

40

43.3

35

Tá Bus Éireann i mbun seirbhísí tráchtála eile freisin lena
n-áirítear fruiliú príobháideach, turais lae, Eurolines agus

36.9
34.4

30

34.4

imeachtaí coimhdeacha eile. Gineann na gníomhaíochtaí
seo ollchorrlach don chuideachta. Chomh maith leis sin,

35

ionsúnn siad céatadán d’fhorchostais iomlána na cuideachta

20
2010

2011

2012

2013

2014

a chinntíonn go mbíonn sé indéanta an leithdháileadh
forchostas a bhaineann le gníomhaíochtaí eile laistigh den
chuideachta a laghdú.

Tráchtáil – Expressway

8

Bhí roinnt dúshlán fós le sárú ag Expressway i rith 2014.

Infheistíocht Chaipitil

Dhírigh an plean “Path to Profitability” do Expressway, plean

Lean Bus Éireann le hinfheistíocht a dhéanamh in áiseanna,

ar cuireadh tús leis in 2012, ar bhrabúsacht a fheabhsú go

córais TF agus trealamh agus innealra d’fhonn a chinntiú

suntasach trí shamhail ghréasáin athbhreithnithe, samhail

go mbeidh sé in ann dul san iomaíocht le cuideachtaí eile

ina n-áirítear bearta cuimsitheacha laghdaithe costais agus

agus chun feabhas a chur ar na táirgí a bheidh á dtairiscint
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Tá dearcthaí na ndaoine
maidir le Bus Éireann
fíordhearfach

againn dár gcustaiméirí i rith na bliana. Chomh maith leis
sin, ag deireadh 2014, ghlac an chuideachta le flít nua dá

Costais bhreosla

seirbhísí OSP agus Expressway. Beidh an flít seo in úsáid in
2015 agus beidh sé mar bhonn lena chinntiú go mbeidh

38

seirbhís níos fearr á tairiscint againn dár gcustaiméirí.

36

In 2014 bhí an caiteachas caipitil cothrom le €26.7m, agus

34

chuir NTA maoiniú i bhfoirm deontas caipitil de €25.2m ar fáil.

32

Costais bhreosla (€M)
Lítir Úsáidte M

30

Costais Bhreosla

28

Tá sonraí maidir leis na costais bhreosla a bhí i gceist in 2014

24

agus 2013 le fáil anseo thíos.

22

26

20

€34.4m
2014

€36.0m

2010

2011

2012

2013

2014

2013

D’eascair an coigilteas 4% ar chostais bhreosla as praghsanna
breosla a bheith ag laghdú agus tionchar na chéad bliana
iomláine den lacáiste breosla, ar cuireadh tús leis i mí Iúil
2013 le haghaidh 2014.
Bus Éireann Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2014
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Athbhreithniú ar Oibríochtaí ar lean

Tá 4G Wi-FI saor in aisce ar
bord ar fáil do chustaiméirí
ar an bhflít ar fad anois

Feidhmíocht Fhoriomlán
Bhí an téarnamh geilleagrach, ar chabhraigh an séasúr
turasóireachta ab fhearr ó tugadh an cor chun donais sa
gheilleagar faoi deara leis, mar aon le hinfheistíocht nua in
Expressway, mar bhonn leis an bhfás atá tugtha faoi deara
ar an líon paisinéirí agus ar ioncam.
Tá sonraí maidir le buaicphointí eile 2014 sonraithe thíos:
l

l

l

l

l

l

I ndiaidh cor chun donais sa gheilleagar a mhair ar feadh i
bhfad, tugadh feabhas suntasach ar gheilleagar na hÉireann

D’iompair Bus Éireann 1.5 milliún paisinéir breise
in 2014, i gcomparáid leis an 12 mí roimhe sin ar a
sheirbhísí paisinéirí bóthair, agus tugadh méadú de
bheagnach 5.6% sa líon turas paisinéirí faoi deara
sna cathracha réigiúnacha;

faoi deara mar is léir ón bhfeabhas a tháinig ar fhormhór

I mí na Nollag 2104, shínigh Bus Éireann conradh nua
cúig bliana Oibleagáid Seirbhíse Poiblí (OSP) leis an Údarás
Náisiúnta Iompair (NTA), conradh ina n-áirítear forbairt a
dhéanamh ar thuilleadh caighdeán seirbhíse do chustaiméirí,
iontaofacht mhéadaithe agus spriocanna poncúlachta;

Shlí an Atlantaigh Fhiáin, breis is 7.6 milliún duine go

Tá Wi-Fi ar bord ar fáil do chustaiméirí uile fhlít Bus Éireann
anois lena n-áirítear Expressway, busanna cathrach, agus
carráiste aistir tuaithe agus tá 4G caighdeánach orthu seo
ar fad anois. Tá Wi-Fi ar fáil anois i láithreacha feithimh
custaiméirí i bpríomhstáistiúin bus uile Bus Éireann d’fhonn
rochtain ar an idirlíon a éascú, agus is deis atá ann freisin
naisc chumarsáide lenár gcustaiméirí a fheabhsú;

a mhéadú agus machnamh faoi roghanna taistil, gnéithe a

Feistíodh áiseanna Uathchóras Aimsithe Feithiclí (AVL)
ar oibríochtaí Bus Éireann i gcathair Luimnigh nuair a
osclaíodh ionad réigiúnach rialaithe i Stáisiún Cholbaird,
a chiallaíonn gur féidir le custaiméirí tairbhe a bhaint as
RTPI (Eolas Fíor-Ama do Phaisinéirí);
Tá Bus Éireann ag leanúint ag obair ar bhonn
réamhghníomhach lena chomhghleacaithe san Údarás
Náisiúnta Iompair (NTA) chun líon níos mó comharthaí
Eolas Fíor-Ama do Phaisinéirí (RTPI) a rolladh amach ag
príomhionaid ar ghréasán Bus Éireann;
Bronnadh duais ar Bus Éireann mar chuid d’fheachtas
“Ceannródaithe” Ghradaim na Sábháilteachta ar Bhóithre
sa chatagóir “Eagraíocht Oiliúna CPC (Deimhniú ar
Inniúlacht Ghairmiúil) is fearr”, don dara bliain as a chéile;

na dtáscairí geilleagracha, fostaíocht san áireamh, agus tá
sé tugtha le fios ag an Rialtas gur cruthaíodh suas le 80,000
post. Mheall an earnáil turasóireachta, mar aon le staid an
Euro a bheith lag agus an rath a bhí ar fheachtas margaíochta
hÉirinn, agus san earnáil miondíola, thuairiscigh an CSO
fás measartha (2%) a bheith le tabhairt faoi deara.
Chabhraigh an meascán seo d’fhachtóirí chun an líon turas
chabhraigh le dlús a chur faoin líon turas paisinéirí ar fud ár
gcathracha (+5.6%), bealaí Stáidcharráiste (+0.5%) agus ár
mbealaí tráchtála Expressway (+6.9%).

Príomhthreochtaí
Tugadh roinnt príomhthreochtaí faoi deara maidir le seirbhísí
Bus Éireann i Monatóir Taistil Bus Éireann - suirbhé ar shampla
ionadaíoch náisiúnta de 1,000 duine in Éirinn:
l

Tá dearcthaí an phobail maidir le Bus Éireann fíordhearfach;

l

Tá an pobal sásta le Bus Éireann, ainneoin laghdú
beag a bheith le sonrú agus tá an céatadán daoine
a mholfadh Bus Éireann fós ard;

l

deara i bhfeasacht agus in úsáid Wi-Fi ar bord;
l

l

Cuireadh athbhreithnithe gréasáin i gcrích agus i
bhfeidhm ar dheich mbealach OSP;

l

Cuireadh tús le córas clárúcháin nua ar líne do mhic
léinn a úsáideann seirbhísí iompar scoile; agus

l

Leanadh le dlús a chur faoi fheachtais feasachta fuinnimh
agus faoi chláir choigilte fuinnimh, gníomhaíochtaí a
chabhraigh chun billí fuinnimh a choinneáil íseal agus
an méid fuinnimh atá á ídiú ag an gcuideachta a laghdú

Bus Éireann Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2014

Tá uathfeasacht an bhranda an-ard, agus tá ag éirí
níos fearr lena bearta íomhá branda, i measc an phobail

Comhlíonadh na spriocanna ar fad a bhain le timpistí tríú
páirtí a laghdú in 2014 agus sáraíodh spriocanna áirithe fiú;

l

Tugadh méadú faoi deara sa spéis i scéimeanna
dílseachta, agus in BÉClub, agus tugadh méadú faoi

l

l

10

An Margadh in 2014

i gcoitinne agus úsáideoirí Bus Éireann, ná mar atá le
bearta íomhá soláthróirí “iompair” eile.
Tá spéis ag daoine in luach ar airgead a fháil i ndáil le
timaistir fad-achair agus timaistir níos gaire;
Tá cobhsaíocht le sonrú i measc phríomhthaistealaithe
minice thurais chomaitéireachta Bus Éireann agus tá
feabhas ag teacht ar an seans go roghnóidh daoine taisteal
ar an mbus; Is iad táillí níos saoire a bheith ar fáil an
pointe is mó atá ag déanamh imní do neamh-úsáideoirí;

Sheolamar an tseirbhís
Expressway 40 bliain ó shin

Bus Éireann Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2014
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Athbhreithniú ar Oibríochtaí ar lean

Fás sa líon Paisinéirí

Cabhraíonn sé le
Geilleagair Áitiúla
agus le Gnó Áitiúil
2,456 comhalta
foirne dár gcuid féin

l

Tugadh méadú 2.5% faoi deara sa líon turas comaitéirí
i mBaile Átha Cliath agus tríd is tríd, mhéadaigh an líon
iomlán turas paisinéirí bóthair go dtí 37.2 milliún – suas
ó 35.7 milliún – arb ionann é agus méadú 4.2% agus
feidhmíocht láidir;

l

I gcathair na Gaillimhe, tugadh méadú 7.1% ar thurais
phaisinéirí faoi deara, agus i Luimneach tugadh méadú
3.1% ar thurais phaisinéirí faoi deara;

17 suíomh
l

I gCathair Chorcaí, tugadh méadú 6.5% ar thurais
phaisinéirí faoi deara;

l

I bPort Láirge, laghdaigh an líon turas 0.2%.

Iompar na Scoileanna

31 Nollaig
2014
Mílte

31 Nollaig
2013
Mílte

Seirbhísí cathrach sna cúigí

18,641

17,651

Seirbhísí sceidealaithe eile

18,547

18,076

Fo-iomlán

37,188

35,727

Scéim Iompar Scoile

43,940

41,116

81,128

76,843

1,400 oibreoir príobháideach
áitiúil

Turais chustaiméara

€61 Milliún
chuig an Státchiste

10,000 Duine
ag soláthar seirbhísí
ar fud na tíre

Turais Fhoriomlána Phaisinéirí (milliúin)
82
81
80
79
78

An Soláthróir is Mó

77

seirbhísí áitiúla agus tuaithe

76
75
74
73
72
2010

2011

2012

2013

2014

Ranníocaíocht don Státchiste
Cuireann an chuideachta go mór leis an Státchiste agus i
rith 2014 chuir an chuideachta beagnach €61 milliún leis an
Státchiste trí mheascán de chánacha párolla, Custaim agus Mál,
CBL agus cánacha eile bailithe agus íoctha leis an oifig cánach.
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OSP
Seirbhísí Státmhaoinithe
Faoi chonradh ag an Údarás Náisiúnta Iompair (NTA), tá Bus
Éireann freagrach as breis is 300 bealach Státmhaoinithe,
bealaí a sholáthraíonn seirbhísí ríthábhachtacha a nascann
pobail, i gceantair thuaithe go háirithe. Áirítear ina measc

Síníodh an Conradh
Seirbhíse Poiblí cúig
bliana nua leis an
Údarás Náisiúnta Iompair
i mí na Nollag 2014

seirbhísí cathrach i gCorcaigh, Gaillimh, Luimneach, Port
Láirge, Sligeach agus seirbhísí comaitéireachta agus tuaithe
lasmuigh de Bhaile Átha Cliath. Tá Bus Éireann ag tacú le
bearta atá mar bhonn le mealltacht agus le héifeachtúlacht
an iompair phoiblí in Éireann a fheabhsú ar aon dul leis an
maoiniú atá ar fáil. Is é an misean atá ann leanúint leis na
seirbhísí is fearr agus is féidir a sholáthar dár gcustaiméirí.
Sonraítear sa Chonradh Seirbhíse Poiblí reatha idir an
tÚdarás Náisiúnta Iompair agus Bus Éireann, conradh a
síníodh i mí na Nollag 2014 agus a bheidh bailí go dtí 2019,
caighdeáin na feidhmíochta oibríochtúla agus na seirbhíse

do chustaiméirí nach mór do Bus Éireann a chothú. In
2014, d’éirigh le Bus Éireann na spriocanna feidhmíochta
ar fad atá sonraithe sa chonradh a chomhlíonadh. Fuair
an chuideachta fóirdheontas ón Stát mar íocaíocht
€34.4 milliún dá OSP in 2014 (2013 €34.4milliún),
laghdú €15 milliún i gcomparáid le leibhéil 2009.
Ag eascairt as bonn éifeachtach, d’éirigh linn tuilleadh
coigiltis fós a dhéanamh ar ár mbonn costais ó 2009 agus
leanamar orainn le formhór ár seirbhísí a sholáthar.

Bus Éireann Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2014
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Bus Éireann – Feabhas ar an nGréasán
agus ar Sheirbhísí do Chustaiméirí
●
●

●

14

Tá forbairt chuí á déanamh ar phlean feabhsaithe an ghréasáin OSP
Tá ceadúnais Tráchtála Expressway á n-idirbheartú le NTA ar aon dul
le Clár Slánúcháin Expressway
Tá tús curtha le tionscadal a bhfuil sé mar aidhm leis Seirbhís do
Chustaiméirí a fheabhsú

Bus Éireann Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2014

Athbhreithniú ar Oibríochtaí ar lean

Feabhas ar Sheirbhísí

Brú Tráchta

Tugadh feabhas seirbhíse faoi deara ar na bealaí seo a

Tá na deacrachtaí a bhaineann le plódú tráchta imithe chun

leanas i rith 2014.

donais i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath (GDA) go háirithe,
deacrachtaí a raibh amanna turais idir 3% agus 6% níos

Bealach S1/S2 Gréasán Bhaile Shligigh

moille ar bhealaí áirithe mar thoradh orthu, i gcomparáid le

Bealach 160

Dún Dealgan – An tIúr

2012. Tá Bus Éireann ag obair go leanúnach leis na húdaráis

Bealach 161

Dún Dealgan – Cairlinn – An tIúr

Bealach 207A Cé na gCeannaithe go Gleann na
Sceach

ábhartha chun straitéisí éifeachtacha a fhorbairt chun déileáil
leis na dúshláin a bheidh le sárú amach anseo agus amanna
feithimh ar fud an ghréasáin a fheabhsú. Le cois beart
tosaíochta bus a fheabhsú, cabhróidh teicneolaíocht GPS

Bealach 216

Ospidéal Ollscoile Chorcaí – Mount Oval

Bealach 220

Baile an Chollaigh – lár na cathrach –
Carraig Uí Leighin

Bealach 221

Gleann Maghair – lár na cathrach

Aistriú Córa Iompair

Bealach 343

Inis – Aerfort na Sionainne – Luimneach

Tá Bus Éireann lántiomanta do chur ar chumas daoine athrú

Bealach 350

Gaillimh – Dúlainn – Inis

ó thaisteal i gcarranna príobháideacha agus úsáid a bhaint

Bealach 424

Gaillimh – An Spidéal – An Cheathrú
Rua – Leitir Mealláin

ar an mbus agus sonraí fíor-ama ónár bhfeithiclí leis seo.

as modhanna iompair phoiblí níos oiriúnaí. Trí bheith ag
obair lenár bpáirtithe leasmhara agus leis na pobail áitiúla,
táimid ag leanúint lenár seirbhísí a fheabhsú agus infheistiú
iontu agus é mar aidhm an líon turas paisinéirí a mhéadú

Úsáid Feabhsaithe as Seirbhísí Bus
Tionscnaíodh raon promóisean a raibh sé mar aidhm leo

agus úsáideoirí nua a mhealladh chun úsáid a bhaint as
iompar poiblí.

daoine a spreagadh chun úsáid a bhaint as iompar poiblí agus
aird a tharraingt ar sheirbhísí feabhsaithe. San áireamh sna
tionscnaimh seo bhí Pleanálaí Turas agus Aip Fhíor-Ama an

Díriú ar Nuálaíocht

Údaráis Náisiúnta Iompair; aird a tharraingt ar fheabhas gréasáin

Trí bheith ag obair leis an Údarás Náisiúnta Iompair (NTA),

agus feachtas comhpháirteach le Iarnród Éireann agus Bus

lean Bus Éireann le hathruithe a dhéanamh chun eispéireas

Átha Cliath, feachtas atá dírithe ar ghnóthaí agus ar fhostaithe

níos fearr a sholáthar do chustaiméirí. Áirítear i measc na

agus a bhfuil sé mar aidhm leis aird a tharraingt ar bhuntáistí

dtionscnamh curtha i gcrích in 2014:

na scéime Coigilte Cánach. Ba é seo a bhí mar bhonn leis an
méadú suntasach ar dhíolachán Coigilte Cánach a tugadh
faoi deara i rith na bliana. Reáchtáladh ócáidí caidreamh poiblí

l

I rith 2014, lean Bus Éireann le comharthaí taispeána
Eolas Fíor-Ama do Phaisinéirí (RTPI) a Rolladh Amach ag

agus feachtais eolais don phobal bunaithe ar na gréasáin

stadanna i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath (GDA) agus

feabhsaithe cathrach, agus bhí táillí promóisin á dtairiscint

i gcathracha Chorcaí, Luimnigh, na Gaillimhe agus

freisin, chun daoine a spreagadh chun na gréasáin seo a

Phort Láirge. Is ó Uathchóras Aimsithe Feithiclí (AVL)

úsáid ag tréimhsí gnóthacha, i rith na Nollag mar shampla.

Bus Éireann a fhaightear an t-eolas do na comharthaí
taispeána RTPI, córas atá suiteáilte ar bhusanna Bus
Éireann. Nuashonraítear an t-eolas seo ar chomharthaí
taispeána RTPI i rith an lae. Cuireadh Eolas Fíor-Ama do
Phaisinéirí (RTPI) ar fáil ag gach stad ar ghréasán Bus
Éireann trí Aip Fhíor-ama Transport for Ireland.

Bus Éireann Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2014
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Bus Éireann – Teicneolaíocht agus Nuálaíocht
I measc na bhforbairtí atá déanta le 5 bliana anuas tá tionscadail
teicneolaíochta chustaiméir-dhírithe RTPI, 4G Wi-Fi ar bord, rolladh
amach scéim na gCártaí Leap, feabhsuithe ar líne agus ar fhóin
chliste agus tá BÉClub bunaithe.

l

Ba in 2013 a dáileadh an Cárta Leap i Mórcheantar
Bhaile Átha Cliath, agus anois is féidir an cárta
a úsáid ar bhealaí Bus Éireann agus ar bhealaí
comaitéireachta. Is féidir táirgí taistil a cheannach ar
bord nó ag ceann ar bith de bhreis is 500 gníomhaire
Payzone in GDA. Rolladh an Cárta Leap amach i
ndáil le seirbhísí i gcathair Chorcaí, Luimnigh agus na
Gaillimhe in 2014 agus beidh deis ag paisinéirí i bPort
Láirge an Cárta Leap a úsáid i rith 2015.

l

Chuir tuilleadh forbartha fós ar an gcóras AVL ar
chumas na cuideachta príomhionaid rialaithe a bhunú.
Déantar monatóireacht fhíor-ama ar sheirbhísí sna
hionaid rialaithe seo – ag díriú go háirithe ar chloí leis
an amchlár, cumarsáid le tiománaithe, cinntí oibriúcháin
agus malairt slí struchtúrtha – monatóireacht a raibh
feabhas agus iontaofacht seachadadh seirbhíse mar

Seirbhísí Tráchtála
Expressway
Áirítear Expressway i measc ár seirbhísí tráchtála, seirbhísí
atá ag freastal ar bhreis is 23 bealach náisiúnta agus in 2014
bhí an tseirbhís freagrach as breis is 4.5m turas paisinéirí.
Ina theannta sin, bhí GoBé, comhfhiontar idir Bus Éireann
agus GoBus a sholáthraíonn seirbhís idir Corcaigh agus Baile
Átha Cliath, mar bhonn le tuilleadh fáis ar líon paisinéirí i
margadh fíor-iomaíoch.

thoradh uirthi. Ó 2014 ar aghaidh, tá Wi-Fi ar fáil ar
gach bus i bhflít OSP Bus Éireann.

Feabhas ar Sheirbhísí
Mar chuid dá athbhreithniú ar ghréasán Expressway, d’fhorbair

Iompraíodh breis is
4.5 milliún paisinéir ar
23 bealach Expressway
i rith 2014

an chuideachta 12 amchlár nua i rith 2014. Ina measc siúd, tá:
l

X12
Cuireadh tús le seirbhís nua le líon teoranta stadanna
ar an mbealach idir Luimneach/Baile Átha Cliath/
Aerfort Bhaile Átha Cliath, 12X12 roimhe seo, ach
simplithe go X12 anois. Tá an tseirbhís seo anois ag
freastal ar Luimneach, an tAonach, Ros Cré, Port Laoise
agus Baile Átha Cliath agus Aerfort Bhaile Átha Cliath.
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l

l

20 & X20
Cuireadh tús le hamchlár nua don bhealach idir
Gaillimh agus Baile Átha Cliath/Bealach Aerfort Bhaile
Átha Cliath. Tá an rannóg 20 den tseirbhís seo nasctha
le hAerfort Bhaile Átha Cliath anois, a chiallaíonn gur
féidir le paisinéirí as an Móta, Cill Bheagáin, Bealach
an Tirialaigh, Cionn Átha Gad, Cluain Ioraird agus an
Bóthar Buí an tseirbhís seo a úsáid.
GoBé
Forbraíodh amchlár nua do sheirbhís GoBé, ar ár
seirbhís dhíreach mótarbhealaigh idir Corcaigh agus
Baile Átha Cliath/Aerfort Bhaile Átha Cliath. Ciallaíonn
an t-amchlár nua seo go bhfuil níos mó busanna ag
taisteal ar an Aoine agus ar an Domhnach d’fhonn
freastal ar an éileamh a bhíonn ann ar na laethanta sin.

Táillí Promóisin
Reáchtáladh dhá fheachtas díolachán suíochán “Try Expressway”
i rith 2014 agus bhí an-tóir ag an bpobal ar an dá fheachtas, a
chiallaigh go raibh bronntanas á fháil ag custaiméirí dílse agus go
raibh custaiméirí nua á mealladh le húsáid a bhaint as ár seirbhísí.

Libhré Nua Expressway
Dearadh agus cruthaíodh libhré nua cóistí do Expressway.
Is ionann an dearadh nuálach nua agus deis do Expressway
a bhranda féin a fhorbairt ach ról lárnach a bheith aige san
am céanna i seirbhísí Bus Éireann trí chéile.

Cosúil leis an gCarr, Ach níos fearr
– Fógra Teilifíse

	
  

Forbraíodh fógra nua teilifíse do Expressway i rith 2014.
Forbraíodh an fógra seo sa Chloch Leathan agus rinneadh
é a thaifeadadh amuigh ar an suíomh i bPáirc Mondello.
Ba é an scannánóir Éireannach, John Moore, a stiúradh
an fógra teilifíse, fógra a chuaigh i bhfeidhm go mór ar
chustaiméirí agus ar an tionscal iompair trí chéile. I rith
2014, taispeánadh an fógra ar an teilifís mar chuid de dhá
fheachtas, lena n-áirítear feachtas Nollag a ghuí “Nollaig
Shona ó Expressway” ar gach custaiméir.

Expressway – Modh iompair oifigiúil
Fhoireann Peile Shinsearach Bhaile
Átha Cliath
Roghnaíodh Expressway mar mhodh iompair oifigiúil
Fhoireann Peile Shinsearach CLG Bhaile Átha Cliath do
Chraobhchomórtas 2014. Tionscnamh tábhachtach
margaíochta chun próifíl custaiméirí Expressway i gcathair
agus purláin chathair Bhaile Átha Cliath a fheabhsú ba ea
branda Expressway a ailíniú le branda fhoireann CLG.
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Tá gnó Expressway ó Aerfort Bhaile Átha Cliath ag dul ó
neart go neart. Chun buíochas a ghabháil lenár gcustaiméirí,
reáchtáladh feachtas speisialta i rith na Nollag chun fáilte
abhaile a chur roimh chustaiméirí.
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Scoileanna

Iompraítear breis
is 9,000 leanbh a
bhfuil riachtanais
speisialta acu

Iompar Scoile
Gach lá taistealaíonn thart ar 112,500 leanbh scoile ar
sheirbhísí Bus Éireann atá á soláthar mar chuid den ghréasán
iompar scoile trí úsáid a bhaint as thart ar 4,000 feithicil ar
sheirbhísí atá comhordaithe chun breis is 6,000 bealach ar
leith a sholáthar, seirbhísí atá ag freastal ar thart ar 3,000
scoil ar fud na tíre mar chuid de Scéim Iompar Scoile na

In 2014 d’fhormheas an Roinn Oideachais & Scileanna agus

Roinne Oideachais & Scileanna, scéim ina n-áirítear Scéim

chuir Bus Éireann tús le 250 seirbhís iompar scoile nua faoin

Iompar Scoile na mBunscoileanna, Scéim Iompar Scoile na

Séim Iompar Scoile. Bunaíodh formhór na seirbhísí seo chun

nIar-Bhunscoileanna, agus Scéim Iompar Scoile do Leanaí a

freastal ar leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais

bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu.

acu. Ina theannta sin, cuireadh 500 feabhas seirbhíse a

Áirítear anseo níos mó ná 9,000 leanbh a bhfuil riachtanais
speisialta oideachais acu, a bhfuil seirbhísí atá saincheaptha

d’áirigh síneadh a chur le bealaí, feithiclí a uasghrádú, agus
turais bhreise i bhfeidhm.

dá riachtanais aonair á gcur ar fáil dóibh, seirbhís a

Idir 2009 agus 2013, chuir Bus Éireann tús le beagnach 800

bhailíonn na leanaí seo óna dtithe cónaithe.

seirbhís nua iompar scoile thar ceann na Roinne Oideachais

I rith 2014, lean Bus Éireann ag obair leis an Roinn
Oideachais & Scileanna chun a chinntiú go mbeidh na
seirbhísí iompar scoile atá á soláthar faoin Scéim Iompar
Scoile á seachadadh ar bhealach cost-éifeachtúil agus
éifeachtúil thar ceann an Stáit.

Feabhas Leanúnach
Ó fógraíodh an riachtanas coigilteas €17m a chinntiú sa
Bhuiséad Iompar Scoile in 2014 faoi Phlean Téarnaimh
Náisiúnta 2011 go 2014, sheachaid Bus Éireann breis is
€21m i mbearta sábhála costais.
Is seirbhís ag brath ar éileamh í an tSeirbhís Iompar Scoile.
Tá ról lárnach ag seirbhísí agus feabhsuithe nua go háirithe
do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i
gcostas na scéime a mhéadú. Tá ár dtiomantas leanúnach
d’éifeachtúlachtaí a fheabhsú chun costas seirbhísí nua
agus feabhsuithe eile a fhritháireamh – gan dochar do
shábháilteacht agus caighdeán seirbhíse – ag cur go
suntasach lena leithéid d’fheabhsuithe a bhaint amach,
gan cur isteach ar an mbuiséad iompar scoile.

& Scileanna, mar aon le breis is 2,000 feabhas seirbhíse eile
a raibh costas breise luaite leo. Dá ainneoin sin, laghdaíodh
costas na Scéime Iompar Scoile atá á bainistiú ag Bus
Éireann ceithre bliana i ndiaidh a chéile sa tréimhse seo trí
sheachadadh seirbhíse, pleanáil éifeachtach ghréasáin agus
riar na scéime.
In 2014 chuir Bus Éireann tús leis an gcéad chéim de chóras
nua TF Iompar Scoile, córas a bhí mar bhonn le heispéireas
an chustaiméara a fheabhsú trí dheis a thabhairt do
theaghlaigh iarratas ar iompar scoile, a n-incháilitheacht
a shoiléiriú, a dticéid bhus scoile a íoc ar bhealach áisiúil
agus simplí ar líne. Tá sé beartaithe an córas seo a fheabhsú
tuilleadh i rith 2015.

Díriú ar Shábháilteacht
Tá tús áite á thabhairt againn do shábháilteacht na leanaí
scoile atá ag taisteal ar ár seirbhísí iompar scoile agus i rith
2014 leagadh béim ar leith ar shábháilteacht ar bhusanna
scoile agus príomhtheachtaireachtaí sábháilteachta a
chur in iúl. Thug Seó Bóthair Sábháilteacht Bus Scoile
cuairt ar scoileanna mar aon le freastal ar roinnt imeachtaí
ilghníomhaireachta ar fud na tíre a raibh sé mar aidhm leo
poiblíocht a dhéanamh ar chúrsaí sábháilteachta.
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Táimid ag leanúint orainn ag obair i gcomhar le Láraonad
Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána d’fhonn a chinntiú
go bhfuil seiceáil chúlra á déanamh ar dhaoine a bhfuil
baint acu le soláthar cuid den 6,000 seirbhís iompar scoile

Ídiú Fuinnimh

atá á reáchtáil faoin Scéim Iompar Scoile, lena n-áirítear Bus

Is é an t-ídiú fuinnimh phríomha ag Bus Éireann an t-ídiú a

Éireann, tiománaithe conraitheoirí agus tiománaithe tacsaí.

bhaineann le húsáid an fhuinnimh dhíosail sa fhlít busanna.

Mar chuid shuntasach dár bprótacail sábháilteachta,

B’ionann an líon breosla díosail a ídíodh sa bhliain 2014

úsáideann Bus Éireann seirbhísí grúpa saineolaithe

agus 28.2 milliún lítear. Eascraíonn foinsí eile fuinnimh a

neamhspleácha atá tiomanta do sheirbhísí iniúchta córas

ídítear as leictreachas agus gás.

gairmiúil feithicle agus cothabhála a sholáthar mar aon

Seo a leanas sonraí maidir le hídiú fuinnimh i bhfoirgnimh

le comhairle agus cúnamh a thabhairt a chinntíonn go

Bus Éireann in 2014:

bhfuil ár nósanna imeachta cothabhála flít, ní hamháin

l

Ídiú breosla de réir flít 96.2%

le dea-chleachtais sa tionscal trí chéile. Úsáidtear an

l

Leictreachas 1.9%

ghníomhaireacht neamhspleách chomh maith chun

l

Gás 1.7%

spotseiceálacha a dhéanamh ar bhusanna conraitheoirí a

l

Ola Théimh 0.2%

i gcomhthéacs an iompair scoile, comhsheasmhach

bhfuil seirbhísí bus scoile á soláthar acu ar fud na hÉireann
faoin Scéim seo, spotseiceálacha a chuirfidh leis na
scrúduithe reachtúla feithicle.

Baintear leas as tomhailt an fhuinnimh go príomha don
soilsiú agus d’fheidhmiú garáistí agus oifigí, agus baintear
leas as an ngás agus an ola don téamh. D’ídigh Bus Éireann

Tá an réimse seo faoi réir aird leanúnach na foirne

297,878 MWH fuinnimh sa bhliain 2014. Áirítear iad seo a

bainistíochta ó tharla iarracht leanúnach a bheith

leanas leis:

ar bun caighdeáin sábháilteachta a fheabhsú.
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Timpeallacht/Idiú Fuinnimh
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l

286,601 MWh de bhreosla díosail don fhlít busanna

l

5,813 MWh leictreachais

l

4,905 MWh den ghás nádúrtha

l

559 MWh d’ola théimh
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Ídiú Fuinnimh

l

Busanna aon stóir le toilleadh innill 7 lítear agus spás
suí do 41 duine, a athsholáthar le 25 bus nua dhá stór
le toilleadh innill 5 lítear, busanna a mbeidh spás suí

Ídiú Fuinnimh 2014 MWH

do 75 paisinéir iontu
l

chur i bhfeidhm i stáisiúin mhóra eile

Díosal
286,601
Leictreachas
5,813

l

Leanúint leis na cláir uasghrádaithe éifeachtúlachta
soilsithe tríd an teicneolaíocht as dáta a athsholáthar

Gás
4,905
Ola Téimh
559

An córas breosla frithdhoirte briseadh tirim feithicle a

le córais soilsithe nua-aimseartha, ísealfhuinnimh
l

Tuilleadh clár feasachta fuinnimh a chur i bhfeidhm
i gcomhar le moltaí agus dea-chleachtais a fhorbairt
don tionscal

Cláir Choigilte Fuinnimh Bus Éireann
do 2014 agus 2015

Oibríochtaí Garáiste
Oiliúint

I rith 2014, chuir Bus Éireann na cláir seo a leanas i

In 2014 leanadh le forbairt ghairmiúil leanúnach comhaltaí

bhfeidhm, cláir a raibh sé mar aidhm leo ráta ídithe

foirne gach oibríocht garáiste nuair a athsheoladh sainchláir

fuinnimh na Cuideachta a laghdú:

oiliúna trí bliana flít don fhoireann. Is deis iad na cláir seo

l

l

l

l

Feachtais Feasachta Fuinnimh, feachtais a leagann

do na comhaltaí foirne teicniúla a scileanna a fhorbairt

béim faoi leith ar an ídiú breosla a bhaineann le

agus a chinntiú go bhfuil siad ar an eolas maidir leis an dul

réchasadh neamhriachtanach innill a laghdú

chun atá á dhéanamh ar ár bhflít nua-aimseartha, Euro 6 a

Cláir chun caillteanas teasa ó gharáistí a laghdú trí

bheidh in úsáid in 2015 mar shampla.

chinntiú go mbíonn doirse iontrála/éalaithe feithiclí

In 2014 cuireadh críoch le hoiliúint dea-chleachtais obair

móra dúnta

cois bóthair, aisghabháil feithiclí agus tarraingt feithiclí

Leanúint le hiniúchadh a dhéanamh ar inmharthanacht

Institute of Vehicle Recovery (IVR). Tá na comhaltaí foirne

busanna cathrach faoi chumhacht gás Nádúrtha

oibríochtaí garáiste ar fad anois oilte agus deimhnithe agus

comhbhrúite

caighdeán IVR an tionscail á chomhlíonadh acu.

Córas breosla frithdhoirte briseadh tirim a bhunú
i stáisiún Thobar an Chaipín i gCorcaigh agus 150
feithicil a thiontú chuig córas breosla frithdhoirte

Le cois na dtionscnamh atá i bhfeidhm cheana féin, in
2015 cuirfidh Bus Éireann na nithe seo a leanas i gcrích;
l

Cuirfear 77 feithicil breise lenár bhflít, feithiclí ar a mbeidh
trealamh barrfheabhsaithe ídithe breosla teileamaitice
agus córais uathoibríocha réchasta scoite innill

l

Bainistíocht ídiú breosla an fhlít a fheabhsú trí úsáid a
bhaint as córais leictreonacha bainistíochta breosla
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Córas
feabhsaithe
ídiú breosla

Feabhas ar Gharáistí/Stáisiúin

Flít nua

Lean an clár náisiúnta uasghrádaithe seirbhísí leictreacha

Mar a luadh níos túisce rinneadh flít nua don tseirbhís

ag obair le garáiste na Cloiche Leithne chun an tsuiteáil

Expressway i rith 2014, agus cuireadh tús le seachadadh

leictreach a athsholáthar. Cuireadh feabhas ar áiseanna

an fhlít ag tús 2015. I measc fhlít cóistí idirchathrach

iniúchta feithicle trí lána tástála feithicle tiomnaithe a

Expressway tá meascán de chóistí dhá acastóir 12m a

shuiteáil i ngaráiste Dhurlais agus tástálaí rollála coscán

bhfuil 51-53 suíochán iontu, cóistí 14m trí acastóir a bhfuil

a shuiteáil i ngaráiste Bhaile Átha Luain. Leanadh le

59-63 suíochán iontu agus cóistí dhá urlár 14m a bhfuil 82

feabhsuithe ar áiseanna sa stáisiún trí oibreacha athnuachana

suíochán iontu. Nuair a chuirfear tús leis an infheistíocht flít

agus feabhais ar dhíonta garáiste, limistéir iniúchta,

is déanaí de 20 cóiste nua trí acastóir a úsáid – go luath in

suiteálacha ní feithiclí agus stóráil Ad-blue agus breosla.

2015 – laghdófar meánaois an fhlít 6.8 bliain.

Forbairt Luas ag stáisiún na Cloiche Leithne

Tá sé beartaithe tuilleadh infheistíochta a dhéanamh sa fhlít

Ba in 2014 a cuireadh tús le tionscadal traschathrach Luas.

i rith 2015 agus 2016 chun an meánaois a laghdú tuilleadh

Rithfidh líne BXD chomh fada le Tuaisceart shuíomh na

agus flít idirchathrach Expressway nua-aimseartha, iontaofa

Cloiche Leithne a chruthóidh nasc idir Droichead Broom agus

agus neamhdhíobhálach don timpeallacht a fhorbairt de réir

lár chathair Bhaile Átha Cliath. Comhaontaíodh ar scóip

a chéile as seo go ceann deich mbliana.

agus ar mhaoiniú na hoibre seo le gach páirtí leasmhar ag
deireadh 2013. Cuireadh tús leis an obair ag deireadh 2014.
Tá tréaniarrachtaí ar bun leanúint leis na hoibríochtaí suímh
ainneoin gníomhaíochtaí troma tógála a bheith ar bun.
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Teicneolaíocht agus nuálaíocht innill
Tá na caighdeáin astaíochtaí Euro 6 is déanaí trí úsáid a
bhaint as teicneolaíocht SCR (Dí-ocsaídiú Roghnaitheach
Catalaíoch) á gcomhlíonadh ag innill an fhlít nua. Cinntítear
go bhfuil na teorainneacha géara maidir le gáis sceite atá
dochrach don timpeallacht á gcomhlíonadh trí Ad Blue a
úsáid chun astaíochtaí sceite innill a laghdú. Bhí an t-athrú

Cóistí nua le suíocháin
leathair insínte agus
rochtain ar shoicéid
trí phionna agus USB

ón gcéad chéim de chaighdeáin astaíochtaí Euro siar in
1993 chuig na caighdeáin Euro 6 is déanaí mar bhonn le
laghdú foriomlán ar gháis dhochracha NOx agus PM (Ábhar
Cáithníneach), 95% agus 97% faoi seach ar a laghad.

Compord agus sábháilteacht ar
bord an fhlít nua
Tá cúisíniú breise agus painéil fhuaite ar na suíocháin
leathair insínte ionas go mbeidh na paisinéirí a théann ar
thurais fhada idirchathrach chomh compordach agus a
d’fhéadfaidís a bheith. Tá rochtain ag gach ró suíochán
ar phlocóidí trí phionna agus soicéid chumhachta USB.
D’fhonn a chinntiú go bhfuil gach paisinéir sábháilte tá

Caidreamh Poiblí
I rith 2014 lean Bus Éireann lena rannpháirtíocht
ghníomhach leis na meáin ar leibhéal náisiúnta, áitiúil agus
réigiúnach. Tá sé seo ag teacht leis an mbéim shuntasach atá
á leagan ar chaidreamh poiblí, chomh fada is a bhaineann
le heolas a roinnt lenár gcustaiméirí agus páirtithe
leasmhara maidir le seirbhísí, táirgí nua, athbhreithnithe
gréasáin, athruithe ar amcláir agus an bhaint atá againn le
tionscnaimh agus le himeachtaí poiblí - lena n-áirítear na
seirbhísí speisialta éagsúla a chuirimid ar fáil i rith na bliana.

crios sábhála ilaoise trí phointe támhspóil feistithe ar gach

Baineann tábhacht ar leith leis an dea-chaidreamh atá

suíochán. Athraítear an crios sábhála go huathoibríoch

ag an gcuideachta leis na meáin i gcomhthéacs aird a

chuig an áit cheart thrasgualainne do dhaoine fásta agus

tharraingt ar na hathruithe atá á ndéanamh ar an ngréasán

do leanaí, nuair a bhíonn sé dúnta. Ina theannta sin, tá

– athruithe atá á ndéanamh i gcomhar leis an Údarás

pointí gléasta do shuíocháin linbh ISOFIX feistithe ar roinnt

Náisiúnta Iompair (NTA) – nó aon dian-mhíshocracht mar

suíochán fuinneoige a chiallaíonn gur féidir le tuismitheoirí

gheall ar dhrochaimsir, agóidí poiblí, nó imthosca eile gan

suíocháin linbh ISOFIX-comhoiriúnacha a fheistiú go

choinne. Chomh maith leis sin, tá láithreácht ag Bus Éireann

daingean agus go sábháilte.

ar na meáin shóisialta, Twitter agus Facebook san áireamh
– ardáin a thugann deis dúinn ceisteanna agus gearáin ó

Inrochtaineacht
Chabhraíomar le Cumann na hÉireann um Bifida Hidriceifilis
(SBHI) físeán oideachais a dhéanamh a úsáidfidh siad mar

chustaiméirí a fhreagairt – nuashonraítear láithreán gréasáin
na cuideachta go rialta ionas go mbeidh an t-eolas is déanaí
agus athruithe ar amchláir á gcur in iúl do chustaiméirí,
eolas a bhíonn le fáil ar ár leathanach baile.

chuid den chlár oiliúna maidir le húsáid iompair phoiblí,

In 2014, eagraíodh cuairt do na meáin chuig Fleadh Cheoil

físeán atá forbartha acu do bhaill den chumann. Mar chuid

Na hÉireann i Sligeach, cuairt arb ionann í agus deis eolas

den scannán, thugamar léargas ar an mbealach a oibríonn

a thabhairt d’iriseoirí faoi na pleananna gnó a bhí againn

an t-ardaitheoir hiodrálach agus na fearais chlampála agus

do Expressway, bualadh le lucht eagraithe na féile agus iad

na meicníochtaí srianta ar ár bhfeithiclí. Tá na cóistí nua

a chur faoi agallamh, cuairt a raibh clúdach dearfach sna

Expressway ar fad oiriúnach do chathaoireacha rothaí, agus

meáin náisiúnta agus réigiúnacha mar thoradh uirthi.

táimid ag obair go leanúnach lenár nGrúpa Úsáideoirí faoi
Mhíchumas ar raon ceisteanna a bhaineann le cúrsaí iompair.
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Freagracht Shóisialta Chorparáideach
(CSR)

Chomh maith leis sin, bhí ról lárnach ag Bus Éireann ag
obair i dteannta leis an Roinn Iompair, Turasóireachta agus
Spóirt agus comhlachtaí Stáit agus áitiúla eile i bpoiblíocht
a dhéanamh ar Sheachtain Réthaistil na hEorpa. Is é atá

In 2014, cúis bróid dúinn
ba ea gur ainmníodh Bus
Éireann mar urraitheoir ar
Fleadh Cheoil na hÉireann

mar aidhm leis an tionscnamh seo an pobal náisiúnta agus
áitiúil a spreagadh chun níos mó úsáide a bhaint as iompar
poiblí. In 2014, agus sa dá bhliain roimhe sin, d’oibríomar
le Green Schools Ireland agus le Limerick Smarter Travel
ar thionscadail oideachais faoi chúrsaí iompair. Mar chuid
den tionscadal tugadh leanaí ó rang a haon ar thuras bus
mórthimpeall an cheantair áitiúil, eagraíodh caint sa seomra
ranga faoi chúrsaí sábháilteachta agus iompar ar bhus,

Is é Bus Éireann príomh-urraitheoir Fhéile na nGael and
Fhéile na nÓg, eagraíochtaí a bhfuil comórtais spóirt do
bhuachaillí agus do chailíní óga á n-eagrú acu ar fud
na hÉireann gach bliain. Ba é 2014 an tríú bliain againn
urraíocht a dhéanamh ar an imeacht seo atá á reáchtáil
ar leibhéil náisiúnta, réigiúnacha agus chúigeacha ar fud
na tíre, comórtais a nglacann an Cumann Lúthchleas Gael

agus roinneadh eolas ginearálta maidir le Bus Éireann leis
na leanaí agus maidir leis an tionchar dearfach a bhíonn ag
iompar poiblí ar an timpeallacht.
Bhí Bus Éireann ar cheann de na hurraitheoirí corparáideacha
do na Gradaim Phobail agus Deonacha i gContae Phort
Láirge, agus thug urraíocht don chatagóir gradaim don
chuimsiú sóisialta. Reáchtáladh searmanas bronnta na
ngradam i nDún Garbhán i mí na Samhna seo caite.

(CLG) tábhacht ar leith a bheith leo.
Tugann Féile tús áite d’aidhm CLG rannpháirtíocht a
mhéadú agus caighdeán imeartha a fheabhsú, Féile ar ghlac
beagnach 500 club, 1,500 cóitseálaí agus 12,000 leanbh
páirt inti thar dhá dheireadh seachtaine i mí Meithimh seo

Oiliúint na bPrintíseach

caite. Is deis iontach iad na comórtais do dhaoine páirt a

Leanadh ar aghaidh le hoiliúint a chur ar phrintísigh,

ghlacadh in obair foirne, ionadaíocht a dhéanamh ar an

agus 14 phrintíseach úra á n-earcú in 2014. Déanann na

bpobal áitiúil agus taitneamh a bhaint as spóirt a imirt i

printísigh clár oiliúna ceithre bliana, a sholáthraíonn Bus

dtimpeallacht spraíúil agus measúil.

Éireann i gcomhar le SOLAS. Is mar oiliúint san ionad oibre

In 2014, chuir Bus Éireann tús lena urraíocht ar Fleadh
Cheoil na hÉireann. Is é an Fleadh an fhéile ceoil traidisiúnta
is mó ar domhan agus ba i Sligeach a reáchtáladh an fhéile

inár ngréasán de 17 garáiste i dteannta le céimeanna oiliúna
a reáchtáiltear in SOLAS agus in Institiúidí Teicneolaíochta
Bhaile Átha Cliath agus Bhaile Átha Luain a chuirtear clár
oiliúna na bprintíseach i gcrích. Ar chríochnú rathúil an chláir

in 2014. Ghlac breis is 15,000 ceoltóir páirt san imeacht

ceithre bliana dóibh gnóthaíonn na printísigh Ardteastas

seachtaine seo, a raibh ról lárnach ag comórtais, ranganna,

FETAC Leibhéal 6 mar Mheicneoirí Feithiclí Troma.

seimineáir agus taibhithe sráide ann. Mheall an fhéile seo
breis is 300,000 cuairteoir chomh fada le Sligeach agus
leis an gceantar máguaird, agus is ann a bheidh an fhéile
á reáchtáil in 2015 freisin.

Bíonn na caighdeáin theicniúla is airde dá bhfuil ann á
gcomhlíonadh ag ár bprintísigh, agus sealbhaíonn siad, i
measc go leor scileanna eile, an cumas na córais éagsúla a
bhíonn i gceist le feithiclí nua-aimseartha seirbhíse poiblí a

Is ionann urraíocht a dhéanamh ar an bhFleadh agus deis

chothú. Áirítear sna córais seo córais rialaithe leictreonacha

ár mbranda a chur i lár an aonaigh. Tá tábhacht ar leith leis

agus mhonatóireachta, córais bhainistíochta innill

an bhFleadh i saol phobal na hÉireann le breis is dhá ghlúin
anuas, agus baineann tábhacht ar leith leis an imeacht i
gcomhthéacs chaomhnú cheol agus chultúr traidisiúnta na
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ríomhairithe agus ard-diagnóisic feithicle. Chomh maith leis
sin, cuirtear oiliúint tiomána ar chaighdeán cheadúnas D ar
phrintísigh i rith thréimhse na printíseachta.

hÉireann. Tá rannpháirtíocht agus urraíocht a dhéanamh ar a

Le blianta beaga anuas, d’éirigh go maith linn sa Chomórtas

leithéid d’imeachtaí ag teacht lenár n-éiteas pobail agus lenár

Náisiúnta Scileanna - in 2014 bronnadh an chéad duais i

mbeartas maidir le freagracht shóisialta chorparáideach.

rannóg an Mheicneora Feithiclí Troma orainn.
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An Duaiscéim

Foireann Bhainistíochta

Cuireadh éagsúlacht chúrsaí ar fáil d’fhostaithe trí An

Lean Bus Éireann ag infheistiú ina fhoireann bainistíochta i rith

Duaiscéim, scéim oscailte don fhoireann uile, chun cuidiú

na bliana trí dheis a thabhairt do chomhaltaí foirne tabhairt

leo a gcuid scileanna a fhorbairt san ionad oibre. Le cois

faoi roinnt cúrsaí agus leagadh béim ar leith ar scileanna

CPC agus ECDL a chur i gcrích, tugtar tacaíocht do roinnt

éifeachtacha agus éifeachtúla bainistíochta a fhorbairt.

comhaltaí foirne chun tabhairt faoi chláir tríú leibhéal cosúil
le Staidéar Gnó, Bainistíocht Gnó agus Ríomhchórais.

Foireann Chléireachais

Bronnadh Bonnteastas i mBainistíocht Tionscadal ar roinnt
comhaltaí den fhoireann feidhmiúcháin TF.
Ta 68 fostaí urraithe ag Bus Éireann ó cuireadh tús leis
an gclár i Staidéar Bainistíochta don chúrsa don Earnáil

Cuireadh réimse leathan cúrsaí ar fáil don fhoireann

Turasóireachta, cúrsa a bhfuil creidiúnú HETAC luaite

chléireachais ag díriú ar bhealaí níos éifeachtúla oibre a

leis. Tá an cúrsa á reáchtáil ag Institiúid Teicneolaíochta

fhorbairt, lena n-áirítear scileanna ríomhaireachta, cúram

Cheatharlach (CIT) agus tá idir fhorbairt phraiticiúil agus

custaiméirí, ceannaireacht agus spreagadh pearsanta a

fhoghlaim acadúil i gceist leis an gcúrsa seo. D’éirigh le

fheabhsú. Reáchtáladh oiliúint eile freisin ar feadh 2014

hochtar comhaltaí foirne an clár a chríochnú in 2014.

ar chórais TF inmheánach ar nós CORE, SAP, Microbus

Reáchtáladh oiliúint soláthair don fhoireann bainistíochta

agus scanadh tacagraif.

agus do chomhaltaí foirne éagsúla ón Roinn Iompar
Scoile, agus é mar aidhm athbhreithniú a dhéanamh ar an
bpróiseas reatha agus tuilleadh tacaíochta a sholáthar don
fhoireann a bhfuil baint acu le soláthar Iompar Scoile.
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Rinneadh Suirbhé
Rannpháirtíochta
Fostaithe i mí na
Nollag 2014

Plean Téarnamh Gnó

l

Cuireadh oiliúint a chomhlíon Caighdeáin Institute
of Vehicle Recovery, (IVR), ar na ceardaithe agus

Chuaigh an Comhaontú um Chaidreamh Oibreachais

ar na hoibrithe innealtóireachta ar fad (de réir mar

ar cuireadh tús leis i mí Meithimh 2013 mar chuid de

ba ghá). Is caighdeán é seo a bhfuil glacadh ag

Phlean Téarnamh Gnó na Cuideachta in éag ag deireadh

gníomhaireachtaí éagsúla ar fud an domhain leis agus

mhí na Nollag 2014 agus athbhunaíodh na téarmaí agus

a bhfuil monatóireacht neamhspleách á déanamh ag

coinníollacha ar fad don fhoireann ag tús 2015.

gníomhaireachtaí éagsúla ar fud an domhain air freisin.
l

Suirbhé ar Rannpháirtíocht Fostaithe
Rinneadh an chéad Suirbhé ar Rannpháirtíocht Fostaithe sa

an bhfoireann ar fad in 2014
l

Cuireadh tús le hoiliúint cleachta is eolais agus le cruinniú
eolais maidir le feithiclí nua in 2014, ionas go mbeifear

chuideachta trí chéile i mí na Nollag 2014 agus eisíodh na

réidh do chlár rolladh amach na bhfeithiclí in 2015.

torthaí ag tús 2015. Roinnfear na torthaí leis an bhfoireann
ar fad.

Cuireadh oiliúint Reachtúil Sláinte & Sábháilteachta ar

l

Bronnadh creidiúnú agus deimhniú FTA mar aitheantas
ar na caighdeáin chomhlíonta a bhaint amach agus
córais ghníomhacha a bheith i bhfeidhm mar fhianaise

Oiliúint
l

l

Oiliúint Tiomána CPC (Deimhniú ar Inniúlacht

l

Cuireadh tús le comhpháirtíocht oiliúna idir

Ghairmiúil), na cúrsaí riachtanacha CPC ar fad a

déantúsóirí agus an chuideachta don dara céim

chríochnú go tráthúil agus go gairmiúil, i rith na bliana

den chlár oiliúna 3 bliana, comhpháirtíocht a raibh

rinneadh measúnú ar ár n-áiseanna oiliúna agus

na ceardaithe ar fad a bhíonn ag obair ar na trí

teagascóirí agus bhí torthaí an mheasúnaithe dearfach.

phríomhchineál fhlít páirteach inti.

Bronnadh duais ar Bus Éireann mar chuid d’fheachtas
“Ceannródaithe” Ghradaim na Sábháilteachta ar
Bhóithre sa chatagóir “Eagraíocht Oiliúna CPC is
fearr”; ba é seo an dara bliain as a chéile a d’éirigh
le Bus Éireann sa chatagóir seo.
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Foireann bainistíochta shinsearach
Is sa Chloch Leathan, Baile Átha Cliath 7, atá an fhoireann bainistíochta shinsearach bunaithe, foireann atá ag feidhmiú
faoi cheannaireacht agus faoi threoir ár bPríomhfheidhmeannaigh, Martin Nolan.
Tá ár bhfoireann bainistíochta shinsearach freagrach as róil éagsúla a chomhlíonadh mar chuid de na príomhréimsí
gnó i réimsí cosúil le hoibríochtaí, airgeadas, acmhainní daonna, forbairt gnó, innealtóireacht agus straitéis.

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Ba ag tús 2011 a ceapadh Martin Nolan mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Bus Éireann. Roimhe seo, idir 2006
agus 2011, d’oibrigh Martin mar Phríomhoifigeach Oibriúcháin i mBus Éireann, a chiallaigh go raibh sé freagrach as na
hoibríochtaí agus córais faisnéise ar fad, agus roimhe sin, idir 1999 agus 2006, bhí sé ag obair mar Phríomhoifigeach
Airgeadais. Roimhe sin arís, is san earnáil phríobháideach mar Bhainisteoir Airgeadais agus Rúnaí Cuideachta a bhí Martin
ag obair. Is Comhalta d’Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn agus Comhlach de Chartered Institute of Logistics and
Transport (CILT) Ireland é Martin. Tá Deimhniú ar Inniúlacht Ghairmiúil i mBainistíocht Oibríochtaí Iompar Bóthair aige.

Príomhoifigeach Oibriúcháin
Thosaigh Sam Simpson ag obair le Bus Éireann i mí Iúil 2014. Roimhe sin ba ag obair sa Mheánoirthear a bhí sé áit a
raibh sé freagrach as Oibríochtaí Bus Serco san Áise, sa Mheánoirthear, agus Críocha Mheiriceá, agus bhí sé freagrach
as cuntasacht P&L freisin.
Tá breis is 30 bliain caite ag Sam ag obair i dtionscal na mbusanna; lena n-áirítear beagnach 25 bliain taithí ag Leibhéal
Bainisteoir Ginearálta agus Stiúrthóra. Sular thosaigh Sam ag obair le Bus Éireann, bhí oibríochtaí móra bus á mbainistiú
aige i Londain, Manchain, Birmingham, Reading agus Yorkshire Thiar.
In 2006 bhronn an Foilseachán Mór le Rá “Route One” gradam Bainisteoir Bus na Bliana na Ríochta Aontaithe air
Oileadh mar Innealtóir é agus bronnadh Ardchéim air agus foilsíodh a shaothar ceannródaíoch PhD i mí Dheireadh
Fómhair 2008.

Príomhoifigeach Airgeadais agus Rúnaí Cuideachta
Tá Andrea Keane ag obair mar Phríomhoifigeach Airgeadais agus Rúnaí Cuideachta i mBus Éireann, ról atá á
chomhlíonadh aici ó 2006. Tá Andrea freagrach as na ceisteanna airgeadais ar fad a thagann chun cinn laistigh den
chuideachta, agus mar Rúnaí Cuideachta tá sí freagrach as comhairle a chur ar an mBord, tríd an gCathaoirleach,
maidir le ceisteanna Rialachais.
Is ball comhlach d’Institiúid na gCuntasóirí Bainistíochta Cairte í Andrea. Idir 1997 agus 2006 bhí Andrea ag obair
mar Bhainisteoir ar Chuntais Bhainistíochta in Iarnród Éireann, agus chomh maith leis sin tá tréimhsí caite aici ag
obair i réimse na Cuntasaíochta Airgeadais agus Bainistíochta san earnáil phríobháideach.

Príomhoifigeach Innealtóireachta – Príomhinnealtóir Meicniúil
Ba ag tús 2000 a ceapadh Joe Neiland mar Phríomhoifigeach Innealtóireachta i mBus Éireann. Tá sé freagrach as
gnéithe teicniúla, sábháilteacht, ceannach, cothabháil agus feidhmíocht an fhlít. Tá Joe ag feidhmiú mar Cheann
Soláthair freisin mar aon le tionscadail a dteastaíonn áiseanna speisialta ina leith a bhainistiú thar ceann na cuideachta.
Sular thosaigh Joe ag obair le Bus Éireann chaith sé breis is 20 bliain ag obair mar innealtóir meicniúil le Iarnród Éireann,
agus róil éagsúla theicniúla agus bhainistíochta á gcomhlíonadh aige. Chomh maith leis sin, bhí ról lárnach aige i
ndearadh agus i gcur i bhfeidhm an chórais TF SAP ar fud Ghrúpa CIÉ. Is comhalta é d’Institiúid Innealtóirí na hÉireann,
bhronn an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Céim Bhaitsiléara san Innealtóireacht Mheicniúil air, agus bhronn Foras
Bainistíochta na hÉireann Dioplóma i mBainistíocht Déantúsaíochta air.
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Príomhoifigeach Tráchtála
Ba i mí na Samhna 2013 a ceapadh Stephen Kent mar Phríomhoifigeach Tráchtála. I measc na ról margaíochta agus
tráchtála a bhí ag Stephen roimhe seo bhí poist in Waterford Crystal, Dwans, Glanbia agus Banc na hÉireann sular
tháinig sé chomh fada le Bus Éireann i ndiaidh C&C a fhágáil, áit a raibh sé ag obair mar Stiúrthóir Díolachán agus
Margaíochta, áit a raibh róil Éireannacha agus Idirnáisiúnta á gcomhlíonadh aige. Céimí de chuid Institiúid Mhargaíochta
na hÉireann é Stephen, agus bhronn Ollscoil Luimnigh BBS air, agus bhronn Heriot Watt, i nDún Éideann, MBA air.

Príomhoifigeach Acmhainní Daonna
Tá breis is 32 bliain caite ag Joe Kenny ag obair san earnáil iompair phoiblí, agus róil éagsúla Bainistíochta Acmhainní
Daonna agus Oibríochtaí á gcomhlíonadh aige. Bhronn an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, BBS agus MBA air. Is ag
obair le Bus Átha Cliath a bhí sé sular ceapadh é mar Bhainisteoir Réigiúnach an Oirthir le Bus Éireann in 2007. Ba in 2010 a
ceapadh é mar Phríomhoifigeach Acmhainní Daonna. Is é an tUasal Kenny Cathaoirleach Choimisiún Gnó agus Acmhainní
Daonna UITP (International Association of Public Transport) i láthair na huaire. Is ball Cairte é den Institiúid Chairte um
Fhorbairt Pearsanra (CIPD) agus chomh maith leis sin is ball Cairte é den Institute of Logistics and Transport (CILT).

Ceann Straitéise
Is é Vincent Sheehan an Ceann Straitéise le Bus Éireann, agus tá sé freagrach as pleanáil straitéiseach agus
gnóthaí rialála. Bhí roinnt ról bainistíochta sinsearach ag Vincent le Bus Éireann roimhe seo. Thosaigh sé ag obair
le foireann Bus Éireann in 2006 agus roimhe sin chaith Vincent 15 bliain ag obair i bhfiontair éagsúla san earnáil
phoiblí agus phríobháideach ag díriú go háirithe ar réimsí cosúil le straitéis gnó, comhairliúchán margaíochta agus
forbairt bainisteoireachta. Bhronn an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, MBS agus BComm ar Vincent agus is ball
Cairte é den Institute of Logistics and Transport (CILT).

Aitheantas
Is mian le Bus Éireann, a stiúrthóirí agus an fhoireann bainistíochta shinsearach an maoiniú agus cúnamh atá tugtha ag an Stát
don chuideachta i rith na bliana a admháil.
Tá buíochas le gabháil go háirithe leis an Aire, leis na hAirí Stáit agus dá bhfoirne sa Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt,
sa Roinn Oideachais agus Scileanna agus san Údarás Náisiúnta Iompair.
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Stiúrthóirí agus
Faisnéis Eile
Bord Stiúrthóirí
Aidan Murphy, Chairman (ceaptha mar Chathaoirleach 9 Iúil 2014)
Paul Mallee, Chairman (ar scor ar an 28 Meitheamh 2014)
John Moloney
Bill McCamley
Mícheál Ó Faoláin (ar scor ar an 21 Feabhra 2014)
Henry Minogue (ar scor ar an 9 Deireadh Fómhair 2014 agus athcheaptha ar an 29 Eanáir 2015)
Kieran Fay (ar scor ar an 6 Samhain 2014)
Deirdre Ashe (ceaptha ar an 10 Iúil 2014)
Gerard Ryan
Denis Mackin (ceaptha ar an 10 Iúil 2014)

Príomhfheidhmeannach
Martin Nolan

Rúnaí agus Oifig Chláraithe
Andrea Keane
An Chloch Leathan
Baile Átha Cliath 7
Guthán: 00 353 1 703 3484
Láithreán Gréasáin: www.buseireann.ie
Uimhir Chláraithe: 119570
Cuideachta faoi Theorainn Scaireanna

Iniúchóirí
PricewaterhouseCoopers
Cuntasóirí Cairte agus Gnólacht Iniúchóireachta Reachtúil
Uimhir a hAon Duga Spencer
Cé an Phoirt Thuaidh
Baile Átha Cliath 1
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Beathaisnéisí Stiúrthóirí
Aidan Murphy
Ceapadh Aidan Murphy ina chomhalta boird in Aibreán 2013 agus mar Chathaoirleach ar Bus Éireann ar an 9 Iúil 2014,
i ndiaidh do Paul Mallee dul ar scor ar an 28 Meitheamh 2014.
Tá taithí na mblianta ag Aidan ag obair mar ghairmí slabhra soláthair agus roimhe seo bhí sé ag feidhmiú mar POF ar
Pulse Logistics, Stiúrthóir Bainistíochta Soláthair C&C Group, Bainisteoir Ginearálta ag Wincanton Ireland agus Stiúrthóir
Lóistíochta ag Allegro Ltd. Ba é an príomhchainteoir ag roinnt imeachtaí slabhra soláthair ar fud na hEorpa lena
n-áirítear Cruinniú Mullaigh Logicon Shlabhra Soláthair na hEorpa agus is Comhalta é agus iar-Uachtarán de Chartered
Institute of Logistics and Transport Ireland é.
Is comhalta é Aidan de bhord an Choiste Tráchtála agus Nuálaíochta agus bhí sé páirteach sa Ghrúpa Athbhreithnithe
Iniúchta sular ceapadh mar Chathaoirleach ar Bus Éireann é.

Paul Mallee
Ceapadh Paul Mallee mar Chathaoirleach ar Bus Éireann agus mar Chomhalta Boird Córas Iompair Éireann i Meitheamh
2011.
Is sainchomhairleoir bainistíochta é Paul a bhfuil spéis ar leith aige san earnáil iompair agus oibriú ar bhonn
idirnáisiúnta. Bhí poist bhainistíochta shinsearacha aige le Etihad Airways agus leis an eagraíocht dhomhanda
sainchomhairleachta straitéise Booz & Company roimhe seo. Is Comhalta agus iar-Uachtarán de Chartered Institute of
Logistics and Transport Ireland é Paul. Is céimí de Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath agus Scoil Ghnó Michael
Smurfit do Chéimithe COBÁC é. Tá Céim Mháistir ag Paul sa Bhainistíocht agus Pleanáil Straitéiseach, Céim Bhaitsiléara
sa Tráchtáil agus Deimhniú ar Inniúlacht Ghairmiúil i mBainistíocht Oibríochtaí Iompar Bóthair.
D’éirigh Paul as a ról mar Chathaoirleach ar an 28 Meitheamh 2014. Bhí Paul ina chomhalta de bhord an Choiste
Tráchtála agus Nuálaíochta.

John Moloney
Ceapadh John Moloney ar an mbord den chéad uair i mí na Nollag 2005 faoi Achtanna um Páirteachas Lucht Oibre
(Fiontair Stáit), 1977 go 2001.
Chuaigh John le Bus Éireann sa bhliain 1978 agus is i gCorcaigh a oibríonn sé mar thiománaí bus. Is ball den NBRU é.
Is comhalta de bhord an Choiste Sábháilteachta agus Cothabhála é John.

Mícheál Ó Faoláin
Ceapadh Mícheál Ó Faoláin ar an mbord i mí Feabhra 2011.
Roimhe seo bhí Micheál ag obair mar stiúrthóir ar Bhord Gáis Éireann, ba comhalta é dá bhfochoistí Iniúchta agus
Caidreamh Poiblí, agus bhí sé ina stiúrthóir ar chuideachta comhfhiontair CHP, CM Power.
Tá taithí phraiticiúil ag Mícheál den chóras iompair scoile mar iar-phríomhoide iarbhunscoile. Tagann taithí ghnó eile
óna stiúrthóireachta ar Telcotec, soláthróir córais chúloifige fóin phóca, Three Roch Media, cuideachta oiliúna ar líne sa
ghrianghrafadóireacht/ceamaraí láimhe agus Athgal ar comhairleacht gnó/oideachasúil í. Bhronn Ollscoil na hÉireann,
Gaillimh céimeanna sna Dána agus sa Dlí ar Mhicheál, agus chomh maith leis sin bhronn NCIR Dioplóma i gCaidrimh
Thionsclaíoch air. D’éirigh Micheál as a ról mar stiúrthóir ar an 21 Feabhra 2014. Le linn a thréimhse in oifig ba
chomhalta de bhord an Choiste Cothabhála é Micheál freisin.

Bill McCamley
Ceapadh Bill McCamley ar an mbord den chéad uair i mí na Nollag 1997 faoi Achtanna um Páirteachas Lucht Oibre
(Fiontair Stáit), 1977 go 2001.
Ba sa bhliain 1974 a thosaigh Bill ag obair le Bus Átha Cliath agus is tiománaí bus é atá lonnaithe i stáisiún Bhaile Phib.
Bhí roinnt post éagsúil ina cheardchumann, SIPTU, aige lena n-áirítear ballraíocht de na Coistí Réigiúnacha, Rannacha
agus Craoibhe. Tá Bill ina ball faoi láthair de choiste na hEarnála Iompair agus de choiste Dúiche Bhaile Átha Cliath.
Bhí sé ina ionadaí a sheas ar son a cheardchumainn ag roinnt comhdhálacha iompair Eorpacha agus bhí sé ina bhall
de Mheitheal na Roinne Dlí agus Cirt maidir le Foréigean Bus (1996). Tá mórchuid scríofa aige faoi cheisteanna iompair
agus cúrsaí ceardchumann, lena n-áirítear leabhar ar stair oibrithe tramanna Bhaile Átha Cliath.
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Henry Minogue
Ceapadh Henry Minogue ar an mbord den chéad uair i mí Dheireadh Fómhair 2011.
Roimhe sin ó 2006 anonn bhí Henry ag obair mar Stiúrthóir TF le UPC in Éirinn agus roimhe sin bhí sé ag obair mar
Bhainisteoir Clár do Straitéis agus Pleanáil. Tá 18 bliain caite aige ag obair san earnáil TF agus Teileachumarsáide in
Éirinn. Fuair sé neart taithí ghnó i rith na tréimhse sin sa Phleanáil Straitéiseach TF, Bainistiú Oibríochtaí TF, Seachadadh
agus Rialachas; agus Claochlú Gnó trí mheán clár faoi cheannas na Nuálaíochta á sheachadadh freisin aige.
Is iomaí post comhairliúcháin agus bainistíochta sinsearach sa tionscal teileachumarsáide in Éirinn a bhí ag Henry roimhe
seo. I measc a dhintiúr freisin tá poist chomhairleachta sna hearnálacha miondíola agus airgeadais araon. Is ball é Henry
de Chumann Ríomhaireachta na hÉireann agus d’Institiúid Stiúrthóirí in Éirinn.
I rith 2012 ceapadh Henry mar Chathaoirleach ar Ghrúpa Athbhreithnithe Iniúchta Bus Éireann agus tá sé ina
chomhalta den Choiste Tráchtála agus Iniúchta freisin. D’éirigh Henry as a ról mar stiúrthóir ar an 9 Deireadh 2014
agus athcheapadh mar stiúrthóir é ar an 29 Eanáir 2015.

Kieran Fay
Ceapadh Kieran Fay don bhord i mí na Samhna 2011.
Is céimí de chuid Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath é Kieran, agus Céim Onórach san Eolaíocht aige agus
Dioplóma san Innealtóireacht Chomhshaoil aige, i dteannta le Máistreacht san Eolaíocht ó Ollscoil Napier thall i nDún
Éidean. Is Eolaí Cairte (MCIWEM 2008) agus Bainisteoir Cairte Uisce agus Comhshaoil (CWEM 2009) é agus tá breis
is 14 bliain de thaithí gnó aige sna hEarnálacha Innealtóireachta Comhshaoil agus Sláinte & Sábháilteachta in Éirinn
agus sa Ríocht Aontaithe, sa Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) in Éirinn san áireamh.
D’éirigh Kieran as a ról mar stiúrthóir ar an 6 Samhain 2014. Le linn a thréimhse oifige bhí Kieran ina chomhalta
de bhord an Choiste Sábháilteachta agus Cothabhála.

Gerard Ryan
Ceapadh Gerard Ryan don bhord i mí Iúil 2012.
Tá poist bhainistíochta shinsearacha ag Gerard le breis is 15 bliain anuas in earnálacha seirbhísí airgeadais agus TF
in eagraíochtaí éagsúla. Tá sé mar Stiúrthóir Oibríochtaí i láthair na huaire le Acorn Life Ltd, ar cuideachta árachais
bheatha phríobháideach Éireannach í, lonnaithe i nGaillimh. Is Stiúrthóir neamhfheidhmeannach é ar Acorn Insurance
Ltd., bróicéireacht árachais ghinearálta atá mar chuid den Ghrúpa Acorn. Tá cúlra mór aige sa bhainistíocht ghinearálta,
agus tá neart taithí aige sa bhainistiú airgeadais agus costais, bainistiú agus measúnú tionscadail, athrú gnó, nuálaíocht
de bharr teicneolaíochta agus éilimh chustaiméirí a shásamh.
Bhronn Scoil Ghnó Iarchéime Michael Smurfit, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, Céim Mháistir i Riarachán Gnó
air agus bhronn Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Baitsiléir Eolaíochta in Eolaíocht Ríomhaireachta air. Is comhalta
de bhord an Ghrúpa Athbhreithnithe Iniúchta agus an Choiste Tráchtála agus Nuálaíochta é Gerard.

Deirdre Ashe
Ceapadh Deirdre Ashe ar bord Bus Éireann in mí Iúil 2014. Is comhalta den Choiste Tráchtála & Nuálaíochta í freisin.
Is Sainchomhairleoir Bainistíochta í a oibríonn go háitiúil agus go hidirnáisiúnta agus tá sainspéis aici i Straitéis
Margaíochta, Táirgí agus Gnó. Roimhe seo bhí sí ag obair mar Stiúrthóir ar Aviva Health Insurance Limited agus tá
tréimhsí caite aici ag obair mar Stiúrthóir Margaíochta, Stiúrthóir Táirgí agus Stiúrthóir Tráchtála, agus d’éirigh léi
cuideachtaí a sheoladh, a chomhthathú agus dlús a chur faoi ailíniú idirnáisiúnta.
Bhronn Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Céim san Eacnamaíocht, MBA agus Dioplóma i Stiúradh Cuideachtaí (IOD) uirthi.

Denis Mackin
Ceapadh Denis Mackin ar an mbord i mí Iúil 2014.
Tá 30 bliain caite ag Denis ag obair leis an tSeirbhís Phoiblí in eagraíochtaí éagsúla cosúil le Post & Teileagraf, Telecom
Éireann, Eircom, Oifig na nOibreacha Poiblí agus is le OGP atá sé ag obair faoi láthair; tá tréimhsí caite ag Denis ina
chomhalta de Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas agus coistí na comhairle sin. Bhí Denis ina chomhalta de
Phobalscoil Thamhlachta ar feadh 22 bliain, agus i láthair na huaire tá sé ag feidhmiú mar Chathaoirleach ar Phobalscoil
Old Bawn agus mar chomhalta d’Ionad Pobail Chill na Manach. Is comhalta de bhord an Choiste Sábháilteachta é Denis.
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Tuarascáil na Stiúrthóirí
Tá a dtuarascáil bhliantúil á cur i láthair ag na stiúrthóirí de
réir a n-oibleagáidí faoi Achtanna na gCuideachtaí 1963

Torthaí agus Cúlchistí

go 2013 agus an tAcht Iompair (Córas Iompair Éireann a

Tá eolas maidir leis na ráitis airgeadais don bhliain dar críoch

Atheagrú) 1986. Tá ráitis airgeadais na cuideachta agus

an 31 Nollaig 2014 le fáil idir leathanach 39 agus 60. Is léir ó

na nótaí gaolmhara, arb ionann iad agus cuid de na ráitis

na torthaí don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2014 gur ann

airgeadais san áireamh sa tuarascáil seo, ullmhaithe de réir na

do bharrachas de €5.1 milliún (2013: Barrachas €0.4 milliún).

gcaighdeán cuntasaíochta a nglactar leo go coitianta in Éirinn.

Tá laghdú suntasach tagtha ar na caillteanais charnacha
agus ag an 31 Nollaig 2014 bhí na caillteanais sin cothrom

Príomhghníomhaíochtaí agus
Athbhreithniú Airgeadais
Is cuideachta bainistíochta iompair é Bus Éireann, a bhfuil

le €6.9 milliún (€12.0 milliún in 2013)

An Bord

a príomhghníomhaíochtaí bunaithe ar bhainistíocht agus

Is tríd an mbord stiúrthóirí atá an chuideachta á rialú. Bhí 10

ar phleanáil gréasán comhtháite seirbhísí, trí úsáid a bhaint

gcruinniú ag comhaltaí an bhoird i rith 2014 (10 gcruinniú

as a acmhainní féin agus acmhainní fochonraitheoirí.

in 2013) agus tá sceideal míreanna ar leith atá le ceadú ag

Áirítear sa ghréasán comhtháite seo seirbhísí cóiste fad-

an mbord.

achair, seirbhísí bus áitiúla, tuaithe, comaitéireachta,
cathracha cúigeacha agus baile. Chomh maith leis sin, tá an
chuideachta freagrach as an Scéim Iompar Scoile náisiúnta a

Timpeallacht Rialaithe

bhainistiú agus a sholáthar thar ceann na Roinne Oideachais

Is bunaithe ar chóras bainistíochta coitianta agus bunaithe

agus Scileanna.

ar phróisis atá rialuithe na cuideachta. Is é an cuspóir atá

Thuairiscigh an chuideachta barrachas foriomlán

ann a chinntiú nach mbeidh dochar á dhéanamh do shláine

de €5.1 milliún (2013: €0.4 milliún) i ndiaidh

ná do luachanna eiticiúla na cuideachta. Is bunaithe ar

íocaíocht Oibleagáid Seirbhíse Poiblí de €34.4 milliún

na príomhphróisis ghnó agus na beartais agus nósanna

(2013: €34.4 milliún).

imeachta gaolmhara cuideachta, mar aon le treoracha

Ba as coinníollacha dúshlánacha a d’eascair an barrachas
seo, barrachas a d’eascair as fás ar ioncam, éifeachtúlachtaí
costais a bheith le tabhairt faoi deara go leanúnach agus
breis tacaíochta OSP.

áitiúla, atá an timpeallacht rialaithe.

Bainistíocht Riosca
Tá clár rioscaí ag an gcuideachta a dhéantar a uasghrádú

Tugadh méadú 1.46 milliún turas faoi deara ar thurais

lena athbhreithniú ag na stiúrthoirí agus ag an bhfoireann

phaisinéirí bóthair agus méadú 2.82 milliún ar thurais scoile

bainistíochta shinsearach ar bhonn leanúnach. Tá Coiste

faoi deara in 2014.

Sábháilteachta Boird bunaithe chun athbhreithniú a dhéanamh

Tá an chuideachta ag leanúint le béim shuntasach a leagan

ar cheisteanna sábháilteachta, cothabhála agus nósanna

ar ghréasán sábháilte agus éifeachtach seirbhísí a sholáthar

imeachta, coiste a thuairiscíonn do bhord Bus Éireann.

dá chustaiméirí ar fad. Mar chuid den mhonatóireacht a
dhéantar ar fheidhmíocht na cuideachta déanann foireann
bainistíochta agus stiúrthóirí na cuideachta athbhreithniú
rialta ar phríomhtháscairí oibriúcháin agus airgeadais.
Tá athbhreithniú mionsonraithe ar ghníomhaíocht na cuideachta
don bhliain le fáil i Réamhrá an Phríomhfheidhmeannaigh &
san Athbhreithniú ar Oibríochtaí idir leathanach 5 agus 31.

Infheistíocht Chaipitil
IN 2014 bhí an caiteachas caipitil cothrom le €26.7 milliún
(2013: €3.4 milliún). In 2014 fuair an chuideachta maoiniú
caipitil do sheirbhísí OSP ón Údarás Náisiúnta Iompair
(NTA) ar fiú €25.2 milliún é (2013: €1.8 milliún), a chur ar
chumas na cuideachta infheistíocht a dhéanamh i seirbhísí
feabhsaithe dá custaiméirí.
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Tinreamh ag cruinnithe Boird/Coiste
Anseo thíos tá liosta sonraí maidir le tinreamh stiúrthóirí ag cruinnithe boird/coiste a reáchtáladh i rith 2014.
Bord BE

Sábháilteacht

Cothabháil

Tráchtáil &
Nuálaíocht

An tUasal Paul Mallee

6/6

7/7

An tUasal Henry Minogue

7/8

7/9

An tUasal Aidan Murphy

10/10

9/10

An tUasal Deirdre Ashe

4/4

2/2

An tUasal Kieran Fay

7/9

4/5

4/4

An tUasal John Moloney

10/10

5/5

4/4

An tUasal Bill McCamley

10/10

An tUasal Denis Mackin

3/4

An tUasal Mícheál Ó Faoláin

2/2

An tUasal Gerard Ryan

1/1
1/1

10/10

10/10

Grúpa Athbhreithnithe Iniúchta

nuair is cuí. Bhí 14 cruinniú ag an nGrúpa in 2014 (10

In 2014 bhí na stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin seo a leanas

PricewaterhouseCoopers, ar feadh tréimhse 3 bliana i rith na

páirteach sa Ghrúpa Athbhreithnithe Iniúchta, (ARG):

bliana dar críoch 31 Nollaig 2014. Ní raibh aon oibleagáidí

An tUasal H. Minogue (chuaigh Henry ar scor óna ról mar
stiúrthóir ar an 9 Deireadh 2014)
(athcheapadh é ar an 29 Eanáir 2015)

gcruinniú in 2013). Ceapadh na hiniúchóirí seachtracha,

conarthacha a chuir cosc ar ARG an moladh seo a dhéanamh.
Níor sholáthair an fhoireann iniúchta aon seirbhísí neamhiniúchta i rith na bliana faoi athbhreithniú. Dá réir sin, i
ndiaidh gach caidreamh idir an chuideachta agus an gnólacht

An tUasal G. Ryan
An tUasal A. Murphy

(ar scor ó ARG ar an 9 Iúil 2014)

D. Ashe, Uasal

(ceaptha ar an 10 Iúil 2014)

Is iad príomhdhualgais ARG maoirseacht a dhéanamh ar an
gcaidreamh leis an iniúchóir seachtrach, lena n-áirítear cinntí
maidir le ceapadh an iniúchóra sheachtraigh, táillí iniúchta,
agus aon cheisteanna a bhaineann le neamhspleáchas, éirí
as nó dífhostú. Pléann an ARG nádúr agus scóip chinntí
agus thorthaí an iniúchta leis an iniúchóir seachtrach.
Chomh maith leis sin, déanann an Grúpa monatóireacht
ar na ráitis airgeadais ullmhaithe ag an gcuideachta.

seachtrach iniúchta a mheas, ní dóigh le ARG go lagaíonn na
caidrimh sin breithiúnas nó neamhspleáchas an iniúchóra.

Coiste Cothabhála an Bhoird
Bhí 4 chruinniú ag an gcoiste seo i rith 2014 (5 chruinniú
in 2013) agus cuireadh deireadh leis an gcoiste i ndiaidh an
chruinnithe a reáchtáladh i mí Lúnasa 2014. Is é an Coiste
Sábháilteachta atá anois ag déileáil leis na ceisteanna a
mbíodh an Coiste Cothabhála ag déileáil leo.

Déanann an ARG athbhreithniú leanúnach ar éifeachtacht

Coiste Sábháilteachta an Bhoird

rialuithe inmheánacha agus córais bhainistíochta riosca na

Bhí 5 chruinniú (5 chruinniú in 2013) ag Bord Choiste

cuideachta tríd an eolas is déanaí a fháil ó roinn Iniúchadh

Sábháilteachta Bus Éireann, coiste a bunaíodh ag leibhéal

Inmheánach an Ghrúpa agus ón bhfoireann bainistíochta

fobhoird in 2004, i rith na bliana. Déanann an Coiste seo

shinsearach.

monatóireacht ar shábháilteacht na cuideachta bunaithe

Tá Téarmaí Tagartha ARF faofa ag an mbord agus déantar

ar phlean sábháilteachta bhliantúil mar aon leis an méid

athbhreithniú orthu gach bliain agus déantar iad a leasú

rannpháirtíochta agus is féidir i bhfeasacht sábháilteachta
agus i gcosc timpistí ar fud na cuideachta a spreagadh.
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Coiste Tráchtála agus Nuálaíochta

Comhionannas agus Éagsúlacht

Ag deireadh 2012, bunaíodh Coiste Tráchtála agus

In 2014 lean Bus Éireann le monatóireacht a dhéanamh ar

Nuálaíochta nua, coiste a raibh sé mar aidhm leis déileáil

an líon fostaithe faoi mhíchumas. Tugadh méadú faoi deara

le riachtanais na cuideachta i dtéarmaí deiseanna tráchtála

sa líon fostaithe faoi mhíchumas atá ag obair le Bus Éireann

agus nuálaíochta. Tá sé mar aidhm le téarmaí tagartha

ó cuireadh tús leis an bpróiseas monatóireachta seo. Is

an Choiste déileáil le 4 réimse ar leith - forbairt fiontar,

ceanglas d’Acht Míchumais 2005 é seo.

nuálaíocht teicneolaíochta, margaíocht agus taighde, agus

Mar chuid dá iarrachtaí tacú le daoine faoi mhíchumas

beartas agus pleanáil. Bhí 10 gcruinniú ag an gCoiste in

intleachta, lean Bus Éireann ag feidhmiú mar chomhpháirtí

2014 (11 cruinniú in 2013), Coiste atá faoi chathaoirleacht

gnó na hInstitiúide Náisiúnta um Míchumas Intleachta

an Uasail G Ryan agus ar a bhfuil na stiúrthóirí

(“NIID”), institiúid atá lonnaithe i gColáiste na Tríonóide,

neamhfheidhmiúcháin seo a leanas - an tUasal H Minogue,

Baile Átha Cliath. Is institiúid uileghabhálach í NIID atá ag

(go dtí 9 Deireadh Fómhair 2014), an tUasal P Mallee (go

díriú ar dheiseanna foghlaim ar feadh an tsaoil a thabhairt

dtí 28 Meitheamh 2014), an tUasal A Murphy agus D Ashe,

do dhaoine atá faoi mhíchumas intleachta. Ag NIID, tugtar

Uasal (ón 19 Meán Fómhair 2014).

deis do mhic léinn faoi mhíchumas intleachta, páirt a
ghlacadh i gclár dhá bhliain, lánaimseartha, atá faofa.

Rannpháirtíocht na bhFostaithe

Tá Bus Éireann páirteach i gCairt um an Éagsúlacht na

Leanadh le cruinnithe de na comhairlí áitiúla a reáchtáil

éagsúlacht agus don chuimsiú. Is é atá mar aidhm leis an

i rith 2014.

gcairt aird a tharraingt ar an obair atá á déanamh ag fostóirí

hÉireann ó 2013, arb ionann é agus tiomantas poiblí don

i gcomhthéacs na héagsúlachta agus ar na dea-chleachtais

Sláinte agus Sábháilteacht

atá á leanúint. Chomh maith leis sin, úsáidfear an Chairt

Tá an chuideachta tiomanta d’fholláine a fostaithe a chinntiú

an luach a measann fostóirí in Éirinn le héagsúlacht a bheith

trí ionad oibre shábháilte a sholáthar agus an reachtaíocht

le sonrú i measc na foirne. Sampla maith den chur chuige

fostaíochta ábhartha a chomhlíonadh, an tAcht um

seo é an urraíocht atá déanta againn ar fhóram a bhfuil

Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005, san áireamh.

sé mar aidhm leis smaointe a chothú agus díospóireacht a

chun aird an phobail náisiúnta agus Eorpaigh a tharraingt ar

spreagadh faoi rannpháirtíocht na mban san ionad oibre a

Rialacháin um Leasú (Íoc Déanach
in Idirbhirt Tráchtála) CE 2013

mhéadú, imeacht a reáchtáladh i gcomhar le
Lá na mBan i Márta 2014. Chomh maith leis sin, thug Bus
Éireann tuilleadh tacaíochta fós do Lá Idirnáisiúnta na mBan

Tuigeann na stiúrthóirí go bhfuil siad freagrach as

trí urraíocht a dhéanamh ar Chomhdháil Lá Idirnáisiúnta na

comhlíonadh a chinntiú, in imthosca ábhartha, le forálacha

mBan CIÉ ar an 7 Márta 2014. D’fhreastail breis is 150 bean

Rialacháin um Leasú (Íoc Déanach in Idirbhirt Tráchtála) CE

atá ag obair i ranna éagsúla in CIÉ ar an gcomhdháil a bhí

2013. Tá nósanna imeachta curtha chun feidhme chun na

bunaithe ar an téama “Athrú a Spreagadh”.

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

I mí na Bealtaine 2014, lean Bus Éireann ag obair le Mí

chinntiú go ndéantar gach íocaíocht roimh a leithéid sin de

an Ribín Ghlais agus le “See Change” arb ionann é agus

dhátaí. Soláthraíonn gnáthaimh dá leithéid dearbhú réasúnach

comhpháirtíocht náisiúnta de bhreis is 70 eagraíocht atá ag

i gcoinne neamh-chomhlíonadh ábharach leis na rialacháin.

obair lena chéile chun an stiogma a bhaineann le fadhbanna
meabhairshláinte a laghdú agus aird a tharraingt ar an
leithcheal a bhaineann leis. Chaith comhaltaí foirne ribín glas
lena dtacaíocht do ghluaiseacht shóisialta chun dearcthaí
daoine maidir le fadhbanna meabhairshláinte a léiriú.
Lean Bus Éireann ar aghaidh lena ghafacht leis an Údarás
Comhionannais agus le cuideachtaí iompair eile i gclár ag
spreagadh seirbhísí iompair cairdiúil ó thaobh aoise de.
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Tuarascáil na Stiúrthóirí ar lean

Leabhair Chuntais
Is iad na bearta tógtha ag na stiúrthóirí d’fhonn a chinntiú
go gcomhlíonfaí oibleagáid na cuideachta chun leabhair
chuntais chuí a choimeád ná, córais agus nósanna imeachta
feiliúnacha a úsáid agus daoine inniúla a fhostú. Is ag Bus
Éireann, an Chloch Leathan, Baile Átha Cliath 7, atá na
leabhair chuntais á gcoimeád.

Cód Cleachtais um Rialachas
na gComhlachtaí Stáit
Tá sonraí maidir leis na beartais agus na nósanna imeachta
curtha i bhfeidhm ag an gcuideachta i ndiaidh an Chóid
Chleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit a fhoilsiú
sonraithe i nGrúpchuntais Córas Iompair Éireann.

FRS102

Imeachtaí Iar-Chláir Chomhardaithe

Tá FRS 102 éifeachtach don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2015.
Beidh gá le hathráiteas na méideanna comparáideacha
i ráitis airgeadais 2015, ullmhaithe de réir FRS102. Tá an
fhoireann bainistíochta ag obair le grúpa CIÉ agus le PwC
chun an tionchar a bheidh ag glacadh le FRS 102 a mheas
agus tá plean gníomhaíochta oiriúnach á chur i bhfeidhm.

Níl aon imeachtaí suntasacha iar-chláir chomhardaithe le
tuairisciú a éilíonn coigeartú ar na ráitis airgeadais nó nóta
a chur leo.

Gnóthas Leantach
Tá ionchas réasúnach ag an mbord stiúrthóirí go mbeidh

Stiúrthóirí

acmhainní leordhóthanacha ag an gcuideachta le leanúint i

Is é an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt a cheapann
stiúrthóirí na cuideachta. Tá ainmneacha na ndaoine a bhí
ag feidhmiú mar stiúrthóirí i rith na bliana dar críoch 31
Nollaig 2014 nó a ceapadh ó shin i leith sonraithe anseo
thíos. D’fhóin siad mar stiúrthóirí ar feadh na bliana go léir
mura dtugtar a mhalairt le fios.
An tUasal Paul Mallee

(ar scor mar Chathaoirleach
ar an 28 Meitheamh 2014)

An tUasal Aidan Murphy

(ceaptha mar Chathaoirleach
ar an 9 Iúil 2014)

An tUasal Henry Minogue

(ar scor ar an 9 Deireadh
Fómhair 2014, athcheaptha
ar an 29 Eanáir 2015)

mbun gnó go ceann i bhfad. Chuige sin, roghnaíonn siad bonn
an ghnóthais leantaigh agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú.
Tá tuilleadh sonraí luaite i Nóta 1 leis na ráitis airgeadais.

Iniúchóirí
Thug na hIniúchóirí, PricewaterhouseCoopers, Cuntasóirí
Cairte agus Gnólacht Reachtúil Iniúchóireachta, le fios go
bhfuil siad toilteanach fanacht in oifig de réir Alt 160(2)
d’Acht na gCuideachtaí, 1963.
Thar ceann an Bhoird

An tUasal John Moloney
A. Murphy, Cathaoirleach

An tUasal Bill McCamley
An tUasal Mícheál Ó Faoláin

(d’imigh ar scor 21 Feabhra
2014)

An tUasal Kieran Fay

(d’imigh ar scor 6 Samhain
2014)

An tUasal Deirdre Ashe

(ceaptha ar an 10 Iúil 2014)

An tUasal Denis Mackin

(ceaptha ar an 10 Iúil 2014)

An tUasal Gerard Ryan
Ní raibh aon leas ag ceachtar de na stiúrthóirí ná an rúnaí in
aon scair ná binitiúr de chuid na cuideachta, dá cuideachta
sealbhaíochta ná dá comh-fhochuideachtaí ag am ar bith le
linn na bliana.
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H. Minogue, Stiúrthóir
23 Márta 2015

Ráiteas ar Fhreagrachtaí
na Stiúrthóirí
Tá na stiúrthóirí freagrach as tuarascáil an Stiúrthóra agus

Deimhníonn na stiúrthóirí go bhfuil siad tar éis cloí leis na

na ráitis airgeadais a ullmhú de réir dhlí agus rialacháin

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

na hÉireann.

Tá na stiúrthóirí freagrach as leabhair chuntais chuí a

Éilíonn dlí cuideachta na hÉireann go n-ullmhaíonn na

choimeád ina nochtar, le beachtas réasúnach, am ar bith,

stiúrthóirí ráitis airgeadais a thugann léargas fíor agus

staid airgeadais na cuideachta, agus a chuireann ar a

cothrom ar ghnóthaí na Cuideachta gach bliain airgeadais.

gcumas a chinntiú go bhfuil na ráitis airgeadais ullmhaithe

Faoin dlí sin, thogh na stiúrthóirí na ráitis airgeadais a ullmhú

i gceart de réir cheanglais Achtanna na gCuideachtaí

de réir na gCleachtas Cuntasaíochta a bhfuil Glacadh leo in

1963 go 2013. Chomh maith leis sin, tá siad freagrach

Éirinn (caighdeáin chuntasaíochta eisithe ag an gComhairle

as sócmhainní an ghrúpa a chosaint agus, dá réir sin,

um Thuairisciú Airgeadais agus fógartha ag Institiúid na

as céimeanna réasúnacha a ghlacadh chun calaois agus

gCuntasóirí Cairte in Éirinn agus i ndlí na hÉireann).

mírialtachtaí eile a chosc agus a bhrath.

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

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

l

breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá
réasúnach agus stuama; agus

l

na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais
leantaigh ach amháin sa chás nach cuí glacadh leis
go leanfaidh an chuideachta i mbun gnó.
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Tuarascáil na nIniúchóirí Neamhspleácha
do Chomhaltaí de Bus Éireann – Irish Bus
Tá iniúchadh déanta againn ar ráitis airgeadais Bus Éireann
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2014, ráitis ina
n-áirítear na Príomhbheartais Chuntasaíochta, an Cuntas

Scóip an iniúchta ar na ráitis
airgeadais

Brabúis agus Caillteanais, an Clár Comhardaithe, an Ráiteas

Baineann iniúchadh le fianaise a bhailiú faoi na suimeanna

Sreabhaidh Airgid, agus na nótaí gaolmhara. Tá an creat

agus na nochtaí atá sna ráitis airgeadais, fianaise ar leor

tuairiscithe airgeadais a úsáideadh agus na ráitis airgeadais

í chun dearbhú réasúnach a thabhairt go bhfuil na ráitis

á n-ullmhú ag teacht le dlí na hÉireann agus na cleachtais

airgeadais saor ó aon mhíráiteas ábhartha, cibé mar gheall

chuntasaíochta atá eisithe ag an gComhairle um Thuairisciú

ar chalaois nó earráid é. Cuimsítear leis sin measúnú a

Airgeadais agus fógartha ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte

dhéanamh ar cé acu an bhfuil na beartais chuntasaíochta

in Éirinn (Cleachtas Cuntasaíochta a bhfuil Glacadh leis go

feiliúnach do chúinsí na Cuideachta, agus cé acu ar

coitianta in Éirinn).

cuireadh i bhfeidhm go comhsheasmhach iad agus ar
nochtadh iad go himleor; a réasúnaí is a bhí meastacháin

Freagrachtaí ar leith na stiúrthóirí
agus iniúchóirí
Mar a mhínítear níos iomláine sa Ráiteas faoi Fhreagrachtaí
na Stiúrthóirí atá leagtha amach ar leathanach 39, tá na
stiúrthóirí freagrach as ullmhú na tuarascála bliantúla agus
na ráiteas airgeadais a thugann léargas fíor agus cothrom.
Tá sé mar fhreagracht orainn iniúchadh a dhéanamh ar
na ráitis airgeadais, agus tuairim a thabhairt ina leith, i
gcomhréir le dlí na hÉireann agus Caighdeáin Idirnáisiúnta
Iniúchóireachta (RA agus Éire). Éilíonn na caighdeáin sin

suntasacha cuntasaíochta a rinne na stiúrthóirí; agus cur
i láthair foriomlán na ráiteas airgeadais. Ina theannta sin,
léimid an t-eolas airgeadais agus neamhairgeadais ar
fad atá i dtuarascáil na stiúrthóirí chun neamhréireachtaí
ábhartha leis na ráitis airgeadais iniúchta agus chun aon
eolas ar cosúil é a bheith mícheart go hábhartha a aithint
ar bhunús na faisnéise a fuaireamar le linn dúinn a bheith
i mbun an iniúchta, nó nach dtagann go hábhartha leis an
bhfaisnéis sin. Breithnímid na himpleachtaí dár dtuarascáil
má fhaighimid amach faoi aon mhíráitis dhealraitheacha
nó faoi aon neamhréireachtaí dealraitheacha ábhartha.

orainn cloí leis na Caighdeáin Eiticiúla d’Iniúchóirí de chuid
an Bhoird um Chleachtais Iniúchóireachta.
Tá an tuarascáil seo, lena n-áirítear na tuairimí, ullmhaithe
do chomhaltaí na cuideachta mar chomhlacht de réir Alt
193 d’Acht na gCuideachtaí, 1990 agus chun na críche sin

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

tugtar léargas fíor agus cothrom de réir an Chleachtais

amháin. Ní ghlacaimid, ag léiriú na dtuairimí seo, freagracht

Chuntasaíochta a bhfuil Glacadh leis go Coitianta in

as aon chuspóir eile ná d’aon duine eile a dtaispeántar nó

Éirinn ar staid ghnóthaí na cuideachta ar an 31 Nollaig

a dtugtar an tuarascáil seo dó seachas mura dtugaimid ár

2014 agus ar a bharrachas agus sreafaí brabúis don

dtoiliú roimh ré i scríbhinn.

bhliain dar críoch; agus
l

tá siad ullmhaithe i gceart de réir na gceanglas de
chuid Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 2013.
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Nithe a éilítear orainn a thuairisciú
de réir Achtanna na gCuideachtaí
1963 go 2013
l

l

l

l

Tá an Bord freagrach as cothabháil agus sláine
láithreán gréasáin Bus Éireann; ní áirítear na nithe seo
san obair a dhéanann na hiniúchóirí agus, dá réir sin,
ní ghlacann na hiniúchóirí le haon fhreagracht as aon

Tá an fhaisnéis agus na míniúcháin uile a mheasaimid

athruithe a d’fhéadfadh a bheith tagtha ar na ráitis

a bheith riachtanach chun críocha ár n-iniúchta

airgeadais ó cuireadh i láthair ar an láithreán gréasáin

faighte againn.

den chéad uair iad.

Inár dtuairim, tá leabhair chuntais chearta coimeádta

l

Ní gá gurb ionann an reachtaíocht in Éirinn maidir le

ag an gcuideachta.

hullmhú agus le scaipeadh ráiteas airgeadais agus an

Tá na ráitis airgeadais i gcomhaontú leis na leabhair

reachtaíocht atá i bhfeidhm i ndlínsí eile.

chuntais.
l

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

l

Tá glansócmhainní na cuideachta, mar atá sonraithe
sa Chlár Comhardaithe, cothrom le níos mó ná leath
den scairchaipiteal glaoite agus, de réir ár dtuairime,
ní raibh staid airgeadais ann ar an 31 Nollaig 2014
a d’éileodh faoi Alt 40 (1) d’Acht na gCuideachtaí
(Leasú), 1983 cruinniú ginearálta urghnách den
chuideachta a thionól.

Nithe a éilítear orainn tuairisciú de
réir eisceachta orthu
Níl aon rud le tuairisciú againn i ndáil le forálacha Achtanna
na gCuideachtaí 1963 go 2013 a cheanglaíonn orainn
tuairisc a thabhairt duit más rud é, inár dtuairim, nach
ndearnadh na nochtuithe faoi luach saothair na stiúrthóirí
agus idirbhearta atá sonraithe le dlí.
Teresa Harrington
ar son agus thar ceann PricewaterhouseCoopers
Cuntasóirí Cairte agus Gnólacht Iniúchóireachta Reachtúil
Baile Átha Cliath
1 Aibreán 2015
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Príomhbheartais Chuntasaíochta
Seo a leanas na polasaithe cuntasaíochta suntasacha agus
teicnící meastacháin atá glactha ag an gcuideachta:

(D) Stoic
Déantar luacháil ar stoic ábhar agus páirteanna spárála ag

(A) Bonn cuntasaíochta

an meánchostas is ísle agus an glanluach inréadaithe.
Díscríobhtar stoic arb eol go bhfuil siad imithe i léig ag dáta

Ullmhaítear na ráitis airgeadais de réir na gcaighdeán

an chláir chomhardaithe agus déantar soláthar i leith stoc a

cuntasaíochta a nglactar leo go coitianta in Éirinn agus reacht

d’fhéadfadh dul in éag amach anseo.

Éireannach ina gcuimsítear Achtanna na gCuideachtaí, 1963
go 2013. Is ionann Caighdeáin Chuntasaíochta a bhfuil
glacadh leo go coitianta in Éirinn agus ráitis airgeadais á
n-ullmhú a thugann léargas fíor agus cothrom agus na
caighdeáin atá á bhfógairt ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte
in Éirinn agus eisithe ag an gComhairle um Thuairisciú

(E) Íocaíochtaí agus Deontais
Oibleagáid Seirbhíse Poiblí
(i)

Airgeadais. De réir mar a cheadaítear faoi Acht na

Íocaíocht Oibleagáid
Seirbhíse Poiblí (OSP) faighte

gCuideachtaí (Leasú), 1986, tá leagan amach forordaithe an

Déileáiltear le híocaíochtaí OSP faighte i rith na

chuntais brabúis agus caillteanais oiriúnaithe ag na stiúrthóirí

bliana sa chuntas brabúis agus caillteanais nuair

ar bhealach atá oiriúnach do nádúr ghnó na cuideachta.

a bhíonn siad infhála.

(B) Sócmhainní inláimhsithe
agus dímheas

(ii)

Deontais an Aontais Eorpaigh
agus an Státchiste

Déantar deontais an Aontais Eorpaigh (AE) agus

Luaitear sócmhainní inláimhsithe ag a gcostas stairiúil lúide

Státchiste a bhaineann le caiteachas caipitil a chreidiúnú

dímheas carntha bunaithe ar an gcostas stairiúil sin. Is iad

le hioncam iarchurtha nuair a bhíonn siad infhála.

seo a leanas boinn ríofa an dímheasa:

Déantar iad a amúchadh chuig an gcuntas brabúis

(i)

Feithiclí paisinéirí bóthair

Déantar dímheas ar chostais stairiúla na bhfeithiclí
paisinéara bóthair seachas busanna scoile thar a
gcuid saolréanna fónta measta ar bhonn céatadáin
laghdaithe a léiríonn úsáid na bhfeithiclí ar feadh
a saolta. Déantar dímheas ar chostais stairiúla na
mbusanna scoile i dtráthchodanna cothroma thar
a gcuid saolréanna fónta measta.

(ii)

Trealamh agus innealra

agus caillteanais ar an mbonn céanna a ndéanfar na
sócmhainní gaolmhara a dhímheas. Áirítear deontais
maidir le caiteachas ioncaim sa chuntas brabúis agus
caillteanais nuair a thabhaítear an caiteachas.

(F) Airgeadra eachtrach
Aistrítear idirbhearta ainmnithe in airgeadra eachtrach go
dtí euro ag an ráta i bhfeidhm ag dáta an idirbhirt, nó ag
rátaí conartha sa chás go bhfuil na méideanna iníoctha nó

Déantar gléasra agus innealra a dhímheas, trí

infhála clúdaithe ag réamhchonarthaí. Glactar le caillteanais

thráthchodanna cothroma bliantúla, ar bhonn

nó gnóthachan malartaithe réalaithe ar idirbhearta socruithe

costas stairiúil a leatar thar a gcuid saolréanna

i gcaitheamh na bliana mar chuid den farasnarr nó

úsáideacha measta.

easnamh don bhliain ó ghnáth-ghníomhaíochtaí. Aistrítear
sócmhainní agus dliteanais airgid a bhíonn ainmnithe in

(C) Sócmhainní léasaithe
Léasanna oibriúcháin
Gearrtar íocaíochtaí cíosa faoi léasanna oibriúcháin
ar an gcuntas brabúis agus caillteanais de réir mar
a thabhaítear siad.
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airgeadra eachtrach ag na rátaí malartaithe a bhíonn i
bhfeidhm ag dáta an chláir chomhardaithe nó ag rátaí
conartha nuair is infheidhme.

(G) Pinsin

(ii)

Cuntas Trádála Gearrthéarmach
Is ionann é agus comhiomlán:

Tá Bus Éireann páirteach i scéim le sochar sainithe mar chuid

a. Glan-bharrachas ginte/easnamh tabhaithe sa

de Ghrúpa CIÉ. Tá cuntas déanta den scéim seo de réir FRS

dá bhliain go dtí dáta an chláir chomhardaithe.

17 i ráitis airgeadais Ghrúpa CIÉ. Tomhaistear sócmhainní

b. Méadú/laghdú sa chaipiteal oibre sa dá

na scéime pinsin sochair sainithe ag luach cóir. Tomhaistear

bhliain go dtí dáta an chláir chomhardaithe.

dliteanais na scéime pinsin sochair sainithe ar bhonn achtúire
ag úsáid modh creidmheasa an aonaid réamh-mheasta.

(iii) Long-Term Financial Liability

Léirítear barrachas dliteanas scéime ar shócmhainní scéime

Is ionann é agus comhiomlán na n-insreafaí

mar dhliteanas ar chlár comhardaithe Ghrúpa CIÉ. Áirítear

agus na n-eis-sreafaí airgid ó:

sa mhuirear pinsean sochair shainithe a áirítear i mbrabús
oibriúcháin Ghrúpa CIÉ costas seirbhísí reatha agus costais

a. Gníomhaíochtaí airgeadais idirghrúpa.

seirbhísí a cuireadh ar fáil roimhe seo. Léirítear barrachas

b. Seirbhísiú airgeadais.

an toraidh ionchais ar shócmhainní scéime ar chostas úis
dhliteanais na scéime i gcuntas brabúis agus caillteanais
Ghrúpa CIÉ mar ioncam airgeadais eile. Aithnítear

(I)

gnóthachain agus caillteanais achtúireacha ó athruithe ar

Ríomhtar cáin chorparáideach ar bhrabúis nó caillteanais

thoimhdí achtúireacha agus ó thaithí ar bharrachais agus

incháinithe don bhliain mar atá coigeartaithe do ghrúp-

ar easnaimh i ráiteas ar ghnóthachain agus caillteanais

fhaoiseamh. Aistrítear caillteanais chánach úsáidte do

aitheanta iomlána Ghrúpa CIÉ sa bhliain ina dtugtar a

ghrúp-fhaoiseamh idir comhaltaí grúpa. Is bunaithe ar

leithéid faoi deara. Níl ar chumas Bus Éireann a chion de na

an gcás i gceist a chinntear táillí do ghrúp-fhaoiseamh.

sócmhainní agus dliteanais bhunúsacha i scéim Ghrúpa CIÉ a
aithint ar bhonn comhsheasmhach agus réasúnach. De réir
FRS 17, coimeádann Bus Éireann cuntas ar na ranníocaíochtaí
chuig scéim Ghrúpa CIÉ amhail is dá mba scéim sochair
shainithe a bhí ann. Áirítear i muirear an phlean pinsin le
ranníocaíocht shainithe a áirítear i mbrabús oibriúcháin
an ranníocaíocht iníoctha chuig an scéim don bhliain.

Cánachas

Luaitear cáin iarchurtha le gach difríocht uainiúcháin ar
ann di ach nach bhfuil aisiompaithe ag dáta an chláir
chomhardaithe, sa chás go n-eascraíonn oibleagáid níos
mó cánach a íoc amach anseo nó ceart chun níos lú cánach
a íoc amach anseo as idirbhearta nó imeachtaí ag dáta an
chláir chomhardaithe. Is ionann difríochtaí uainiúcháin agus
difríochtaí sealadacha idir brabúis agus caillteanais ríofa
chun críocha cánach agus sonraithe sna ráitis airgeadais

(H) Iarmhéideanna Idir Cuideachtaí
Déantar idirbhearta idir cuideachtaí Grúpa a luacháil ag
costas stairiúil bunaithe ar chomhaontú frithpháirteach agus
rangaithe bunaithe ar shubstaint an idirbhirt, mar seo a leanas:

(i)

a eascraíonn mar nach ndéileáiltear le míreanna áirithe
ioncaim agus caiteachais sna ráitis airgeadais i mblianta
difriúla chun críocha cánach. Tomhaistear cáin iarchurtha
ag na rátaí cánach a meastar a bheidh i gceist sna blianta a
bhfuiltear ag súil go n-aisiompófar na difríochtaí uainiúcháin

Sócmhainn Airgeadais
Fhadtéarmach

bunaithe ar rátaí agus ar dhlíthe cánach atá achtaithe nó

Is ionann é agus comhiomlán:

Ní dhéantar cáin iarchurtha a lascainiú. Ní aithnítear

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

achtaithe go substaintiúil ag dáta an chláir chomhardaithe.
sócmhainní cánach iarchurtha ach amháin sa chás gur
dócha nach mbeidh dóthain brabús incháinithe ann amach
anseo chun na caillteanais chánach tugtha anonn a úsáid.
Ní raibh cáin Chorparáide iníoctha i ndáil leis an mbliain

dháta an chorpraithe go dtí dáta an chláir

dar críoch an 31 Nollaig 2014 de bhrí go raibh caillteanais

chomhardaithe.

chánach neamhúsáidte tugtha anonn ag an gcuideachta.
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Cuntas Brabúis agus Caillteanais
An bhliain dar críoch 31 Nollaig 2014

2014

2013

€000

€000

297,899

289,935

34,387

34,364

332,286

324,299

2

(123,940)

(124,916)

3(a)

(195,288)

(192,441)

13,058

6,942

4

(6,665)

(7,435)

3(b)

(2,090)

–

Nótaí

Ioncam
Ioncam Oibriúcháin
Fáltais ón gConradh Oibleagáid Seirbhíse Poiblí

20

Ioncam Iomlán

Costais
Párolla agus costais ghaolmhara
Ábhair agus seirbhísí
EBITDA roimh chostais oibriúcháin eisceachtúla

Dímheas agus amúchadh (glan)
Costais eisceachtúla
Brabús/(caillteanas) oibriúcháin

(Caillteanas)/Brabús ar dhiúscairt
Ús infhála ó mháthairchuideachta
Farasbarr don bhliain

Easnamh carnach ag tús na bliana
Easnamh carnach ag deireadh na bliana

4,303

(6)

54

825

836

5,122

397

(12,034)

(12,431)

(6,912)

(12,034)

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

Thar ceann an bhoird
A. Murphy, Cathaoirleach
H. Minogue, Stiúrthóir
23 Márta 2015
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(493)

Clár Comhardaithe
Ag an 31 Nollaig 2014

2014

2013

€000

€000

5

93,987

84,761

8(b)

102,215

107,609

196,202

192,370

Nótaí

Sócmhainní seasta
Sócmhainní seasta inláimhsithe
Sócmhainní airgeadais

Sócmhainní reatha
Stoic

6

3,700

3,362

Féichiúnaithe

7

14,827

12,538

1,062

1,147

19,589

17,047

(78,689)

(84,375)

Glandliteanais reatha

(59,100)

(67,328)

Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha

137,102

125,042

Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh

Creidiúnaithe (méideanna dlite laistigh de bhliain amháin)

8(a)

Dliteanais Fhadtéarmacha
9

(35,039)

(38,496)

Méideanna dlite le Máthairchuideachta

8(b)

(26,439)

(27,261)

Ioncam Iarchurtha

10(a)

(53,332)

(42,115)

22,292

17,170

29,204

29,204

(6,912)

(12,034)

22,292

17,170

Soláthar le haghaidh dliteanas agus muirir

Maoinithe ag:

Caipiteal agus cúlchistí
11

Scairchaipiteal glaoite chun cinn
Cuntas brabúis agus caillteanais
Cistí na scairshealbhóirí

12

Is ionann na nótaí ar leathanach 47 go 60 agus cuid de na ráitis airgeadais seo.

Thar ceann an bhoird
A. Murphy, Cathaoirleach
H. Minogue, Stiúrthóir
23 Márta 2015
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Ráiteas Sreabhaidh Airgid
An bhliain dar críoch 31 Nollaig 2014

2014

2013

Nótaí

€000

€000

13(a)

(3,963)

(7,532)

Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin
Glansreabhadh (eis-sreabhadh) airgid ó
ghníomhaíochtaí oibriúcháin

Torthaí ar infheistíocht agus seirbhísiú airgeadais
Ús infhála ó Mháthairchuideachta

825

836

Glansreabhadh Airgid ó Thoradh ar Infheistíocht
agus seirbhísiú airgeadais

825

836

(26,671)

(3,378)

17

100

Caiteachas caipitil agus infheistíocht airgeadais
Breiseanna ar shócmhainní inláimhsithe

5

Fáltais díolacháin ar dhiúscairt sócmhainní seasta inláimhsithe
Glansreabhadh Airgid ó chaiteachas caipitil
agus infheistíocht airgeadais

(26,654)

(3,278)

Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Airgeadais
Deontais chaipitil faighte

10(a)

24,313

1,779

Gluaiseacht sócmhainní airgeadais

8(b)

5,394

8,280

29,707

10,059

Glanghluaiseacht ar airgead tirim

13(b)

(85)

85

Réiteach an tSreafa Airgid Glain go Gluaiseacht sna Glanchistí
2014

2013

€000

€000

(85)

85

Glanchistí amhail an 1 Eanáir

1,147

1,062

Glanchistí amhail an 31 Nollaig

1,062

1,147

(Laghdú)/Méadú in airgead tirim sa bhliain
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
1

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

Cúlra
I mí Iúil 2013 chuir Grúpa CIÉ bailchríoch rathúil ar idirbheartaíocht le bainc an Ghrúpa faoi athmhaoiniú agus faoi mhéadú
na saoráidí baincéireachta atá ar fáil don Ghrúpa. Tá saoráidí tiomanta de €160milliún urraithe go dtí mí Iúil 2018.
Áirítear i measc na saoráidí seo roinnt cúnant airgeadais, ar éirigh le Grúpa CIÉ iad ar fad a chomhlíonadh in 2014.
Bunaithe ar an mbuiséad atá sonraithe do 2015, creideann an fhoireann bainistíochta go leanfaidh Grúpa CIÉ leis na
spriocanna cúnaint atá sonraithe sa chomhaontú saoráide don tréimhse 12 mí, ar a laghdú, ón dáta ar síníodh na ráitis
airgeadais seo a chomhlíonadh.
Ainneoin feabhas a bheith tagtha ar fheidhmíocht trádála i rith 2014, beidh ar Ghrúpa CIÉ dul i ngleic le timpeallacht
dhúshlánach gnó a bhfuil roinnt neamhchinnteachtaí a bheidh le sárú ag an nGrúpa ag eascairt uaithi. Thug an Grúpa
aird ar na neamhchinnteachtaí seo le linn dó acmhainn an Ghrúpa leanúint ag feidhmiú mar ghnóthas leantach a mheas.

Nádúr na Neamhchinnteachtaí a mbeidh ar an nGrúpa Déileáil Leo
Ainneoin na foirne bainistíochta a bheith dóchasach go leanfar leis na spriocanna foriomlána maidir le cúnaint airgeadais
a chomhlíonadh sa bhliain amach romhainn, tá feidhmíocht thodhchaíoch an Ghrúpa bunaithe ar roinnt spriocanna
agus toimhdí dúshlánacha a éileoidh monatóireacht agus maoirseacht leanúnach na foirne bainistíochta. Glactar leis i
ndréachtphlean gnó 5 bliana an Ghrúpa go dtabhóidh an Grúpa easnamh in 2015 agus go mbeidh an tráth a fhillfidh
An Grúpa ar bhrabúsacht ag brath ar na neamhchinnteachtaí atá os comhair an Ghrúpa faoi láthair a réiteach.
Is féidir na príomh-neamhchinnteachtaí a mbeidh tionchar acu ar thodhchaí an Ghrúpa a rangú faoi na ceannteidil
seo a leanas:
1.

Ioncam
Braitheann cur i gcrích na spriocanna atá luaite le fás ioncaim i ndréachtphleananna gnó 5 bliana an Ghrúpa
ar mheascán de thoimhdí a bhaineann le méaduithe ar tháillí ainmniúla agus méaduithe ar líon turas paisinéirí.
Braitheann acmhainn an Ghrúpa na méaduithe ar tháillí atá luaite sna pleananna a chur i gcrích ar na cinntí a
dhéanann an tÚdarás Náisiúnta Iompair (NTA) maidir le táillí agus braitheann méaduithe ar an líon turas paisinéirí
ar théarnamh geilleagrach inbhuanaithe.

2.

Costais Oibríochta
Baineann fíorthábhacht leis na costais oibriúcháin atá sonraithe i bpleananna gnó an Ghrúpa a choimeád ag leibhéil
chuí. Tá na toimhdí a úsáideadh agus an plean gnó á ullmhú suibiachtúil de réir a nádúir agus is den tábhacht é go
ndéantar dianmhonatóireacht ar fheidhmíocht plean gach fochuideachta, ionas gur féidir gníomhaíochtaí maolaithe,
atá aitheanta ag an bhfoireann bainistíochta cheana féin, a chur i bhfeidhm.

3.

Costais Infheistíochta
Baineann fíorthábhacht leis an leibhéal cuí infheistíochta a bhaint amach i gcomhthéacs chothabháil, athnuachan
agus fheabhas an bhonneagair iompair phoiblí chun tacú le soláthar seirbhísí iompair phoiblí atá éifeachtach,
iontaofa agus sábháilte. Dúshlán leanúnach don fhoireann bainistíochta é a chinntiú go bhfuil an infheistíocht
riachtanach á maoiniú go cuí ionas nach mbeidh éileamh infheistíochta oibríochtaí an Ghrúpa ag baint an bhoinn
d’inbhuanaitheacht airgeadais an Ghrúpa.
Tá pleananna an Ghrúpa do 2015 ag brath ar thacaíocht maoinithe i bhfoirm caiteachas caipitil ón Státchiste agus ón
Údarás Náisiúnta Iompair agus glactar leis go mbeidh infheistíocht maoinithe ar fáil ó shreafaí airgeadais oibriúcháin
freisin. Braitheann inbhuanaitheacht fhadtéarmach an Ghrúpa ar leibhéal cuí de mhaoiniú rialtais a bheith ann chun
na seirbhísí iompair phoiblí a theastaíonn faoi chonarthaí Oibleagáid Seirbhíse Poiblí an Rialtais a mhaoiniú.
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais ar lean

Tá inbhuanaitheacht airgeadais Iarnród Éireann (comh-fhochuideachta i nGrúpa CIÉ) íogair do neamhchinnteacht
áirithe a bhaineann le hinfheistíocht mhaoinithe thodhchaíoch. I rith 2014, thug Iarnród Éireann agus an tÚdarás
Náisiúnta Iompair faoi phróiseas chun réitigh fhéideartha ar riachtanais airgeadais na cuideachta iarnróid a
athbhreithniú agus a mheas. Ceadaíodh an meastachán forlíontach i mí na Nollag 2014, meastachán atá mar bhonn
leis an acmhainn riachtanas infheistíochta Iarnród Éireann a mhaoiniú ó shreabhadh airgid in 2015.
Dúshlán suntasach do gach páirtí leasmhar é riachtanais infheistíochta a mhaoiniú go fadtéarmach. Sa chás go mbíonn
gannchion sna leibhéil mhaoinithe, beidh riosca ann nach nginfidh an Grúpa dóthain torthaí chun a chobhsaíocht
airgeadais a chosaint i rith shaolré an phlean gnó reatha 5 bliana. Sa chás sin, beidh an caipiteal oibre srianta agus beidh
gá le monatóireacht leanúnach. Beidh gá le gníomhaíochtaí maolúcháin chun a chinntiú nach mbeidh na spriocanna
foriomlána maidir le cúnaint airgeadais, spriocanna a bhfuil an Grúpa tiomanta dóibh, á sárú agus go ngintear
sreabhadh airgid oiriúnach i ndiaidh infheistíochta chun oibleagáidí a chomhlíonadh de réir mar a bhíonn siad dlite.
4.

Pinsin
Tá easnamh luaite le scéimeanna pinsin an Ghrúpa mar atá sonraithe i Nóta 15 leis na ráitis airgeadais. Áirítear
na scéimeanna seo i ráitis chomhdhlúite airgeadais CIÉ agus ní ag leibhéal oibríochta na cuideachta aonair mar
a mhínítear i Nóta 15. Tá méadú suntasach tagtha ar staid ghlandliteanas na scéimeanna pinsin i rith na bliana.
D’eascair na méaduithe seo as na rátaí íseal úis atá le sonrú in Éirinn agus go hIdirnáisiúnta. Ta tús curtha ag CIÉ
le hathbhreithniú ar scéimeanna pinsin an Ghrúpa agus é mar aidhm bearta a aithint le déileáil le staid airgeadais
na scéimeanna i bhfianaise an leibhéil easnaimh. Tá sé beartaithe luachálacha tríbhliantúla a dhéanamh ar na
scéimeanna in 2015.

Gníomhaíochtaí na Foirne Bainistíochta
Tá roinnt gníomhaíochtaí curtha i gcrích agus le cur i gcrích ag foireann bainistíochta an Ghrúpa agus na Cuideachta,
lena n-áirítear:
•

Monatóireacht dhian ag an mbainistíocht ar staid airgid laethúil, seachtainiúil agus míosúil ar fud an ghrúpa

•

Plé le NTA agus leis an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt maidir leis an struchtúr maoinithe chuí/Glanéifeacht Airgeadais do Iarnród Éireann, Bus Éireann agus Bus Átha Cliath.

•

Leanúint le tionscnaimh shábhála costais a chur i bhfeidhm agus dianmhonatóireacht a dhéanamh orthu

•

Leanúint le hathbhreithniú a dhéanamh ar rioscaí agus ar dheiseanna a bhfuil tionchar acu ar phlean gnó an Ghrúpa

•

Tionscnaimh chosanta ioncaim a chur i bhfeidhm agus gníomhaíochtaí nua a lorg chun ioncam a ghiniúint

•

Athbhreithniú a dhéanamh ar scéimeanna pinsin chun bearta a aithint chun déileáil le staid airgeadais chistí pinsin
an Ghrúpa

Litir Thacaíochta
Tá fianaise ar an tacaíocht leanúnach ón Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt le fáil sa litir thacaíochta den
31 Márta 2015.
Tugadh le fios sa litir: “Tá an Roinn ag leanúint ar aghaidh ag déanamh monatóireachta ar staid airgeadais CIÉ agus tá
sí i mbun idirphlé leis an gcuideachta faoi na bearta atá riachtanach chun inbhuanaitheacht airgeadais CIÉ a chosaint.”
Bíodh is go sonraítear sa litir nach bhféadfaí glacadh le rud ar bith sa litir mar ráthaíocht ar oibleagáidí nó dliteanais
CIÉ, sonraítear an méid seo a leanas freisin: “Is é beartas an Rialtais go fóill go bhfuil ar chumas ghnólacht CIÉ freastal
ar a dhliteanais i gcónaí. Is é an Stát an t-aon scairshealbhóir atá ag CIÉ agus tuigeann CIÉ go leanfaidh an Stát lena
chearta scairshealbhóra a fheidhmiú agus é mar aidhm a chinntiú go mbainistíonn CIÉ a oibríochtaí ar bhealach a
chuirfidh ar a chumas a oibleagáidí a chomhlíonadh go tráthúil. Ní mór, áfach, go mbeadh dlí AE á chomhlíonadh ag aon
ghníomhaíocht a bheidh le háireamh ag an Stát, lena n-áirítear rialacha a bhaineann le Státchabhair a bhféadfadh fógra
agus faomhadh ón gCoimisiún a bheith ag teastáil ina leith”.
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Conclúid
I ndiaidh fiosrúcháin chuí a dhéanamh, agus na neamhchinnteachtaí thuasluaite a mheas, tá ionchas réasúnach ag
Comhaltaí an Bhoird go mbeidh Grúpa CIÉ in ann a spriocanna buiséid agus plean 5 bliana mar aon lena spriocanna
cúnaint a chomhlíonadh, agus go mbeidh a saoráidí reatha baincéireachta dóthanach chun riachtanais leanúnacha
shreabhadh airgid an ghrúpa a chomhlíonadh, don tréimhse 12 mhí ar a laghad ón dáta ar síníodh na ráitis airgeadais seo.
Chomh maith leis sin, tá ionchas réasúnach ag an mBord go dtacóidh an Rialtas le bearta chun cobhsaíocht airgeadais a
chinntiú. Chuige seo, chinn na Comhaltaí Boird nach ionann na rioscaí thuasluaite agus neamhchinnteacht ábhartha a
chaitheann amhras suntasach ar chumas an Ghrúpa leanúint ag feidhmiú mar ghnóthas leantach. Tá ionchas réasúnach
ag na stiúrthóirí, ag féachaint do na nithe thuasluaite, go mbeidh acmhainní leordhóthanacha ag grúpa CIÉ agus, dá
réir sin, ag an gcuideachta le leanúint ag feidhmiú ar bhonn oibríochtúil ar feadh 12 mhí, ar a laghad, ó dháta faofa na
ráiteas airgeadais seo, agus a mheas go bhfuil sé oiriúnach na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh.

2

Tuarastail agus Costais Ghaolmhara
2014

2013

€000

€000

105,364

106,879

Costais leasa sóisialaigh

9,980

9,697

Costais phinsin eile

8,535

8,236

123,879

124,812

(54)

(38)

123,825

124,774

– i leith seirbhísí mar stiúrthóirí

55

84

– i leith seirbhísí eile

60

58

115

142

123,940

124,916

Costais Foirne
Pá agus tuarastail

Obair innealtóireachta do ghrúpchuideachtaí
Glan-chostais foirne

Luach saothair na Stiúrthóirí

Luach saothair agus díolaíochtaí iomlána na stiúrthóirí
Párolla agus costais ghaolmhara

Bhí an meánlíon fostaithe i rith na bliana cothrom le

Lánaimseartha
Tiománaithe páirtaimseartha bus scoile
Iomlán

Líon Foirne
2014

2013

2,039

2,044

417

442

2,456

2,486
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Luach Saothair POF
Áirítear i gcostais tuarastail agus pá an luach saothair seo a leanas a tugadh don POF, an tUasal Martin Nolan i ndáil le seirbhísí
feidhmiúcháin, costais atá ag teacht le treoirlínte na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe do Phríomhfheidhmeannaigh.
2014

2013

€000

€000

184

187

–

–

16

15

–

3

ÁSPC an Fhostóra

22

22

Pinsean Fostóirí

44

45

Buntuarastal
Tuarastal i riaráiste ó bhlianta roimh ré
Liúntais incháinithe agus BIK
Liúntais incháinithe agus BIK ó Bhlianta Roimh Ré

Íoctar táillí stiúrthóirí mar seo a leanas le stiúrthóirí na cuideachta le haghaidh seirbhísí mar stiúrthóirí:
An tUasal P. Mallee €8,545;

An tUasal H. Minogue €7,807;

An tUasal K. Fay €8,573;

D. Ashe, Uasal, €4,766;

An tUasal M. Ó Faoláin €2,221; An tUasal G. Ryan €10,080; agus An tUasal A. Murphy €13,476
Ní bhfuair An tUasal B. McCamley, An tUasal D. Mackin agus An tUasal J. Moloney aon táillí stiúrthóra i ndáil le seirbhísí
mar stiúrthóirí.

3(a)

Ábhair agus Seirbhísí
2014

2013

€000

€000

34,380

35,983

124,167

120,528

Cáin bhóthair agus ceadúnais

573

548

Cíos léas oibriúcháin feithiclí

538

518

–

–

759

934

1,500

–

Ábhair agus seirbhísí eile

38,636

35,474

Deontais ioncaim (nóta 10c)

(5,265)

(1,544)

195,288

192,441

2014

2013

2,090

–

Breoslaí agus bealaí
Conraitheoirí eile

Costais íoctha le stiúrthóirí
Rátaí
Éilimh Dliteanais Tríú Páirtí agus Fostóirí (nóta 9)

3(b)

Costais eisceachtúla
Athstruchtúrú íoctha agus soláthartha do

I rith 2014, rinne an chuideachta foráil do chostais a bhaineann le hathstruchtúrú.

50

Bus Éireann Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2014

4

5

Dímheas agus amúchadh
2014

2013

€000

€000

Dímheas ar shócmhainní seasta inláimhsithe (nóta 5)

17,422

20,001

Amúchadh deontais (nóta 10a)

(10,757)

(12,566)

6,665

7,435

Feithiclí
Paisinéirí
Bóthair

Trealamh
agus
Innealra

Iomlán

€000

€000

€000

273,023

27,480

300,503

Breiseanna

22,923

3,748

26,671

Diúscairtí

(1,830)

(69)

(1,899)

294,116

31,159

325,275

Ag an 1 Eanáir 2014

198,337

17,405

215,742

Muirear don bhliain

15,138

2,284

17,422

Diúscairtí

(1,807)

(69)

(1,876)

211,668

19,620

231,288

Ag an 31 Nollaig 2014

82,448

11,539

93,987

Ag an 31 Nollaig 2013

74,686

10,075

84,761

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe

Costas
Ag an 1 Eanáir 2014

Ag an 31 Nollaig 2014

Dímheas

Ag an 31 Nollaig 2014

Glanmhéideanna leabhair
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(a) Is iad seo a leanas na saolréanna fónta ionchais de na cineálacha éagsúla sócmhainní chun críocha dímheasa:
		

Saolréanna (Blianta)

Feithiclí paisinéirí bóthair

8-14

Trealamh agus innealra

3-10

(b) Rinneadh feithiclí paisinéirí bóthair a raibh costas €68,842,621 (2013; €41,926,719) luaite leo a dhímheas go
hiomlán ach tá siad fós in úsáid ag dáta an chláir chomhardaithe.
(c) Áirítear i sócmhainní seasta inláimhsithe ag an 31 Nollaig 2014 €22,576,154 (2013; €647,345) i ndáil le sócmhainní
seasta inláimhsithe nach bhfuil fós in úsáid.
(d) Níl an réadmhaoin in úsáid faoi úinéireacht na cuideachta; is le Cuideachta Sealbhaíochta CIÉ an réadmhaoin seo
agus áirítear é sna ráitis airgeadais.

6

Stoic
2014

2013

€000

€000

Ábhair chothabhála agus páirteanna spártha

2,572

2,227

Breoslaí, bealaí agus stoic éagsúla

1,128

1,135

3,700

3,362

Áirítear páirteanna agus comhchodanna sna méideanna seo atá riachtanach chun freastal ar riachtanais oibriúcháin
fadtéarmacha. Níl difríocht ábhartha idir luach athsholáthair na stoc agus a luach de réir na leabhar.

7
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Féichiúnaithe
2014

2013

€000

€000

Féichiúnaithe trádála

3,310

3,125

An Roinn Oideachais agus Scileanna

9,743

7,781

Féichiúnaithe eile agus ioncam fabhraithe

1,774

1,632

14,827

12,538
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8(a)

Creidiúnaithe
2014

2013

€000

€000

13,150

13,836

Cáin ioncaim asbhainte faoi ÍMAT agus USC

1,805

1,888

Árachas sóisialta pá-choibhneasa

1,274

1,285

280

217

(4)

1,102

30,965

27,004

9,500

10,000

13,000

10,661

8,719

18,382

78,689

84,375

3,359

3,390

Méideanna dlite laistigh de bhliain amháin
Creidiúnaithe trádála

Cáin bhreisluacha agus cánacha eile
Creidiúnaithe eile
Fabhruithe agus foráil eile
Éilimh dhliteanais tríú páirtí agus fostóirí (nóta 9)
Ioncam Iarchurtha (nóta 10)
Méideanna dlite le máthairchuideachta (nóta 8b)

Creidiúnaithe do chánachas agus leas sóisialach áirithe anseo thuas

8(b)

Idir Chuideachta ghearrthéarmach agus fhadtéarmach
In 2013, rinne an fhoireann bainistíochta athbhreithniú ar na comhchodanna den iarmhéid idir-chuideachta dlite ó/chuig
Grúpa CIÉ, agus tá roinnt comhchodanna athrangaithe d’fhonn léargas a thabhairt ar nádúr na próifíle aisíocaíochta/
maoiniú síoraí na sócmhainní agus dliteanais ábhartha idir-chuideachta.
2014

2013

€000

€000

107,609

115,889

(5,394)

(8,280)

102,215

107,609

(8,719)

(18,382)

Méideanna dlite ar Chuideachta Sealbhaíochta

(26,439)

(27,261)

Glan-iarmhéid idir chuideachta infhála

67,057

61,966

Sócmhainní airgeadais fadtéarmacha
Méideanna dlite ón gCuideachta Sealbhaíochta
Iarmhéid tosaigh an 1 Eanáir
(Laghdú) sa bhliain airgeadais
Iarmhéid deiridh 31 Nollaig

Cuntas trádála gearrthéarmach
Méideanna dlite ar Chuideachta Sealbhaíochta (nóta 8 (a))

Dliteanas airgeadais fadtéarmach
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9

Forálacha do Dhliteanais agus do Mhuirir
2014

2013

€000

€000

Iarmhéid ag an 1 Eanáir 2014

48,496

52,204

Úsáidte i rith na bliana

(5,457)

(3,708)

Muirear an chuntais bhrabúis agus chaillteanais (nóta 3a)

1,500

–

44,539

48,496

9,500

10,000

35,039

38,496

44,539

48,496

Éilimh Dhliteanais Tríú Páirtí agus Fostóirí

Iarmhéid tugtha anonn ag an 31 Nollaig 2014

Cionroinnte:
Dliteanais reatha (nóta 8)
Méideanna dlite i ndiaidh níos mó ná bliain amháin

Éilimh dliteanais tríú páirtí agus fostóirí
Déantar aon chaillteanais nach bhfuil cumhdaithe ag árachas seachtrach a mhuirearú chuig an gcuntas brabúis agus
caillteanais, agus áirítear méideanna gan íoc sna forálacha do dhliteanais agus do mhuirir.

(a) Cumhdach Árachais Seachtrach
Seo a leanas an cumhdach seachtrach atá ag Córas Iompair Éireann, thar ceann na cuideachta:
(i)

Dliteanas tríú páirtí sa bhreis ar €2,000,000 do bhusanna scoile agus €2,000,000 d’iompar bóthair d’aon tarlú nó
do shraith tarluithe a eascraíonn as aon teagmhas iompair bóthair amháin, ach amháin i ndáil le héilimh atá faoi
réir dhlínse na Stát Aontaithe, nuair atá an barrachas cothrom le US$3,300,000.

(ii) Dliteanas tríú páirtí don Ghrúpa sa bhreis ar €2,000,000, Dliteanais iompar bóthair sa bhreis ar choinneáil
féinárachaithe comhlán de €11,000,000 sa tréimhse 12 mhí, Aibreán 2014 go Márta 2015, faoi réir coinneáil
féinárachaithe comhlán de €27,000,000 don Ghrúpa sa chomhlán bliantúil, agus ina dhiaidh sin beidh aon
choinneáil féinárachaithe sa tréimhse sin cothrom le €50,000.
(iii) Grúpárachas Dliteanais Chó-nasctha nach n-áiríonn dliteanas Sceimhlitheoireachta, agus tá an tslánaíocht fhoriomlán
don tréimhse 12 mhí, Aibreán 2014 go Márta 2015, cothrom le €200,000,000, do Dhliteanais Tríú Páirtí agus Rioscaí
Eile d’iompar iarnróid agus bóthair.
(iv) Gach riosca, lena n-áirítear damáiste stoirme, le slánaíocht €200,000,000 i ndáil le maoin an Ghrúpa os cionn
€1,000,000 ar aon chailliúint amháin nó sraith cailliúintí, le farasbarr bliantúil gan dul thar €5,000,000 in iomlán
agus ina dhiaidh sin beidh aon fharasbarr aonair féin-árachaithe sa tréimhse bliana sin cothrom le €100,000.
(v) Tá an cumhdach slánaíochta sceimhlitheoireachta don Ghrúpa cothrom le €200,000,000 agus tá barrachas de
€10,000,000 luaite le gach caillteanas ach amháin rothstoc iarnróid agus bóthair atá ar iompair agus tá barrachas
de €500,000 luaite le gach caillteanas in Éirinn/Tuaisceart Éireann agus barrachas de €250,000 luaite le gach
caillteanas sa Ríocht Aontaithe (ach amháin Tuaisceart Éireann).
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(b) Foráil agus Aisghabhálacha Gaolmhara Éileamh Dliteanais Tríú Páirtí agus Fostóirí
Déantar foráil ag deireadh na bliana do chostas measta na n-éileamh tabhaithe atá gan réiteach ag dáta an chláir
chomhardaithe, lena n-áirítear costas na n-éileamh tabhaithe nach bhfuil tuairiscithe (IBNR) don chuideachta fós.
Áirítear i gcostas measta na n-éileamh costais atá le tabhú agus éilimh á réiteach. Glacann an chuideachta gach céim
réasúnach lena chinntiú go mbeidh an fhaisnéis chuí aige maidir lena gcuid nochtaithe éileamh. Mar sin féin, mar gheall
ar an neamhchinnteacht maidir le soláthairtí éileamh a bhunú, is dócha go mbeidh an toradh deiridh difriúil ón dliteanas
bunaidh a bunaíodh.
Agus costas measta na n-éileamh neamhíoctha á ríomh, úsáideann an chuideachta teicnící éagsúla meastacháin,
atá bunaithe go ginearálta ar anailís staitistiúil ar thaithí stairiúil, modh anailíse a ghlacann leis go mbeidh patrún
forbartha na n-éileamh reatha comhsheasmhach leis an taithí a bhí ann roimhe seo. Déantar liúntas i leith aon athruithe
nó neamhchinnteachtaí a d’fhéadfadh a bheith mar bhonn le saobhadh na staitisticí bunúsacha agus athruithe nó
neamhchinnteachtaí a d’fhéadfadh a bheith mar bhonn le costas na n-éileamh gan íoc a mhéadú nó a laghdú i gcomparáid
le costas na n-éileamh íoctha roimhe seo, athruithe ar phróisis chuideachta mar shampla a d’fhéadfadh a bheith mar
bhonn le forbairt agus/nó taifeadadh éileamh íoctha nó tabhaithe a luathú nó a mhoilliú, athruithe ar an timpeallacht
dlí, éifeacht boilscithe, athruithe ar mheascán gnó agus an tionchar atá ag cailleantais shuntasacha mar shampla.
I gcostas na n-éileamh fógartha ach neamhíoctha á mheas, bíonn aird ag an gcuideachta ar imthosca timpistí arna
gcruthú ag imscrúduithe, ar aon fhaisnéis a bhíonn ar fáil ó shaineolaithe dlí nó ó shaineolaithe eile agus ar fhaisnéis
maidir le fasaigh cúirte ar dhliteanais le tréithe comhchosúla i dtréimhsí roimhe sin. Déantar timpistí a bhíonn thar a
bheith tromchúiseach a mheas ar leithligh ó na meáin a léiríonn an tsamhail achtúireach.
Bíonn meastachán éilimh IBNR faoi réir ag níos mó neamhchinnteachta ná an dliteanas measta d’éilimh a bhíonn curtha
in iúl cheana don chuideachta, mar gheall ar an easpa faisnéise faoi ócáid an éilimh, ach amháin sna cásanna sin a
mbíonn imscrúdaitheoirí glaoite go dtí láithreacha na dtimpistí. Léireoidh cineálacha éileamh a bhfuil críoch forbartha
níos faide ag baint leo agus ina bhfuil an cion IBNR den chúlchiste iomlán dá bhrí sin ard go hiondúil éagsúlachtaí níos
mó idir meastacháin tosaigh agus na torthaí deiridh mar gheall ar níos mó deacrachta a bheith ag baint leis na cúlchistí
sin a mheas.
Bíonn forálacha éileamh ríofa mar mhéid comhlán d’aisghabháil athárachais ar bith. Aithnítear aisghabhálacha
athárachais sa chás gur féidir a leithéid d’aisghabhálacha a mheas go réasúnach. Glactar leis go mbíonn gnóthachain
athárachaithe i ndáil le héilimh mheasta IBNR ag teacht leis an bpatrún stairiúil do ghnóthachain den sórt sin, arna
gcoigeartú chun athruithe i nádúr agus méid chlár athárachais na cuideachta in imeacht ama a léiriú.
Chomh maith leis sin, déantar aisghabhálacht an athárachais a mheas ag féachaint d’fhógra a bheith faighte ó bhróicéirí
na cuideachta maidir le haon athárachóirí a bhfuil caillteanas luaite leo.
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10

Ioncam Iarchurtha
Áirítear sa chuntas seo deontais neamh-iníoctha AE agus Státchiste a áireofar sa chuntas brabúis agus caillteanais ar an
mbonn céanna ag a ndéantar sócmhainní seasta gaolmhara a dhímheas (beartas cuntasaíochta E).

(a) Deontais Chaipitil
2014

2013

€000

€000

Iarmhéid ag an 1 Eanáir

52,776

63,563

Faighte agus infhála

24,313

1,779

Muirear amúchta (nóta 4)

(10,757)

(12,566)

Iarmhéid tugtha ar aghaidh

66,332

52,776

Lúide aistriú chuig dliteanais reatha (nóta 8)

(13,000)

(10,661)

Iarmhéid ag 31 Nollaig

53,332

42,115

Nochtadh de réir Chiorclán Uimhir 17/2010 na Roinne Airgeadais
(b) Deontais Chaipitil
2014

2013

€000

€000

Gléasra,

1,528

1,779

Busanna

22,785

–

844

398

Úsáideadh Deontais Chaipitil chun na breiseanna seo a leanas a mhaoiniú:

Réadmhaoin
Sócmhainn bhreise roimh an mbliain íoctha
Fo-iomlán
Lúide aistriú chuig leabhair CIÉ (Réadmhaoin)
Iomlán

(c)

96
25,157

2,273

(746)

(398)

24,411

1,875

2014

2013

5,265

1,544

Deontais Ioncaim Infhála

Cothabháil agus eile (nóta 3(a))

Déantar méid agus téarma na nDeontas Caipitil a amúchadh thar shaolta úsáideacha na sócmhainní. Cuirtear Deontais
Ioncaim leis an gCuntas Brabúis agus Caillteanais ina n-iomláine sa bhliain ábhartha ina bhfuarthas iad. Is é NTA an
ghníomhaireacht ábhartha agus is é Clár Maoinithe Caipitil 2014 an clár ábhartha, agus is í an Roinn Turasóireachta,
Iompair agus Spóirt an roinn rialtais choimircíochta. Tá na deontais teoranta do ghníomhaíochtaí Oibleagáide Seirbhíse
Poiblí (OSP).
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11

Scairchaipiteal
2014

2013

€000

€000

40,632

40,632

29,204

29,204

2014

2013

€000

€000

5,122

397

Cistí gnáthscaire tosaigh na scairshealbhóirí

17,170

16,773

Cistí gnáthscaire deiridh na scairshealbhóirí

22,292

17,170

Údaraithe
Gnáthscair de €1.27 an ceann

Leithroinnte, glaoite agus láníoctha
Gnáthscair de €1.27 an ceann

12

Imréiteach Gluaiseachta i gCistí Scairshealbhóra

Farasbarr don bhliain

13

Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid
(a) Réiteach barrachas oibriúcháin/(easnamh) chuig glan-airgead (eis-sreabhadh)
ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin
2014

2013

€000

€000

Easnamh oibriúcháin roimh íocaíocht OSP

(30,090)

(34,803)

Íocaíocht OSP

34,387

34,364

Barrachas/(Easnamh) Oibriúcháin

4,297

Dímheas
(Brabús)/caillteanas ar dhiúscairt sócmhainní seasta inláimhsithe
Deontais chaipitil amúchta

17,422

20,001

6

(54)

(10,757)

(Méadú)/Laghdú i stoic

(439)

(12,566)

(338)

646

(Méadú) i bhféichiúnaithe

(2,289)

(324)

(Laghdú) i gcreidiúnaithe

(12,304)

(14,796)

(3,963)

(7,532)

Glansreabhadh (eis-sreabhadh) airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

Bus Éireann Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2014

57

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais ar lean

(b) Anailís ar athrú ar ghlanchistí
1 Ean 2014

Sreafaí Airgid

31 Noll 2014

€000

€000

€000

1,147

(85)

1,062

1,147

(85)

1,062

Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh

14

Oibleagáidí Léas Oibriúcháin
2014

2013

€000

€000

Laistigh d’aon bhliain amháin

220

357

Idir bliain amháin agus cúig bliana

220

137

440

494

Tiomantais faoi léasanna oibriúcháin neamh-inchealaithe iníoctha mar seo a leanas:

15

Pinsin
Is baill de scéimeanna pinsin Ghrúpa Córas Iompair Éireann iad fostaithe Bus Éireann. Tá dhá scéim le sochar sainithe
á tairiscint ag Grúpa Córas Iompair Éireann atá ag freastal ar fhormhór na bhfostaithe, scéimeanna atá á maoiniú trí
ranníocaíochtaí ón ngrúpa agus ó na baill.
Cinneann achtúire cáilithe neamhspleách na ranníocaíochtaí ar bhonn luachálacha tríbhliantúla ag úsáid modh an
aonaid réamh-mheasta. Níl sé indéanta scaireanna na mball aonair de shócmhainní agus dliteanais scéim pinsin Ghrúpa
Córas Iompair Éireann a aithint, ar bhonn comhsheasmhach agus réasúnach mar fiú dá mbeadh sé indéanta baill
neamhghníomhacha a leithdháileadh ar fhochuideachtaí bunaithe ar an lá deiridh fostaíochta, d’fhéadfadh tréimhsí
a bheith caite ag baill ag obair do bhreis is fochuideachta amháin. Dá bhrí sin, ní féidir a aithint cé leis an dliteanas
(agus sócmhainn chomhfhreagrach) le haghaidh tréimhsí leanúnacha na fostaíochta.
Dá réir sin, rinneadh cuntas ar na scéimeanna seo amhail is dá mba rud é go raibh scéim le sochar sainithe ceadaithe
faoi FRS 17 ‘Sochair Scoir’ ag cuideachtaí Ghrúpa Córas Iompair Éireann.
Léirítear sna luachálacha achtúireacha is déanaí a rinneadh ar na scéimeanna d’fhoráil FRS 17, ag an 31 Nollaig 2014,
go raibh easnamh €701.8 milliún, (2013: €417.75 milliún), luaite leis na scéimeanna.
Bhí costas pinsin na cuideachta don bhliain ar na scéimeanna le sochar sainithe cothrom le €8.54 milliún
(2013: €8.24 milliún) agus tá na costais seo san áireamh i nóta 2.
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Ceangaltais Chaipitil

Ar conradh le haghaidh
Údaraithe ag Stiúrthóirí ach gan a bheith conartha do

Maoinithe

17

2014

2013

€000

€000

15,178

3,669

1,006

681

16,184

4,350

3,173

493

Dliteanais Theagmhasacha
Tá an chuideachta faoi réir, ó am go ham, imeachtaí éagsúla dlí a bhaineann le ceisteanna tráchtála a bhfuiltear ag
déileáil leo agus á gcosaint sa ghnáthchúrsa gnó. Déantar stádas imeachtaí ar feitheamh nó faoi bhagairt a athbhreithniú
ar bhonn rialta le dlíodóir cáilithe ghrúpa CIÉ. Is é tuairim stiúrthóirí nach mbeidh caillteanais, más ann dóibh, mar
thoradh ar nasc leis na nithe sin mar fharasbarr ar sholáthairtí a rinneadh sna ráitis airgeadais. Ag dáta an chláir
chomhardaithe tá iasachtaí ar fiú €66.52 milliún iad ag Grúpa CIÉ. Tá na hiasachtaí seo trasráthaithe ag Bus Éireann
agus ag na fochuideachtaí i nGrúpa CIÉ.

18

Glan-Bharrachas/(Easnamh) de réir Gníomhaíochta
Seirbhísí Poiblí
Iompar
tráchtála
agus
scoileanna

Seirbhísí
Stáidcharráiste

Seirbhísí
Cathrach

Fo-iomlán

Iomlán

€000

€000

€000

€000

€000

Ioncam

222,770

46,128

29,001

75,129

297,899

Costais (glan)

(219,698)

(70,169)

(35,207)

(105,376)

(325,074)

3,072

(24,041)

(6,206)

(30,247)

(27,175)

34,387

34,387

4,140

7,212

2014

Toradh roimh íocaíocht OSP
Íocaíocht OSP
Toradh i ndiaidh OSP
Costais eisceachtúla
Toradh i ndiaidh costais
Eisceachtúla oibriúcháin

3,072
(1,459)

(631)

(2,090)

1,613

3,509

5,122

2,062

(1,665)

397

2013
Toradh i ndiaidh OSP
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Tá gníomhaíochtaí tráchtála, iompar scoile agus seirbhíse poiblí á soláthar ag an gcuideachta. Is é Expressway an
phríomhghníomhaíocht tráchtála.
Tá an Scéim Iompar Scoile á reáchtáil faoi “conradh”, nó i dtéarmaí níos cruinne, is socrú riaracháin leis an Roinn
Oideachais agus Scileanna atá ann.
Is iad na príomhghníomhaíochtaí fanta Seirbhísí Stáidcharráiste agus Seirbhísí Cathrach, seirbhísí a bhfuil íocaíochtaí
OSP á bhfáil ag an gcuideachta i leith costas gníomhaíochtaí seirbhíse poiblí do Expressway, Seirbhísí Stáidcharráiste
agus Seirbhísí Cathrach, íocaíochtaí a leithdháiltear bunaithe ar mhéadracht a eascraíonn as sonraí na tréimhse roimh ré,
staidéar neamhspleách ar oibríochtaí Bus Éireann, líon busanna agus ciliméadar. Bhí costas na n-oibríochtaí OSP cothrom
le €30.3m roimh mhíreanna eisceachtúla agus b’fhiú €34.4m an cúiteamh a fuarthas.

19

Páirtithe Gaolmhara
Is páirtithe gaolmhara de chuid na cuideachta iad eintitis arna rialú ag Rialtas na hÉireann de bhua rialú Rialtas na
hÉireann ar an gcuideachta shealbhaíochta, Córas Iompair Éireann.
I ngnáthchúrsa gnó, ceannaíonn an chuideachta earraí agus seirbhísí ó eintitis atá á rialú ag Rialtas na hÉireann, lena
n-áirítear An Post, Eriva, (ar a tugadh Bord Gáis Éireann tráth), Banc na hÉireann agus an tÚdarás Náisiúnta Iompair. Tá
na stiúrthóirí den tuairim nach bhfuil candam na gceannach sin ábhartha i ndáil le gnó na cuideachta. Soláthraíonn ráitis
airgeadais Chóras Iompair Éireann an fhaisnéis arna héileamh faoi Chaighdeán Tuairiscithe Airgeadais Uimh. 8 (nochtadh
páirtí ghaolmhair) maidir le hidirbheartaíochtaí idir an chuideachta sin, a fochuideachtaí agus Rialtas na hÉireann.
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Conradh Oibleagáid Seirbhíse Poiblí
Bhí an OSP iníoctha leis an gcuideachta tríd an gcuideachta sealbhaíochta, Córas Iompair Éireann, cothrom le €34.4m
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2014, (2013; €34.4m).
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Comhaltacht Ghrúpa Chóras Iompair Éireann
Is fochuideachta faoi lánúinéireacht Córas Iompair Éireann (an Grúpa) é Bus Éireann-Irish Bus agus tá léargas le fáil sna
ráitis airgedais ar éifeachtaí ballraíocht grúpa.
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Méideanna comparáideacha
Tá méideanna comparáideacha a bhaineann le roinnt blianta roimhe sin athrangaithe ar bhonn comhsheasmhach leis
an mbliain reatha.
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Formheas na Ráiteas Airgeadais
D’fhormheas na stiúrthóirí na ráitis airgeadais ar an 23 Márta 2015.
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