Tuarascáil Bhliantúil i leith
na Bliana dar Críoch an
31 Nollaig 2015

Buaicphointí Airgeadais agus Oibriúcháin 2015

Ioncam oibriúcháin

EBITDA

€303.0m 2015
€297.9m 2014

€2.0m 2015
€13.1m 2014

Líon na bhfostaithe

Conraitheoirí eile

2,487 2015
2,456 2014

€127.7m 2015
€124.2m 2014

An párolla agus costais
ghaolmhara

Ranníocaíocht don
státchiste i gcánacha

€130.7m 2015
€123.9m 2014

€59m 2015
€61m 2014

Scoileanna ar
Freastalaíodh orthu ar
bhonn Náisiúnta in 2015

Leanaí a Iompraíodh in
aghaidh an Lae ar
Sheirbhísí Scoile in 2015

approx 3,000

approx 113,000

Líon na n-aistear a
rinne custaiméirí

78.9m 2015
78.1m 2014

(Easnamh)/barrachas
oibriúcháin

(€5.4m) 2015
€4.3m 2014

Leanaí a bhfuil
Riachtanais Speisialta
acu a Iompraíodh in
aghaidh an Lae in 2015

approx 10,000

Is ionann EBITDA agus Tuilleamh roimh Ús, Cáin, Dímheas, Amúchadh agus Míreanna Eisceachtúla
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Stiúrthóirí agus Faisnéis Eile

Buaicphointí

Straitéis Bhus Éireann

Athbhreithniú
Ráitis Airgeadais

Is mian le Córas Iompair Éireann aitheantas a thabhairt don
chistiú a rinne Rialtas na hÉireann ar mhórthionscadail faoi
choimirce AE, agus don chistiú faoi chuimsiú chreat MeánTéarmach an Státchiste um Bonneagar agus Infheistíocht
Chaipitiúil 2012-2016.

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Bhus Éireann 2015

1

2

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Bhus Éireann 2015

Straitéis Bhus Éireann
Fís Bhus Éireann
l

Réitigh bainistithe iompair den scoth a chur ar fáil, a bheidh sábháilte, nuálach agus dírithe ar na custaiméirí.
Buaicphointí

Misean Bhus Éireann
l
l

Todhchaí Bhus Éireann a leagan amach ar bhonn brabúsach, inbhuanaithe agus sábháilte.
An méid sin a bhaint amach seo tríd an bhfeidhmíocht a bhfuil súil ag custaiméirí léi a shárú, bonn costais iomaíoch
a chothabháil, an leas is fearr a bhaint as na scileanna atá againn i dtaobh iompar poiblí agus bainistíocht ghréasáin
agus trí naisc níos fearr a chur ar bun le custaiméirí, páirtithe leasmhara agus pobail.

l

l

l

l

Ráiteas an Chathaoirligh

Luachanna Bhus Éireann
Sábháilteacht: Tugann Bus Éireann tosaíocht don tsábháilteacht agus d’ardchaighdeáin sna córais bainistíochta
sábháilteachta i leith a chustaiméirí, a fhostaithe agus úsáideoirí bóithre i gcoitinne.
Fostaithe: Déanann Bus Éireann infheistíocht i leas agus inniúlacht a fhostaithe, mar go bhfuil na daoine sin fíorriachtanach maidir le seirbhísí iompair phoiblí den scoth a sholáthar.
Custaiméirí: Tá Bus Éireann tiomanta do thógáil ar thraidisiún láidir i dtaobh seirbhísí sábháilte, iontaofa agus
nuálacha a sholáthar do chustaiméirí.
Gréasán Náisiúnta Comhtháite: Soláthraíonn Bus Éireann gréasán comhtháite seirbhísí iompair phoiblí ar bhonn
náisiúnta, lena gceanglaítear gach pobal ó thaobh gnéithe sóisialta agus gnéithe eacnamaíochta.

Cuspóirí Bhus Éireann
Athbhreithniú

l

Struchtúr gnó inbhuanaithe a fhorbairt trí infheistíocht chaipitiúil, forbairt táirgí, agus cur leis an ioncam agus le líon
na bpaisinéirí, agus ardchaighdeáin sábháilteachta á chomhlíonadh aige.

l

Seirbhísí iontaofa, aitheanta a fhorbairt, atá dírithe ar na custaiméirí.

l

Bonn costais iomaíoch a chothabháil trí chur leis na héifeachtúlachtaí oibríochtúla.

l

Dul i mbun rannpháirtíochta le fostaithe chun a dtiomantas agus na scileanna agus na hinniúlachtaí cuí a áirithiú.

l

Caidreamh maith a bhunú leis na custaiméirí, le comhpháirtithe gnó agus le páirtithe leasmhara iompair phoiblí.

Tionscnaimh Straitéise Bhus Éireann

l

l

l

l

Seirbhísí Expressway agus Seirbhísí Tráchtála: Expressway agus brandaí tráchtála eile a athshuí ar bhonn
iomaíoch trí feabhas ar sheirbhísí agus ar cháilíocht na seirbhísí, trí infheistíocht sa fhlít agus sa teicneolaíocht agus
trí mhargaíocht agus cur chuige praghsála atá dírithe ar chustaiméirí in Éirinn agus thar lear.

Ráitis Airgeadais

l

Seirbhísí OSP: An luach is fearr ar airgead a thabhairt do scairshealbhóirí faoi OSP Dírdhámhachtana trí leathnú
seirbhíse, íoslaghdú costas agus infheistíocht chuí sa fhlít.
Iompar Scoileanna: Tógáil ar éifeachtachtaí oibriúcháin atá ann faoi láthair agus ar éifeachtacht an ghréasáin lena
áirithiú go mbeidh luach ar airgead ag na scairshealbhóirí, le hinfheistíocht chuí sa fhlít.
“Making Better Connections”: Clár cumarsáide straitéiseach le custaiméirí, fostaithe agus páirtithe leasmhara a chur
chun feidhme.
Comhpháirtíochtaí Fáis: Tacú le forbairt a dhéanamh ar phlean forbartha fadtéarmach le haghaidh seirbhísí iompair
phoiblí lasmuigh de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath i gcomhpháirtíocht le gach páirtí leasmhar.
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Buaicphointí na Cuideachta
Airgeadas
• Mar gheall ar staid airgeadais a chuir ár
ndúshlán, bhí easnamh €6 milliún orainn don
bhliain 2015 (2014: barrachas €5.1 milliún);
• Cuireadh struchtúr i bhfeidhm in 2015 ionas go
mbeadh brabús le déanamh ar Expressway arís;
• Tháinig méadú 1.7% ar an ioncam oibriúcháin
foriomlán;
• Bhí borradh mór faoi ioncam na Seirbhísí
Cathrach, ar tháinig méadú 11.4% air i
gcomparáid le 2014;
• Tháinig méadú 1% ar ioncam ó sheirbhísí
Expressway;
• Tháinig méadú 3.7% ar ioncam ó sheirbhísí
Cóistí in 2015;
• Toisc go raibh leibhéal cistithe na hOibleagáide
Seirbhíse Poiblí seasta, d’fheabhsaigh an
chobhsaíocht airgeadais.

Conradh Seirbhíse Poiblí
l

l
l

Cuireadh tús in 2015 le cur chun feidhme conradh
nua cúig bliana Oibleagáide Seirbhíse Poiblí a rinneadh
i mí na Nollag 2014 (arna bhronnadh ag an Údarás
Náisiúnta Iompair) maidir le soláthar seirbhíse go dtí
2019;
Dul chun cinn suntasach i leith cistiú OSP do 2016;
Cistiú €50 milliún in 2014 agus 2015 curtha ar fáil
ag an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, a
infheistíodh i bhfeithiclí nua.

Expressway
l
l

l
l

An Scéim Iompair Scoile
l

l

l

l

Treisiú ar an bhfeachtas sna meáin chun aird a dhíriú ar
na buntáistí a baineann le clárú ar líne ar an tairseach
nua TF;
Tugadh isteach feachtas nua sábháilteachta i dtaobh
crios sábhála do leanaí bunscoile;
Leanúint leis an laghdú costais i gcomhair na Roinne
Oideachais agus Scileanna.

Cuireadh clár libhré nua Expressway i gcrích;

Custaiméirí

Tionscnaimh um ghiniúint ioncaim i gcomhair na bliana
2015;

l

Feithiclí nua;

l

Chuathas i mbun comhoibriú le Dearadh Éireannach
2015, le dearadh uathúil ar rapair do bhusanna
Expressway.
l

l

4

Cuireadh chun feidhme córas TF nua lena n-áirítear
clárú ar líne i gcomhair ranníocaíochtaí tuismitheoirí;
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Struchtúr nua curtha chun feidhme i dtaobh na foirne
bainistíochta um Chúram Custaiméirí;
Seoladh shuíomh gréasáin athdheartha Bhus Éireann/
Expressway, ina bhfuil gnéithe nuálacha i dtaobh ríomhthráchtála, faisnéis fíor-ama agus úsáid suímh gréasáin
shoghluaiste;
Córas bainistíochta nua i dtaobh gearán ó chustaiméirí
agus Lárionad Náisiúnta Glaonna;
Monatóireacht ar na meáin shóisialta agus clár
freagartha curtha chun feidhme;

l

l

Scéim dhílseachta Bhus Éireann (Bé Club) leathnaithe
go dtí +170,000 ball;
Scóir shásamh na gcustaiméirí feabhsaithe go dtí 92%
de réir taighde neamhspleách.

Dámhachtainí, Comhoibriú agus
Deimhniúchán

Oibríochtaí
Lean Bus Éireann ar aghaidh ag feabhsú a chóras
Faisnéise Fíor-Ama do Phaisinéirí trí uasghrádú a
dhéanamh ar an Uathchóras Aimsithe Feithiclí;

l

l

l

l

l

l

Feabhas leanúnach ar chúrsaí sábháilteachta as ar
eascair líon ní ba lú imbhuailtí;
Laghdú ar chéatadán na n-imbhuailtí nár bhain ach le
feithicil de chuid Bhus Éireann i gcomparáid le 2014;
Tascfhórsa sábháilteachta ag leagan béime ar
fheasacht i leith sábháilteachta;
Deimhniúchán ISO 9001 agus PAS 43, agus
deimhniúchán agus creidiúnú FTA.

l

l

l

l

Ár gcuid Daoine

l

Cruinniú mullaigh foirne agus rannpháirtíocht leis an
bhfoireann;

l

Bhronn Cumann Gnó Chorcaí gradam ‘Gnó
na Bliana’ Ráithe 3 ar Bhus Éireann Chorcaí;
Comhoibriú idir Expressway agus Dearadh
na hÉireann 2015;
Expressway – buaiteoir an fheachtais ‘An
Chumarsáid is Fearr’ ag Gradaim Lóistíochta
agus Iompair na hÉireann;
Chuir Bus Éireann tús le clár comhair faoi
stiúir Údarás Fuinnimh Inmharthana na
hÉireann;
I mbun oibre le hÚdarás Fuinnimh
Inmharthana na hÉireann chun creidiúnú
ISO50001 a chur chun feidhme agus a
bhaint amach;

Athbhreithniú

l

Buaiteoirí i bhfeachtas ‘Leading Lights’
Ghradaim Sábháilteachta ar Bhóithre an
Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre;

Ráiteas an Chathaoirligh

Sábháilteacht

Scór um chlú corparáideach ardaithe ón
84ú háit go dtí an 42ú háit i measc 100
príomhchuideachta na hÉireann – staidéar
RepTrak um Chlú Corparáideach 2015;

Buaicphointí

l

Tá Euro VI, an deimhniúchán astaíochtaí is
déanaí, ag feithiclí nua.

Suirbhéanna foirne agus feabhas ar an gcumarsáid
inmheánach.

Ráitis Airgeadais
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Ráiteas an Chathaoirligh
spreagfaidh ár gcumas i dtaobh cur le líon na bpaisinéirí ar
an ngréasán fairsing seirbhísí dár gcuid.
Bliain dhúshlánach arbh ea 2015 dár seirbhísí tráchtála:
taifeadadh easnamh €6m, rud is cúis mhór imní don
bhord. Mar thoradh air sin d’iarr an bord ar an lucht
bainistíochta plean straitéiseach a ullmhú chun a bheith ag
obair i gcomhar leis na páirtithe leasmhara go léir ionas go
ndéanfaidh Expressway brabús arís, agus leagadh síos bloic
thógála an phróisis sin in 2015.

Cloch mhíle thagarmharcála i suirbhé

Aidan Murphy, Cathaoirleach

Réamhrá
Chuir Bus Éireann chun feidhme roinnt tionscnamh mór
i gcomhair bhliain an chustaiméara in 2015. Níl teist ag
cuideachta ar bith eile ar an oileán seo atá inchurtha leis an
gceann atá againne inár gcáil mar an gréasán comhtháite
busanna agus cóistí is mó lasmuigh de Bhaile Átha Cliath,
agus is a bhuí lenár gcustaiméirí agus ár bhfoireann, agus
le rialachas láidir ár mBord Stiúrthóirí an méid sin.
Chuireamar tús leis an bhliain trí Chonradh nua
Oibleagáide Seirbhíse Poiblí a chur chun feidhme, a bhí
bronnta ag an Údarás Náisiúnta Iompair ar Bhus Éireann.
Faoin socrú sin, bunaítear caighdeáin shuntasacha
nua maidir le seirbhís do chustaiméirí, spriocanna nua
iontaofachta agus poncúlachta agus caighdeáin oibríochta
níos airde fiú ná mar a bhí i bhfeidhm roimhe sin. Leagadh
síos in 2015 an bhunchloch lena chur ar ár gcumas dúinn
na caighdeáin sin a chomhlíonadh, le hinfheistíochtaí
móra i dteicneolaíocht na faisnéise, sa fhlít, in eolas do
chustaiméirí agus i gcúram custaiméirí. Éilíonn gach ceann
de na forbairtí sin próisis nua agus go n-oibreodh ár
bhfoireann ar bhealaí nua, agus is mian liom an fhoireann
sin a mholadh as ucht leanúint ar aghaidh ag glacadh
leis na forbairtí sin ar shlí chomh fonnmhar. Cuirfidh
na feabhsuithe sin an gnólacht sa riocht is go mbeidh
dintiúir níos láidre fós aige sna blianta atá romhainn, rud a
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Fágann tiomantas ár bhfoirne agus ár gcustaiméirí go
bhfuil Bus Éireann ar cheann de na cuideachtaí is fearr
aithne agus is mó meas uirthi in Éirinn. Bhí an méid sin le
sonrú i Suirbhé bliantúil RepTrak, staidéar neamhspleách
ar 100 príomhchuideachta na hÉireann, a rinneadh in
2015. Léirigh an suirbhé sin ar chlú corparáideach gur léim
Bus Éireann ón 84ú háit go dtí an 42ú háit agus gur aige a
bhí an dara méadú ba mhó in Éirinn i dtaobh scóir. Táimid
an-bhródúil as an éacht sin agus is cúis bhróid dúinn freisin
go bhfuil an oiread sin measa ag muintir na hÉireann ar ár
gcuideachta.

Oidhreacht agus tacaíocht don phobal
Téann oidhreacht Bhus Éireann maidir le seirbhísí
tábhachtacha iompair a sholáthar don phobal siar
chomh fada leis na 1940í. Tá beagnach 10,000 duine san
eagraíocht a chuidíonn ár gcuid seirbhísí a sholáthar,
agus tá na daoine sin ag obair agus ag maireachtáil
ar fud bhailte agus sráidbhailte na hÉireann. Is rud
an-dáiríre dúinn an ról atá againn i dtaobh freagracht
shóisialta chorparáideach. Tacaímid le tionscadail stuama
charthanachta agus phobail gach bliain trí chláir don óige,
trí chuairteanna oideachasúla ar scoileanna agus go leor
tionscnaimh áitiúla eile. Leanaimid ar aghaidh i mbun oibre
leis na grúpaí éagsúla atá ag iarraidh feabhas a chur ar an
rochtain ar ár seirbhísí atá ag daoine ag a bhfuil riachtanais
speisialta, agus feicimid na sochair a bhaineann an gnó
agus na pobail a bhfreastalaímid orthu as an gcomhoibriú
sin an tráth céanna.

Oibríochtaí
Oibrímid an Scéim Iompair Scoile thar ceann na Roinne
Oideachais agus Scileanna, agus tá an méid sin á
dhéanamh againn anois le beagnach leathchéad bliain.

Buaicphointí

Tá an tsábháilteacht fós i gcroílár gach a ndéanann
Bus Éireann agus coinníodh leis an mbéim sin ar
shábháilteacht in 2015. Mar gheall ar scála mór ár
soláthar seirbhíse, bímid seasta ag feabhsú agus
ag leathnú ár gcaighdeán ard ag teacht leis an
deimhniúchán oiliúna agus an teicneolaíocht is déanaí.
Bhí sé ina aidhm againn in 2015 feasacht a mhúscailt
agus caighdeáin a ardú lena chinntiú go sáróidh ár gcuid
prótacal sábháilteachta dúshláin amach anseo agus go
gcomhlíonfaidh siad aon reachtaíocht nua, agus creidiúnú
foirmiúil a bhaint amach. Chuimsigh an infheistíocht inár

Ar deireadh, in 2015 tugadh isteach Plean Straitéiseach
nua ina leagtar amach ár bhfís nua, ár gcuspóirí
corparáideacha, ár gcuid spriocanna agus ár
dtionscnaimh mhóra do na cúig bliana atá romhainn.
Beidh na pleananna sin ina gcreat chun ár n-uaillmhianta
a bhaint amach i dtaobh fáis, infheistíochta,
éifeachtúlachtaí agus forbairt daoine, agus riachtanais
chorparáideacha ár bpáirtithe leasmhara éagsúla ar gach
leibhéal á gcur san áireamh.

Focal scoir
Ag breathnú chun cinn dom, tá muinín agam go
leanfaidh Bus Éireann ar aghaidh ag comhlíonadh an
róil ríthábhachtaigh atá aici maidir le hiompar poiblí a
sholáthar in Éirinn. Cuirfimid tairiscintí iomaíocha isteach
ar na margaí bus a bheidh ag oscailt in 2016 agus
leanfaimid ar aghaidh ag glacadh cur chuige nuála agus
ag feabhsú ár gcuid seirbhísí. Toisc go leagaimid béim i
gcónaí ar eispéireas na gcustaiméirí agus ar chaighdeán
ár seirbhíse, is maith an riocht ina bhfuilimid chun cur le
líon na dturas paisinéirí le tuilleadh infheistíochta, agus ár
soláthar seirbhíse a mhéadú do na pobail a ndéanaimid
freastal orthu.

Ráitis Airgeadais

Sábháilteacht

Pleanáil straitéiseach

Athbhreithniú

Tá luach intreach ag ár seirbhísí tráchtála don Stát agus
soláthraíonn siad gréasán luachmhar nascachta dó. In
2015, d’éirigh linn cur le feasacht branda agus le líon
na bpaisinéirí ar ár seirbhísí Expressway trí libhré nua,
feabhas ar an ngréasán agus feachtais fógraíochta nua.
Cé go bhfuil cor chun feabhais sa gheilleagar, fágann
an iomaíocht bhreise ar ár mbealaí tráchtála ó oibreoirí
príobháideacha intíre agus idirnáisiúnta gur gá níos
mó béime fós a chur ar éifeachtúlacht costais agus ar
infheistíocht sa mhargaíocht lena chinntiú go gcothófar
an borradh atá faoin ngnó. Mar gheall ar an gcur chuige
rialála i leith ceadúnaithe, ní mór dúinn a chinntiú go
bhfuilimid iomaíoch chun dúshláin an mhargaidh a shárú.

bhflít nua gnéithe sábháilteachta nua a dearadh chun
cur le sábháilteacht agus compord ár bpaisinéirí, agus
cuireadh feachtas nua ar bun lenar spreagadh úsáid
criosanna sábhála ar gach seirbhís bhus atá dírithe ar
leanaí óga, a dtuismitheoirí agus na scoileanna.

Ráiteas an Chathaoirligh

Tá géarghá leis na seirbhísí sin i bpobail tuaithe. Is
casta an lóistíocht atá de dhíth chun na bealaí tuaithe
sin a dhearadh agus tá an phleanáil ina leith gan
sárú. Is léiriú ar scil agus díograis na mball foirne é
go n-éiríonn leo 3,500 conraitheoir a fhostú chun ár
seirbhís a sholáthar sa tréimhse ghearr samhraidh sula
n-osclaíonn na scoileanna. Mar gheall ar an infheistíocht
atá á déanamh againn i bpróisis teicneolaíochta agus
soláthair nua le haghaidh ár n-oibríochtaí Scoileanna,
beidh éifeachtúlacht costais níos fearr fós ag an Stát in
2015. Tá áthas orm go raibh muid ábalta airgead a spáráil
ar sheirbhísí thar ceann na Roinne gan cur isteach ar
chaighdeán na seirbhíse uainn.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na comhaltaí
boird eile, leis an lucht bainistíochta agus leis an
bhfoireann as an gcion a dhéanann siad agus táim ag súil
le 2016 agus le tacú leis an ról a bheidh ag Bus Éireann,
tráth a bheidh ceiliúradh stairiúil ar leith ar bun in Éirinn.
Ina theannta sin, ba mhaith liom buíochas a ghabháil
lenár gcustaiméirí agus lenár bpáirtithe leasmhara ar fad
as a ndílseacht agus a dtacaíocht leanúnach.

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Bhus Éireann 2015
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Réamhrá an Phríomhfheidhmeannaigh agus
Athbhreithniú ar Oibríochtaí
A Chustaiméirí agus a Pháirtithe
Leasmhara,
Bhí timpeallacht oibríochta dhúshlánach fós le sárú ag
Bus Éireann in 2015 agus cé go bhfuil áthas orm a rá
gur leanadh in 2015 leis an mborradh a bhí faoin ngnó
in 2014, thabhaigh an chuideachta easnamh €6 mhilliún
i leith na bliana. Tabhaíodh easnamh €0.35 milliún ar
sheirbhísí OSP i ndiaidh fóirdheontais agus míreanna
eisceachtúla agus tabhaíodh easnamh €5.6 milliún i leith ár
gcuid seirbhísí tráchtála. Chuaigh an chuideachta i mbun
rannpháirtíochta le páirtithe leasmhara in 2015 chun fís
straitéiseach a ullmhú do Expressway, a chuirfeadh ar ár
gcumas an tseirbhís sin a sholáthar ar shlí ní b’éifeachtaí sa
timpeallacht reatha. Leagadh síos bloic thógála na físe sin in
2015 agus beidh an chuideachta i mbun rannpháirtíochta
leis an bhfoireann, ar bhonn comhoibritheach, chun a
chinntiú go mbeidh cúrsaí airgeadais níos cobhsaí i gcás
Expressway sna blianta atá romhainn.
Martin Nolan, Príomhfheidhmeannach

Forbhreathnú ar an mbliain 2015
Bhí deiseanna nua le tapú in 2015 tar éis blianta fada den
chúlú geilleagrach. Leagadh béim as an nua ar riachtanais
an ghnó i dtaobh teacht le geilleagar atá ag teacht chuige
féin agus a bhfuil borradh mór faoi. Tá feabhas tagtha ar
chaighdeáin do chustaiméirí agus ar nuálaíocht cheana féin
de bharr chur chun feidhme ár straitéise nua cúig bliana. De
réir mar a thabharfaidh níos mó agus níos mó custaiméirí
faoi deara na hathruithe sin, tá muinín agam gur féidir linn
a chur ina luí ar an bpobal leanúint ar aghaidh ag roghnú
an bhus nó an chóiste seachas modhanna eile iompair,
chun ár bhfís a chomhlíonadh i dtaobh 5% a chur le líon na
bpaisinéirí in aghaidh na bliana go dtí 2025.
Tá sé leagtha amach agam thíos na 10 mbealach a fheicim
chuig Todhchaí Níos Fearr i dtaobh Iompar Poiblí i dtéarmaí
na gcúinsí ina bhfuilimid le páirtithe leasmhara agus
coinníollacha an mhargaidh.
Lean an chuideachta ag cur leis an rath a bhí uirthi in 2014:
tháinig méadú 1.7% ar an ioncam oibriúcháin in 2015 agus
tháinig méadú 1.1% ar líon na dturas paisinéirí. Cé gur
spreag an geilleagar an borradh sin, bhí neart ár mbranda
agus caighdeán ár seirbhíse ina mbonn leis chomh maith.
Tá an clú atá ar Bhus Éireann ag brath go mór ar phaisean
agus tiomantas ár bhfoirne. Tá mé an-bhródúil as na
héachtaí a rinne siad in 2015, a raibh dianiarracht i ndálaí
aimsire uafásacha i gceist leo go minic, lena chinntiú go
n-iomprófaí ár gcustaiméirí, dream a bhfuil an-mheas
againn orthu, go slán sábháilte.
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10 mBealach chuig Todhchaí Níos Fearr i
dtaobh Iompar Poiblí
1

●

Tacú le fás geilleagrach

●

Iomaíochas
feabhsaithe

●

Leanúint ar aghaidh
ag cruthú post

Ní mór Plean Iompair Réigiúnaigh
a Ullmhú

2

OSP
Tosaíocht a thabhairt
d’Fhorbairt an ghréasáin
chomhtháite náisiúnta

Seirbhísí
Tráchtála

4

5

RÉIGIÚNACH

Infheistíocht le haghaidh Córas Iompair
Phoiblí a bheidh Sábháilte, Éifeachtach

6

le haghaidh córas iompair
a bheidh sábháilte, éifeachtach

Níl mór Coinneáil le Móiminteam na
hÉifeachtúlachta agus an Fheabhsaithe

Athbhreithniú

Comhairlí Cathrach agus Contae
Naisc idir ceantair áitiúla agus na bailte

Cothabháil

Cúrsaí Tráchtála agus Sóisialta
Freastal ar phobail

8

Costais
Oibríochta

Is féidir Iompar den Scoth a bheith
ag Éirinn

Giaráil a dhéanamh
ar an dea-chleachtas
domhanda

An fás
idirnáisiúnta
a dhíghlasáil

Ráitis Airgeadais

Fóirdheontas

Cur Chuige Comhpháirtíochta maidir
le hIompar Poiblí
An tÚdarás Náisiúnta Iompair/
An Roinn Iompair
Éifeachtúlachtaí breise agus
spáráil airgid bhreise

Infheistiú

Ioncam ó
Phaisinéirí

Bearta Tosaíochta i dtaobh Busanna
de dhíth chun Méadú ar Líon na
bPaisinéirí a Spreagadh
Feabhsaithe chun
dul i ngleic leis an
mbrú tráchta atá
ag dul in olcas

Athsholáthar

7

Seirbhísí
Scoile

Ráiteas an Chathaoirligh

Forbairt réigiúnach ar
bhonn cothrom ar mhaith
le huilechuimsitheacht
shóisialta agus
gheilleagrach
BAILE
ÁTHA
CLIATH

Is iad Gréasáin Chomhtháite is Fearr
a Fheidhmíonn do gach Pobal

Buaicphointí

3

A Aithint go bhfuil Iompar Poiblí ina
Ghné Ríthábhachtach de Théarnamh
an Gheilleagair Áitiúil agus an
Gheilleagair Náisiúnta

Chun Luach ar Airgead a thabhairt don
Stát agus don Chustaiméir

9

Straitéis Nua chun Úsáid Iompair
Phoiblí in Éirinn a dhúbailt faoi 2025 (T25)

10

Ní mór Cistiú Cuí a Sholáthar i leith
Pleananna Iompair Phoiblí

Cistiú Iompair Phoiblí

Méadú 4-5% ar líon na bpaisinéirí
Plean
10 mBliana in aghaidh na bliana
Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Bhus Éireann 2015
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Athbhreithniú ar Oibríochtaí (ar lean)

Ag Díriú ar an Éifeachtúlacht
Cé go bhfuil misneach agam de bharr na gcéimeanna a
glacadh in 2015, ní dhéanaim measúnú faoina méid ar na
dúshláin a bheidh le sárú againn san am atá le teacht. Cé
go bhfágann an téarnamh geilleagrach go bhfuil an deis
ann ár seirbhísí iompair phoiblí a fhorbairt ag teacht leis
an mbeartas poiblí, is féidir leis cur le brú tráchta agus
brú costais a bhaineann le héileamh níos mó ar sheirbhísí
chomh maith.

In 2015, thabhaíomar costais bhreise a raibh tionchar
acu ar an bhfeidhmíocht airgeadais. Mar chuid den
chomhaontú i dtaobh airgead a shábháil, rud a bhí
riachtanach, tugadh isteach laghduithe párolla ón 1
Meitheamh 2013 mar chuid de mhaolú 19 mí ó théarmaí
agus coinníollacha a bhí i bhfeidhm. Cuireadh an laghdú
céanna sin i bhfeidhm ar phá an Phríomhfheidhmeannaigh.
Chuaigh an tréimhse 19 mí sin in éag ar an 31 Nollaig 2014
agus cuireadh na téarmaí agus na coinníollacha bunaidh ar
ais i bhfeidhm. Bhí costais bhreise eile ar an gcuideachta,
ar bhonn éilimh, amhail costais chothabhála agus soláthar
le haghaidh éileamh. Díreoimid gan staonadh ar chostas
lena chinntiú go leanaimid ar aghaidh ag tabhairt an
luacha is fearr don Stát agus go mbeidh ár spriocanna
éifeachtúlachta ina gcuid de gach feidhm ar fud an ghnó
lena chinntiú go bhfreastalóimid ar na riachtanais atá ag
athrú.
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Tírdhreach na hiomaíochta
Tá athrú mór tagtha ar thírdhreach na hiomaíochta, áfach.
Is dúshlánaí i bhfad atá cúrsaí ar ár mbealaí tráchtála ná
mar a bhíodh mar gheall ar an méadú ar líon na gceadúnas
a deonaíodh ar oibreoirí príobháideacha ar chonairí áirithe.
Táimid fós an-aireach agus an-bhuartha faoi ró-sholáthar
acmhainne i bhfianaise scála beag mhargadh na hÉireann,
agus dá bhrí sin coinneoimid leis an rannpháirtíocht lenár
bpáirtithe leasmhara chun ár ngnó Expressway a shuí lena
chinntiú go mbeidh sé inbhuanaithe amach anseo.

Ag Díriú ar chaighdeáin Iompair Phoiblí
Is gné lárnach é an t-iompar poiblí i dtaobh cuidiú le
téarnamh an gheilleagair náisiúnta agus geilleagar na
réigiún áitiúil araon. Is gá go gcaithfí ar bhonn tosaíochta
leis an infheistíocht i gcóras iompair phoiblí atá sábháilte,
éifeachtach, a fhreastalaíonn ar an mborradh atá faoin
ngeilleagar i ndáil le hacmhainn agus le hionchas na
gcustaiméirí.
D’fhonn tacú le haistriú córa iompair agus le feabhas ar
thairiscintí iompair phoiblí, ní mór leanúint leis an bplé faoi
iompar poiblí ina gcuirfear béim ar ghréasáin chomhtháite
a nascann gach pobal, pobail uirbeacha agus pobail
tuaithe araon, chun forbairt gheilleagrach chothrom a
chothú. Maidir leis sin, bhí mé an-sásta gur óstálamar
fóram poiblí ar éirigh go geal leis i gcathair na Gaillimhe an
fómhar seo caite, ag ar leagamar amach ár 10 mBealach
chuig Todhchaí Níos Fearr i dtaobh Iompar Phoiblí chun

roghanna iompair phoiblí agus tábhacht na pleanála
áitiúla a spreagadh.

Sábháilteacht

Flít nua
Ag tógáil ar an bhflít nua a tugadh isteach in 2014,
monaraíodh daichead cóiste Expressway eile le linn
2015 lena gcur ar an mbóthar sa chéad ráithe de 2016.
Lena chois sin rinneamar athbhreithniú ar an ngréasán
Expressway in 2015, agus cuireadh feabhas nach beag
ar an tseirbhís do chustaiméirí ó thaobh achar ama na
dturas agus nascachta.

Ag díriú ar ár bpobail
Mar fhocal scoir, tá mé an-bhródúil as an ról atá againn
le fada an lá sna pobail a ndéanaimid freastal orthu
sna sráidbhailte, sna bailte agus sna cathracha ar fud
na tíre. Trí fheithiclí nua a thabhairt isteach inár bhflít,
feithiclí atá oiriúnach do chathaoireacha rothaí agus
ina bhfuil suíocháin tosaíochta do phaisinéirí faoi
mhíchumas luaineachta, is féidir linn leanúint ar aghaidh
ag leathnú ár gcuid seirbhísí do gach duine. Léirímid ár
dtiomantas don chomhshaol tríd an bhflít nua a fheistiú
leis na deimhniúcháin astaíochtaí Euro VI is déanaí,
rud a fhágann go bhfuil siad ar na busanna díosail is
neamhdhíobhálaí don chomhshaol in Éirinn.

Ráitis Airgeadais

Tá an tsábháilteacht fós ríthábhachtach maidir le gach
a ndéanaimid i mBus Éireann agus coinníodh leis an
mbéim sin ar shábháilteacht le linn 2015 trí oiliúint agus
trí dhíriú ar bhonn leanúnach ar ghnéithe criticiúla den
tsábháilteacht. Bíonn an chuideachta seasta ar a dícheall
ag ardú leibhéil sábháilteachta ar fud na heagraíochta trí
fheasacht agus oiliúint.

Gach lá den téarma scoile, iompraíonn Bus Éireann
tuairim is 113,000 leanbh ar níos mó ná 6,500 bealach
chuig 3,000 scoil, lena n-áirítear leanaí a bhfuil riachtanais
speisialta oideachais acu. In 2015, d’fhorbraíomar clár
sábháilteachta mealltach d’fhonn a spreagadh go mbainfí
níos mó úsáide as criosanna sábhála agus d’fhonn
feabhas a chur ar chúrsaí sábháilteachta ar bhusanna.
Is ar leanaí bunscoile a bhí an clár sin dírithe. Thacaigh
an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre agus Cumann
Múinteoirí Éireann leis an bhfeachtas agus dírítear aird
leis ar ár dtiomantas don tsábháilteacht ar fud gach
ceann dár seirbhísí.

Athbhreithniú

In 2015, chuireamar chun feidhme athruithe ar bheagán
faoi bhun an tríú cuid den ghréasán bealaí seirbhíse
poiblí atá againn, i gcomhar leis an Údarás Náisiúnta
Iompair, agus thosaíomar ag cur chun feidhme conradh
cúig bliana Dírdhámhachtana ar ár gcuid seirbhísí OSP.

Seirbhísí Scoile

Ráiteas an Chathaoirligh

Ag Díriú ar Nuálaíocht agus ar
Shábháilteacht

Buaicphointí

I dtaca leis sin, leanaimid orainn ag obair i ndlúthpháirt
lenár gcomhghleacaithe san Údarás Náisiúnta Iompair
agus sa Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt mar
aon leis an Roinn Oideachais agus Scileanna lena áirithiú
go ndéanfaimid go léir gach iarracht na roghanna taistil is
fearr atá ar fáil a thairiscint dár gcustaiméirí. Ach leanúint
ar aghaidh ag obair as lámha a chéile chun meán-aois ár
bhflít a laghdú agus gach réimse den ghnó a fheabhsú, tá
a fhios agam gur féidir le Bus Éireann leanúint ar aghaidh
ag soláthar caighdeán iompair phoiblí den scoth, atá
inchurtha leo siúd is fearr sa tionscal.

Maidir le seirbhísí OSP, cuireadh 57 bus agus cóiste nua
ar an mbóthar in 2015. Cuireadh isteach orduithe breise
gar do thús na bliana 2015 ar 43 feithicil OSP eile, lena
n-áirítear 12 bhus dhá stór chun cur leis an acmhainn
ar bhealaí cathracha réigiúnacha, 16 bhus cathrach
aon stóir do sheirbhísí chathair Chorcaí agus 15 chóiste
comaitéireachta dhá stór do Mhórcheantar Bhaile Átha
Cliath.

Ag féachaint chun cinn
Cé nach bhfuil aon amhras orainn go gcuirfear ár
ndúshlán ar ár gcuid seirbhísí tráchtála, tá muinín agam
go fóill as a bhfuil i ndán do Bhus Éireann agus as an
acmhainneacht fáis sa ghnó seo in Éirinn nuair a bheidh
an cúlú geilleagrach thart. Táimid fós ag infheistiú san
Oibleagáid Seirbhíse Poiblí atá orainn, sa ghnó Tráchtála
agus i ngnó na Scoileanna, agus is spreagúil an rud é a
bheith inár gcuid de gheilleagar fáis, agus a bheith ag cur
le creatlach shóisialta agus gheilleagrach na hÉireann,
agus muid ag tabhairt faoin gcomóradh céad bliain in
2016.

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Bhus Éireann 2015
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Buaicphointí
Airgeadais
Forléargas Airgeadais
Toradh foriomlán 2015
Is é an toradh iomlán easnamh €6m
don bhliain 2015 (2014: Barrachas
€5.1m) mar aon le laghdú ar an EBITDA
(Tuilleamh roimh Ús, Cánachas,
Dímheas agus Amúchadh) roimh
mhíreanna eisceachtúla ó €13.1m in
2014 go dtí €2m in 2015.

Níl sé sin inbhuanaithe san fhadtréimhse agus beidh
bearta ag teastáil chun aghaidh a thabhairt ar an leibhéal
suntasach easnaimh sin i leith na seirbhísí tráchtála dár
gcuid.
Ainneoin Bus Éireann a bheith fós ag feidhmiú i
dtimpeallacht dhúshlánach in 2015, lean an chuideachta ar
aghaidh ag obair chun a cuspóir sonraithe a bhaint amach,
is é sin filleadh ar staid airgeadais níos inbhuanaithe i gcás
gach táirge.
Leagtar amach anseo thíos an toradh oibriúcháin roimh
mhíreanna eisceachtúla agus tar éis ús iníoctha agus ús
infhaighte i leith gach táirge:
Toradh oibriúcháin roimh mhíreanna eisceachtúla
agus tar éis ús iníoctha agus ús infhaighte
2015
€m

2014
€m

Seirbhísí OSP

(0.2)

4.1

Seirbhísí Tráchtála
Expressway

(5.3)

0.6

Seirbhísí Scoile

(0.0)

2.3

Seirbhísí Tráchtála eile

(0.1)

0.2

(5.6)

7.2

Oibleagáid Seirbhíse Poiblí
Conradh leis an Údarás Náisiúnta Iompair
Faoi chonradh ag an Údarás Náisiúnta Iompair, tá Bus
Éireann freagrach as breis is 300 bealach arna gcistiú ag
an Stát, bealaí a sholáthraíonn seirbhísí ríthábhachtacha
trína nasctar pobail éagsúla, i gceantair iargúlta thuaithe
go háirithe. Áirítear ina measc siúd seirbhísí cathrach i

12

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Bhus Éireann 2015

gCorcaigh, Gaillimh, Luimneach, Port Láirge agus Sligeach
agus seirbhísí cóiste lasmuigh de Bhaile Átha Cliath.
Sonraítear sa Chonradh Iompair Phoiblí reatha idir an
tÚdarás Náisiúnta Iompair agus Bus Éireann, conradh a
cuireadh chun feidhme i mí na Nollag 2014 agus a bheidh
bailí go dtí 2019, caighdeáin na feidhmíochta oibríochtúla
agus na seirbhíse do chustaiméirí nach mór do Bhus
Éireann a chothú.
Fóirdheontas
Fuair an chuideachta fóirdheontas €33.7 milliún ón Stát
mar íocaíocht i leith a hOibleagáide Seirbhíse Poiblí in 2015
(2014: €34.4 milliún).
Bhí borradh mór faoin ioncam OSP go fóill in 2015, agus
tháinig méadú suas le 11.4% air i gcás seirbhísí réigiúnacha
cathrach.
Tháinig méadú 3.7% ar an ioncam ó sheirbhísí Cóiste in
2015 i gcomparáid le 2014, rud a léiríonn feidhmíocht
láidir ós rud é nach raibh an dlús céanna faoin téarnamh
geilleagrach lasmuigh de na príomhcheantair uirbeacha ar
fud na tíre.
Bhí tionchar ag an méadú ar chostais phárolla ar an
mbonn costais OSP in 2015. Mar chuid den chomhaontú
i dtaobh airgead a shábháil, rud a bhí riachtanach, tugadh
isteach laghduithe párolla ón 1 Meitheamh 2013 mar chuid
de mhaolú 19 mí ó théarmaí agus coinníollacha a bhí i
bhfeidhm. Cuireadh an laghdú céanna sin i bhfeidhm ar
phá an Phríomhfheidhmeannaigh. Chuaigh an tréimhse
19 mí sin in éag ar an 31 Nollaig 2014 agus cuireadh na
téarmaí agus na coinníollacha bunaidh ar ais i bhfeidhm.
Tháinig méadú ar chostais i leith éileamh freisin.
Ina theannta sin, fuair an chuideachta deontas ioncaim
nach beag de €4 mhilliún maidir le Seirbhísí OSP i rith na
bliana. Tá sé i gceist ag an gcuideachta leanúint ar aghaidh
lena cuid oibre d’fhonn deireadh a chur le heasnaimh
oibriúcháin ar Sheirbhísí OSP faoin mbliain 2016, agus

cé gur taifeadadh easnamh €0.35 milliún i leith OSP in
2015 i ndiaidh fóirdheontais agus míreanna eisceachtúla,
tá súil ag an gcuideachta go mbainfear cóimheá airgid
amach i leith Seirbhísí OSP in 2016.

Lean an chuideachta ar aghaidh ag soláthar seirbhísí
iompair scoile thar ceann na Roinne Oideachais agus
Scileanna. In 2015 bhain an chuideachta amach
tuilleadh spárála airgid agus éifeachtúlachtaí eile don
Roinn Oideachais agus Scileanna agus lean ar aghaidh
ag soláthar Seirbhísí Iompair Scoile trí sheirbhísí
inmheánach agus seirbhísí arna soláthar ar bhonn
seachtrach. Baineadh cóimheá airgid amach i leith
Seirbhísí Iompair Scoile in 2015.

Buaicphointí

Fóirdheontas € milliún

Seirbhísí tráchtála eile
2011

2012

2013

2014

2015

Seirbhísí Tráchtála Expressway

Expressway
Ioncam ó Expressway

+1%

Infheistíocht Chaipitiúil
Leanann Bus Éireann ag tabhairt tús áite d’infheistíochtaí
a fheabhsóidh eispéireas na gcustaiméirí agus iad ag
taisteal leis an gcuideachta. Tá an infheistíocht sa fhlít,
i saoráidí, i gcórais TF agus i ngléasra agus innealra
garáiste dírithe ar fheabhas leanúnach a chur ar na
seirbhísí a thairgimid do chustaiméirí.
I mbliana fuair an chuideachta busanna le haghaidh
seirbhísí Expressway agus seirbhísí OSP araon, rud a
fhágann go bhfuil feabhas nach beag ar an tseirbhís a
fhaigheann na custaiméirí.
Bhí an caiteachas caipitiúil cothrom le €18.5 milliún in
2015, agus sholáthair an tÚdarás Náisiúnta Iompair cistiú
i bhfoirm deontas caipitiúil €7.2 milliún.

Ráitis Airgeadais

Nuair a cuireadh 20 feithicil nua ar an mbóthar
go luath in 2015, tháinig feabhas nach beag ar
phróifíl an fhlít ach d’fhág sé freisin go bhfuil
costais níos airde i leith dímheasa sa chuntas
brabúis agus caillteanais. Ba é an toradh glan le
haghaidh Expressway in 2015 ná easnamh €5.3
milliún (barrachas 2014: €0.6 milliún). Chuaigh an
chuideachta i mbun athbhreithniú cuimsitheach ar
shamhail oibríochta Expressway in 2015 agus beidh
sí ag dul i mbun rannpháirtíochta leis na páirtithe
leasmhara go léir maidir leis an chéad chéim eile sa
phróiseas i dtreo Expressway a bheith ag déanamh
brabúis arís..

Tá Bus Éireann i mbun seirbhísí tráchtála eile freisin lena
n-áirítear fruiliú príobháideach, turais lae, Eurolines agus
seirbhísí coimhdeacha eile. Gineann na gníomhaíochtaí
sin ollchorrlach don chuideachta. Chomh maith leis
sin, ídíonn siad céatadán d’fhorchostais iomlána na
cuideachta, rud a fhágann gur féidir laghdú a dhéanamh
ar an leithdháileadh forchostas a bhaineann le
gníomhaíochtaí eile laistigh den chuideachta.

Athbhreithniú

Ba mhargadh an-iomaíoch é an margadh bus idir
cathracha in 2015. Thuairiscigh an chuideachta
méadú 1% ar ioncam agus ar líon na bpaisinéirí
sa timpeallacht iomaíoch sin, ach tá sí ag díriú ar
mhéadú níos suntasaí in 2016. Bhí costais phárolla
bhreise ar an mbonn costais Expressway freisin ag
teacht le deireadh an chomhaontaithe pá 19 mí leis
an bhfoireann, agus bhí costais ní b’airde air i leith
éileamh freisin.

Ráiteas an Chathaoirligh
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Iompar Scoile

Flít Nua
Expressway

Paisinéirí

+1%

Monaraíodh 40 cóiste Expressway eile le linn 2015 lena
gcur ar an mbóthar sa chéad ráithe de 2016. Cuimsíonn
flít láidir cóistí idirchathrach Expressway iad seo a leanas:
l

cóistí 12m dhá acastóir ina bhfuil 51-53 suíochán,

l

cóistí 14m trí acastóir ina bhfuil 59-63 suíochán agus

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Bhus Éireann 2015
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Buaicphointí Airgeadais (ar lean)

l
l

cóistí 14m dhá stór ina bhfuil 82 suíochán.
20 cóiste nua trí acastóir agus 20 coiste nua dhá
acastóir – a bheidh ar an mbóthar go luath in 2016.

OSP
Chuir an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt cistiú
€50 milliún d’fheithiclí nua ar fáil tríd an Údarás Náisiúnta
Iompair in 2014 agus 2015, lena n-úsáid ar ár gcuid bealaí
OSP.
Áiríodh leis an infheistíocht 25 bus dhá stór do chathracha
réigiúnacha agus do sheirbhísí Mhórcheantar Bhaile
Átha Cliath, 20 cóiste comaitéireachta agus 12 chóiste
comaitéireachta dhá stór.
Feithiclí a cuireadh leis an bhflít in 2015
Cuireadh 57 bus agus cóiste nua san iomlán ar an mbóthar
in 2015. Cuireadh isteach orduithe breise gar do thús na
bliana 2015 ar 43 feithicil OSP eile, lena n-áirítear 12 bus
dhá stór chun cur leis an acmhainn ar bhealaí cathracha
réigiúnacha, 16 bus cathrach aon stóir do sheirbhísí
chathair Chorcaí agus 15 chóiste comaitéireachta dhá stór
do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. Tá cuid de na feithiclí
nua dhá stór ag tógáil áite feithiclí níos sine, nach bhfuil
chomh neamhdhíobhálach don chomhshaol, agus tá cuid
eile díobh á gcur leis an bhflít chun freastal ar an méadú
réamh-mheasta ar líon na bpaisinéirí.
De bharr na hinfheistíochta sa fhlít, beidh ar chumas Bhus
Éireann meán-aois ár mbusanna agus ár gcóistí a laghdú a
thuilleadh agus an flít a fhorbairt mar cheann atá níos nua-
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aimseartha, níos iontaofa agus níos neamhdhíobhálaí don
chomhshaol.
Ioncam
Tháinig méadú 1.7% ar an ioncam oibriúcháin foriomlán in
2015. Bhí borradh mór faoi ioncam na Seirbhísí Cathrach,
ar tháinig méadú 11.4% orthu i gcomparáid le 2014, agus
tháinig méadú 1% ar ioncam Expressway. Léiríonn an
méid sin iomaíocht mhéadaithe i margadh na seirbhísí bus
idirchathrach.
Ioncam Iomlán

Ioncam agus Líon na bPaisinéirí
Ioncam Oibriúcháin

Paisinéirí (scoileanna
san áireamh)

+1.7% +1.1%
305

Ioncam Oibriúcháin € milliún

300
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275
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Príomhchatagóirí caiteachais
Costais phárolla

Ba chóir a thabhairt faoi deara gurb í an bhliain reatha
an chéad bhliain do chur chun feidhme iomlán an
Chaighdeáin Tuairiscithe Airgeadais 102 (FRS 102) laistigh
de Bhus Éireann agus ar fud chuideachtaí eile CIÉ.

An Margadh in 2015

2,487
comhalta
foirne dár
gcuid féin
17 suíomh

Tá costais bhreosla ina bpríomh-mhír chaiteachais
ag an gcuideachta freisin. Leanamar orainn lorg
éifeachtúlachtaí leanúnacha i réimsí ar nós Tiomáint
Éiceolaíoch agus bearta eile spárála fuinnimh. B’ionann
na costais bhreosla agus €32.7 milliún in 2015 i
gcomparáid le costas €34.4 milliún in 2014. Baineann
na costais laghdaithe den chuid is mó leis an laghdú ar
phraghas an bhreosla mar aon le tabhairt isteach feithiclí
atá níos éifeachtaí i dtaobh breosla.

Cuireann Bus Éireann go mór leis an Státchiste agus i rith
2015 d’íoc sé €59 milliún leis an Státchiste, idir chánacha
párolla, Chustaim agus Mál, CBL agus chánacha eile.

seirbhísí áitiúla
agus seirbhísí
tuaithe

10,000 duine

ag obair ar fud
gach paróiste
sa tír

Iompar Scoileanna

1,400 oibreoir príobháideach áitiúil,
3,640 feithicil

Staitisticí náisiúnta
Léirítear i bhfigiúirí na Roinne Airgeadais don bhliain
2015 gur tháinig méadú 6.2% ar fhíor-OTI, méadú 2.8% ar
fhostaíocht, agus méadú 3.2% ar thomhaltas pearsanta le
hais na bliana 2014. Laistigh de sin, bhí méadú os cionn
1 milliún ar líon na gcuairteanna ón gcoigríoch ar Éirinn i
gcomparáid le 2014.

Ráitis Airgeadais

Ranníocaíocht don Státchiste

íoctha leis an
Státchiste

An soláthraí
is mó i dtaobh

Athbhreithniú

Tháinig méadú 3.7% ar chostais ábhar agus seirbhísí i
rith 2015 i gcomparáid le 2014 ach ní mór féachaint air
sin i gcomhthéacs líon méadaithe na bpaisinéirí agus
tionscnaimh eile atá os comhair na gcustaiméirí. Tá an
bonn costais níos airde in 2015 ina thoradh freisin ar
mhéadú ar na soláthairtí atá de dhíth i dtaobh tionóiscí
tríú páirtí agus tionóiscí fostaithe.

€59 milliún

Ráiteas an Chathaoirligh

Léiríonn an fheidhmíocht i dtaobh fás ioncaim agus
líon na bpaisinéirí in 2015 an borradh atá faoi mhuinín
na dtomhaltóirí in Éirinn. I bhfianaise stóinseacht an
téarnaimh, táimid ag súil le borradh níos mó fós in 2016.

Costais Bhreosla

Forchostais

Buaicphointí

Tá na costais phárolla fós ar an mír líne caiteachais aonair
is mó i gcás Bhus Éireann agus tá an lucht bainistíochta
ag déanamh athbhreithniú leanúnach orthu. Tháinig
méadú 5.4% ar an bpárolla agus costais ghaolmhara
in 2015 le hais leibhéil na bliana 2014. Tugadh isteach
laghduithe párolla ón 1 Meitheamh 2013 mar chuid
de mhaolú 19 mí ó théarmaí agus coinníollacha a bhí i
bhfeidhm. Cuireadh an laghdú céanna sin i bhfeidhm ar
phá an Phríomhfheidhmeannaigh. Chuaigh an tréimhse
19 mí sin in éag ar an 31 Nollaig 2014 agus cuireadh na
téarmaí agus na coinníollacha bunaidh ar ais i bhfeidhm.
Ina theannta sin, rinne an chuideachta infheistíocht
i seirbhísí breise atá dírithe ar fheabhas a chur ar
eispéireas na gcustaiméirí agus chuir sé sin le líon na
bhfostaithe le linn 2015.

Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais 102
(FRS 102)

Fás
Chabhraigh an fás sin cur le líon na dturas paisinéirí
ar fud ár gcathracha, ár mbealaí comaitéireachta agus
ár mbealaí tráchtála Expressway. Is léir ón taighde a
rinneamar gur lean an dlús faoin aschur geilleagrach
ag imirt tionchair ar na cúiseanna taistil (obair, cuspóir
sóisialta, cuspóir fóillíochta, miondíol, oideachas) agus
chuaigh sé sin chun tairbhe ár ngnó.

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Bhus Éireann 2015
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Buaicphointí Airgeadais (ar lean)

Na dúshláin a shárú

Custaiméirí/Ciliméadair

In 2015, thosaíomar ag dul i ngleic leis na dúshláin mar seo
a leanas:

2015

2014

000’s

000’s

Seirbhísí cathrach sna cúigí

19,352

18,641

Dúshláin maidir le ceadúnú

Seirbhísí sceidealaithe eile

18,509

18,547

Lean an rialtóir ar aghaidh ag eisiúint ceadúnais nua in
2015. Tá forbairt na seirbhísí tuaithe áitiúla tosaithe ag
teacht chun cinn mar ghné shuntasach den tírdhreach
iompair agus, den chuid is mó, tá siadsan á bpleanáil
ionas go n-oirfidh siad do sheirbhísí cóistí Bhus Éireann.
Ar bhealaí tráchtála, eisíodh ceadúnais nua d’oibreoirí
príobháideacha ar roinnt bealaí a bhfreastalaíonn
Expressway orthu faoi láthair. Beidh sé ríthábhachtach
i dtaobh chothabháil na leibhéal seirbhíse ar na conairí
sin go mbeidh cinntí ceadúnaithe ailínithe go han-stuama
leis an éileamh iarbhír, lena chinntiú go mbeidh gnó
inbhuanaithe ag gach oibreoir agus, inár gcás féin, go
mbeidh na costais fós ailínithe le hiomaíocht mhéadaithe
sa mhargadh.

An scéim iompair scoile

41,040

40,900

78,901

78,088

8,360

7,946

Seirbhísí eile – féin

69,390

70,805

Seirbhísí eile – ar fo-chonradh

85,263

84,828

163,013

163,579

l
l

athbhreithnithe nua ar an ngréasán agus
infheistíocht i bhfeithiclí dhá stór a iompróidh níos mó
daoine

Ciliméadair a thaistil feithiclí
Seirbhísí cathrach sna cúigí

Turais Fhoriomlána Phaisinéirí (milliúin)

Brú Tráchta

80

Tháinig méadú ar an mbrú tráchta i ngach ceann de
chathracha na hÉireann in 2015.

79

Meastar gur tháinig méadú idir 5% agus 7% ar achar ama
na dturas tráth ardbhrú tráchta in 2015 i gcomparáid le
2014. Tá Bus Éireann fós i mbun rannpháirtíochta gníomhaí
le páirtithe leasmhara agus é sa tóir ar bhearta tosaíochta
bus a laghdóidh an t-achar ama a thógann turais. Tugann
córais Faisnéise Fíor-Ama do Phaisinéirí cúnamh do
chustaiméirí maidir le hintuarthacht seirbhísí, ach is gá
achar ama na dturas a laghdú trí thosaíocht a thabhairt do
bhusanna chun aistriú córa iompair a bhaint amach.

Fás ar Líon na bPaisinéirí
Rinneadh 37.9 milliún turas paisinéara ar gach seirbhís
bóthair do phaisinéirí de chuid Bhus Éireann in 2015,
méadú breis is 670,000 ar fhigiúirí na bliana 2014.
Tháinig méadú breis is 8% ar líon na dturas paisinéara i
gCathair Chorcaí, agus bhí méadú nach beag ar líon na
dturas comaitéireachta go Baile Átha Cliath freisin.
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Buaicphointí

Foireann nua tiomnaithe cúraim custaiméirí

Uimhir Íosghlao nua
Chomh maith leis sin, bunaíodh Ionad Náisiúnta Glaonna
nua. Tá an tseirbhís sin ar fáil ó Luan go Domhnach idir
08:30 agus 18:00 agus freagrófar gach glaoch a thiocfaidh
isteach ar uimhir íosghlao nua – 1850 836 611.

Tagarmharcanna tábhachtacha agus léargais ó
chustaiméirí
Tháinig feabhas ar Bhearta Sástachta Custaiméirí ó 87% i
Ráithe 4 2014 go 92% i Ráithe 4 2015
– Foinse: Torthaí Suirbhé Cairte Custaiméirí i dtaobh Idirghníomhaíochtaí,
an 13 Eanáir 2016

Is i leith Bhus Éireann is mó a aontaítear leis an ráiteas
‘Mothaím sábháilte ag taisteal leo’ le hais gach oibreora
iompair eile

Ráitis Airgeadais

Cuireann an fhoireann láraithe ar ár gcumas dúinn
struchtúr comhtháite a bheith againn chun faisnéis faoi
tháirgí agus seirbhísí a chur ar fáil, freagairt do chúrsaí de
réir mar a tharlaíonn siad, dul i gcomhairle leis na réigiúin
más gá, agus custaiméirí ar cuireadh moill orthu a chur ar
a suaimhneas.

a thaispeántar orthu, agus tá an córas sin suiteáilte ar
ár gcuid feithiclí go léir. Nuashonraítear an fhaisnéis sin
ar na scáileáin Faisnéise Fíor-Ama do Phaisinéirí i rith
an lae. Tugadh isteach an córas sin freisin ag gach stad i
ngréasán Bus Éireann tríd an Aip Fhíor-ama ‘Transport for
Ireland’.

Athbhreithniú

In 2015, bunaíodh Foireann Chúraim Chustaiméirí
tiomnaithe nua chun díriú ar ár gcuspóirí i leith cairt
chustaiméirí, atá ag teacht leis na hoibleagáidí atá
orainn faoin gconradh Dírdhámhachtana leis an Údarás
Náisiúnta Iompair.

Ráiteas an Chathaoirligh

Ceangal níos Fearr fós lenár
gCustaiméirí

– Foinse: Millward Brown Travel Monitor, Samhain 2015

Aontú go mór leis na ráitis ‘Tá siad ag iarraidh feabhas
a chur an tseirbhís uathu’ agus ‘Tá siad nua-aimseartha
agus forásach’ i leith Bhus Éireann le hais cuideachta
iompair ar bith eile

Feabhas ar theicneolaíocht na faisnéise

– Foinse: Millward Brown Travel Monitor, Samhain 2015

Leanadh le scáileáin Faisnéise Fíor-Ama do Phaisinéirí
a chur i bhfeidhm ag stadanna i Mórcheantar Bhaile
Átha Cliath agus i gcathracha Chorcaí, Luimnigh, na
Gaillimhe agus Phort Láirge in 2015. Is ó Uathchóras
Aimsithe Feithiclí Bhus Éireann a fhaightear an fhaisnéis

Scór um chlú corparáideach ardaithe ón 84ú háit go dtí
an 42ú háit i measc 100 príomhchuideachta na hÉireann
– Foinse: Staidéar RepTrak um Chlú Corparáideach 2015

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Bhus Éireann 2015
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Seirbhísí arna
gCistiú ag an Stát
Oibleagáid Seirbhíse Poiblí
Tá Bus Éireann lántiomanta do chur ar a
gcumas do dhaoine leas a bhaint as iompar
poiblí seachas a bheith ag taisteal i
gcarranna príobháideacha.

	
  

Díriú ar Aistriú Córa Iompair
Trácht
Measctha

Bus
Rialta

Rothaí

Lána
Gasta
Amháin

Coisí

Iarnród
Éadrom

Dhá
Lána
Ghasta

Iarnród Iarnród
Trom Fo-Uirbeach

Trí bheith ag obair lenár bpáirtithe leasmhara agus leis na
pobail áitiúla, tá an chuideachta ag leanúint lenár seirbhísí
a fheabhsú agus infheistiú iontu agus é ina aidhm aici an
líon turas custaiméirí a mhéadú agus úsáideoirí nua a
mhealladh chun úsáid a bhaint as iompar poiblí.
Tugadh faoi raon margaíochta chun úsáid iompair phoiblí
a spreagadh, agus cuireadh i gcuimhne don phobal na
buntáistí, na feabhsaithe ar an ngréasán agus na seirbhísí
nuashonruithe, lena n-áirítear feachtas ‘Cathracha’ ar éirigh
go geal leis agus faoinar cuireadh feabhas nach beag ar
sheirbhísí mar seo a leanas:

2,000

9,000

14,000

17,000

19,000

22,000

45,000

80,000 100,000

Feabhas ar Sheirbhísí
Cuireadh feabhas ar sheirbhísí ar na bealaí seo a leanas i
rith 2015:

Feithiclí nua stór amháin agus dhá stór

l

Feabhas ar mhinicíocht na mbusanna ar bhealaí áirithe

l

Gréasáin níos simplí

l

Formáidí nua i dtaobh amchlár agus léarscáileanna
gréasáin

Bun Clóidí – An Tulach – Bealach
Conglais – Baile Átha Cliath

l

Tabhairt isteach an Chárta Leap

l

WiFi suiteáilte ar gach feithicil

Bealach 167

Baile Átha Fhirdhia – Droichead Átha

Bealach 201

An Cuarbhealach Thuaidh

Bealach 203

Fearann an Rí – Lár na Cathrach – Baile
Féitheán

Lena chois sin, cuireadh feachtas ar bun i gcomhar le
Bus Átha Cliath, Iarnród Éireann agus Luas, chun tairbhe
na Scéime TaxSaver a chur ar a súile d’fhostóirí agus
d’fhostaithe araon.

Bealach
209A

Sráid Phádraig – Poll an Duibh – Siúlán
na mBráthar

Bealach 216

Mount Oval – Lár na Cathrach –
Ospidéal na hOllscoile, Corcaigh

Bealach 223

Inis Sionnach – Rinn an Scidígh – Baile
na Manach – Corcaigh

Bealach 235

Corcaigh – Réileán – Stuaic

Bealach 245

Cluain Meala – Baile Mhistéala –
Mainistir Fhear Maí – Corcaigh

Bealach 401

An Fhaiche Mhór – Bóthar na Trá

Bealach 270280

Gréasán Chontae Chiarraí

Bealach 132
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Úsáid iompair phoiblí a chur chun cinn

Buaicphointí

Cuireadh feachtais caidrimh phoiblí agus feachtais
faisnéise poiblí ar bun in éineacht lenar díríodh aird ar
na feabhsuithe éagsúla ar an ngréasán agus na táillí
speisialta a cuireadh i bhfeidhm d’fhonn taisteal breise
a spreagadh ag tréimhsí tábhachtacha ar nós na Nollag.
Ghlac Bus Éireann páirt freisin i dtionscnaimh de chuid
an Údaráis Náisiúnta Iompair chun úsáid iompair phoiblí
a chur chun cinn ar fud na modhanna iompair go léir.

Ráiteas an Chathaoirligh

Tugadh isteach an Cárta Leap i Mórcheantar Bhaile Átha
Cliath in 2013, i gCathair Chorcaí agus i gCathair Luimnigh
in 2014, agus i gCathair Phort Láirge in 2015. Tá táirgí
taistil éagsúla, amhail táirge 24 uair, táirge 7 lá agus táirge
míosúil ar fáil chun freastal ar riachtanais taistil éagsúla ár
gcustaiméirí. Úsáideadh an Cárta Leap ar bhreis is 10%
de na turais ar ár seirbhísí cathrach in 2015.
Baineadh triail as roinnt táirgí nua TaxSaver ar chonair an
Mhuilinn Chearr – Bhaile Átha Cliath trínar féidir taisteal
ar sheirbhísí comaitéireachta iarnróid agus bus araon.
Cé go raibh na táirgí sin ar fáil roimhe seo ar ghréasáin
chathrach, is é seo an chéad uair a raibh fáil orthu ar
sheirbhísí comaitéireachta.

Athbhreithniú
Ráitis Airgeadais

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Bhus Éireann 2015
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Seirbhísí Tráchtála
Expressway
Áirítear lenár gcuid seirbhísí tráchtála
Expressway, a fheidhmionn ar bhreis is 23
bhealach ar fud na tíre.

Rinneadh 7 milliún turas paisinéara in 2015. Ina theannta
sin, bhí Go Bé, comhfhiontar idir Bus Éireann agus GoBus
idir Corcaigh agus Baile Átha Cliath, mar bhonn le tuilleadh
fáis ar líon na bpaisinéirí i margadh fíor-iomaíoch.

Príomhathruithe ar an nGréasán
Agus béim á cur ar fheabhsuithe do chustaiméirí ar nós
amanna taistil níos tapa agus níos iontaofa, rinneadh
athbhreithniú ar an ngréasán Expressway faoinar tugadh
isteach roinnt amchlár nua in 2015:
Bealach 2

Loch Garman – Guaire – An tInbhear
Mór – Baile Átha Cliath – Aerfort Bhaile
Átha Cliath

Bealach 4

Ros Mhic Thriúin – Port Láirge
– Ceatharlach – Baile Átha Cliath –
Aerfort Bhaile Átha Cliath

Bealach X7
Bealach X51

Cluain Meala – Cill Chainnigh – Baile
Átha Cliath – Aerfort Bhaile Átha Cliath
Gaillimh – Aerfort na Sionainne –
Luimneach

Naisc Aerfoirt
Is amhlaidh fós i gcás Expressway:
l

l

l

l

20

go bhfuil sé ar an soláthraí is mó seirbhísí cóiste
idir-réigiúnacha chuig Aerfoirt Éireannacha,
go soláthraíonn sé seirbhís dhíreach gan stad do
phaisinéirí aerfoirt ag príomhamanna eitilte.
go bhfuil sé ag feabhsú an ghréasáin chuig Aerfoirt
Éireannacha agus uathu ar cuireadh feabhas breise
air le linn 2015 nuair a cuireadh seirbhís ó Chluain
Meala, Cill Chainnigh agus Ros Mhic Thriúin go
hAerfort Bhaile Átha Cliath leis,
go bhfuil sé cur le gréasán na seirbhísí gan stad
ó Ghaillimh leis an tseirbhís X51 chuig Aerfort na
Sionainne i rith an tsamhraidh.

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Bhus Éireann 2015

Lean an méadú ar líon na bpaisinéirí ar sheirbhísí Expressway
go dtí Aerfort Bhaile Átha Cliath agus uaidh in 2015. Bhí
ionadaithe seirbhíse do chustaiméirí ag tacú le seirbhísí
Expressway ag Aerfort Bhaile Átha Cliath i rith bhuaicphointí
an tsamhraidh agus na Nollag, agus chabhraigh siad le gach
gné dár n-eispéireas do chustaiméirí. Saincheapadh an
feachtas Nollag chun fáilte a chur rompu siúd a bhí ag teacht
abhaile i gcomhair shéasúr na Nollag.

Táillí Speisialta
Chuir Expressway trí cinn de dhíolacháin suíochán ar bun
in 2015, le táillí idir €5.99 agus €8.99. Bhí na feachtais sin
ar siúl i rith na bliana agus tacaíodh leo le fógraíocht ar an
teilifís agus ar an raidió agus le fógraíocht dhigiteach.

Comhoibriú idir Expressway agus
Dearadh na hÉireann 2015
Rapair shaincheaptha do chóistí
Ba í 2015 bliain dearaidh na hÉireann agus chun an
méid sin a cheiliúradh chuaigh Expressway agus Bliain
Dearaidh na hÉireann (ID2015) ag obair i gcomhar le
dearthóirí cáiliúla Éireannacha chun cúig rapar cóiste ar
leith a chruthú. Faoin tionscadal, chruthaigh na dearthóirí
dearadh pearsanta saincheaptha ar chanbhás ollmhór
chóiste nua Expressway ón mbliain 2015. Is iad scoth
dhearthóirí na hÉireann a dhear na rapair – ina measc bhí
Orla Kiely, Kevin Thornton, Maser, Brown Bag Films agus
Roughan and O’Donovan Structural Engineers. Léirigh an
chomhpháirtíocht sin tacaíocht Expressway ina ról mar
chomhpháirtí iompair oifigiúil do ID2015, tionscnamh an
Rialtais chun dearadh na hÉireann a chur chun cinn agus a
cheiliúradh sa bhaile agus thar lear ar feadh bliana.
Rannpháirtíocht an phobail sa dearadh
Spreagadh an pobal chun a bheith rannpháirteach trína
rapar speisialta féin a dhearadh do chóiste Expressway.
I measc na n-iontrálacha a fuarthas bhí idir íomhánna
pearsanta de thírdhreacha na hÉireann agus smaointe
a raibh mórtas staire go smior iontu, mar aon le dearaí
ealaíne.

Buaicphointí

Ráiteas an Chathaoirligh

Athbhreithniú

Ráitis Airgeadais
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Aitheantas Branda agus Gradam
Tugadh aitheantas do thiomantas Expressway i dtaobh
bhuntáistí na seirbhísí a fhógairt ag Gradaim Lóistíochta
agus Iompair na hÉireann. Bhuaigh an branda an gradam
Cumarsáide in 2015 a bhuí leis an bhfeachtas margaíochta
“Like the Car, Only Better”. Bhí an feachtas sin ina straitéis
meáin náisiúnta chomhtháite a dhírigh an-chuid airde ar an
mbranda Expressway, a mhúscail rannpháirtíocht agus, rud
is tábhachtaí, a chuaigh i bhfeidhm ar ár gcustaiméirí.

Comhpháirtíochtaí Spóirt
Soláthraí cóistí do mhór-imeachtaí spóirt
Rinneadh treisiú arís eile in 2015 ar an gcaidreamh idir
Expressway agus Cumann Lúthchleas Gael (CLG) Bhaile
Átha Cliath, Cumann Peile na hÉireann (FAI) agus Cumann
Rugbaí na hÉireann nuair a rinne an branda athnuachan
ar an mbaint atá aige leo mar Sholáthraí Cóiste Oifigiúil
d’Fhoirne Sinsearacha Iomána agus Peile Bhaile Átha Cliath,
agus don fhoireann shinsearach náisiúnta sacair agus an
scuad rugbaí.
Inár gcáil mar sholáthraí busanna agus cóistí na hÉireann,
ba chúis bhróid dúinn an dá fhoireann CLG a iompar ar
a n-aistear sa Chraobh Uile-Éireann, agus bhíomar thar a
bheith sásta an fhoireann peile a thabhairt chomh fada
le Páirc an Chrócaigh Domhnach an Chluiche Ceannais.
Thaisteal siadsan, agus Corn Mhig Uidhir in éineacht leo,
chuig an gceiliúradh oifigiúil chun fáilte abhaile a chur
rompu ar Shráid Uí Chonaill ar an lá dár gcionn.
Ba chúis mhór bhróid dúinn freisin gur muidne a d’iompair
foireann sacair na hÉireann agus Scuad Rugbaí na hÉireann
chuig a gcuid cluichí sa tír seo in 2015.
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Seirbhísí Scoile
Iompar Scoile
Staitisticí

Beartas Bhus Éireann um Chosaint Leanaí

Oibríonn Bus Éireann an Scéim Iompair Bunscoile, an
Scéim Iompair Iarbhunscoile, agus an Scéim Iompair
Scoile do Leanaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais
acu, thar ceann na Roinne Oideachais agus Scileanna, a
n-oibríonn an chuideachta i ndlúthpháirt léi lena chinntiú
go gcuirimid seirbhís iontaofa, shábháilte, atá éifeachtúil i
dtaobh costais, ar fáil do na leanaí a n-iompraímid agus a
dtuismitheoirí thar ceann an Stáit.

Eisíodh Beartas na cuideachta um Chosaint Leanaí don
fhoireann go léir i bhfómhar na bliana 2015. Forbraíodh
an beartas nua sin i gcomhar le TUSLA, agus leanann
sé na prionsabail atá leagtha amach sa doiciméad ‘Tús
Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas
Leanaí’.

Ráiteas an Chathaoirligh

An réimse seirbhísí a sholáthraítear

Buaicphointí

Le linn théarmaí scoile na bliana 2015,
d’iompair Bus Éireann thart ar 113,000
leanbh ar níos mó ná 6,500 bealach
chuig timpeall 3,000 scoil gach lá scoile,
lena n-áirítear leanaí a bhfuil riachtanais
speisialta oideachais acu, dá soláthraítear
seirbhísí atá ceaptha chun freastal ar
a gcuid riachtanais ar leith, agus iad ag
feidhmiú go ginearálta ó dhoras go doras.

Sábháilteacht
Athbhreithniú

Feachtas sábháilteachta
Cuireadh chun feidhme an Feachtas Sábháilteachta
Iompair Scoile ‘Buster and the Belt Ups’ in 2015.

Ráitis Airgeadais

In 2015, tugadh isteach Feachtas Sábháilteachta
Scoile nua Bhus Éireann faoinar leagadh an-bhéim ar
fheasacht leanaí ar an tábhacht a bhaineann lena gcuid
criosanna sábhála a chaitheamh. Tógann an tionscnamh
sábháilteachta nua sin ar fheachtais de chuid Bhus
Éireann roimhe seo chun aird a dhíriú ar an tábhacht a
bhaineann le sábháilteacht agus tú ag taisteal, ar mhaithe
leis na leanaí scoile a bhíonn á n-iompar againn.
Carachtair bheoite is ea ‘Buster and the Belt-Ups’ atá le
feiceáil i bhfeachtas cuimsitheach, lena n-áirítear físeán
sábháilteachta beoite, agus pacáistí ina bhfuil póstaeir,
teastais sábháilteachta criosanna sábhála, bileoga
gníomhaíochta agus greamáin. Díríonn an feachtas
ar leanaí scoile a spreagadh chun an crios sábhála a
chaitheamh agus iad ag taisteal.
Dáileadh an físeán agus na pacáistí ar Scoileanna
Náisiúnta agus ar Ghaelscoileanna ar fud na tíre
agus tá an feachtas formhuinithe ag an Údarás um
Shábháilteacht ar Bhóithre agus an INTO (Cumann
Múinteoirí Éireann).
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Seirbhísí Scoile (ar lean)

Leathnú agus Feabhsú na seirbhísí
iompair scoile

Rabhaidh aimsire ó Met Éireann agus
busanna scoile

Leanadh leis an leathnú ar an Scéim Iompair Scoile i
dtéarmaí líon na seirbhísí nua a cuireadh ar fáil le linn na
bliana.

Tráth a bhí geimhreadh na bliana 2015 ag druidim linn,
chuir Bus Éireann chun feidhme beartas nua i ndáil le
seirbhísí Iompair Scoile ar mhaithe le sábháilteacht leanaí. I
gcás ina n-eiseoidh Met Éireann rabhadh aimsire le stádas
dearg, cuirfidh Bus Éireann Seirbhísí Iompair Scoile ar
fionraí sna ceantair atá i gceist.

Seirbhísí nua bus scoile
In 2015, thug Bus Éireann isteach 307 seirbhís nua
thar ceann na Roinne Oideachais agus Scileanna faoin
Scéim Iompair Scoile, i gcomparáid le 274 seirbhís nua in
2014. Ina dteannta sin, cuireadh 650 feabhas seirbhíse
i bhfeidhm, a d’áirigh síneadh a chur le bealaí, feithiclí a
uasghrádú, agus turais bhreise, méadú beagnach 100 le
hais na bliana 2014.
Is i réimse an iompair scoile do leanaí a bhfuil riachtanais
speisialta oideachais acu a bhí formhór na seirbhísí nua
agus na bhfeabhsuithe sin.
Spriocanna éifeachtúlachta a baineadh amach
Chabhraigh na bearta éifeachtúlachta a rinne Bus Éireann
go mór chun fritháireamh a dhéanamh ar chostas na
seirbhísí nua sin agus cúraim eile, rud a fhágann go bhfuil
costas na scéime ar an Roinn Oideachais agus Scileanna
don bhliain 2015 níos ísle ná mar a bhí in 2014.
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Tugadh isteach an beartas sin lena chinntiú nach mbeidh
daltaí iompair scoile á gcur i mbaol agus iad ag taisteal ar
bhóithre beaga tuaithe i ndálaí aimsire an-dona, agus nach
gcuirfear i mbaol iad agus iad á bpiocadh suas in aimsir
den chineál sin. Seirbhís tuaithe den chuid is mó is ea an
Scéim Iompar Scoile, agus bíonn ar a lán dár mbusanna
tiomáint ar mhionbhóithre agus ar bhóithre tánaisteacha
chun seirbhís chuí a chur ar fáil do na teaghlaigh a
bhfreastalaímid orthu.

Bainistíocht Fuinnimh

Buaicphointí

tomhas, monatóireacht agus anailís a dhéanamh ar
úsáid fuinnimh;

l

ídiú fuinnimh a íoslaghdú;

l

éifeachtúlacht fuinnimh a bharrfheabhsú;

l

cinnteacht an tsoláthair a bhunú.

I rith 2015, chuir Bus Éireann na cláir seo a leanas i
bhfeidhm d’fhonn ráta ídithe fuinnimh na Cuideachta a
laghdú:
Cur chun cinn leanúnach ar Fheachtais Feasachta
Fuinnimh, a bhí dírithe go háirithe ar laghdú a dhéanamh
ar ídiú breosla de bharr réchasadh neamhriachtanach
innill.
Méadú ar líon na bhfeithiclí sa fhlít atá feistithe le córais
uathoibreacha chun innill a stopadh agus iad díomhaoin.
Tabhairt isteach feithiclí a bhfuil inneall níos éifeachtaí
iontu.
Cláir uasghrádaithe um Éifeachtúlacht Soilsithe trí chórais
soilsithe nua-aimseartha ísealfhuinnimh (LED) a chur in
ionad na teicneolaíochta atá as dáta.

Ráitis Airgeadais

l

Spriocanna fuinnimh a baineadh amach in 2015

Athbhreithniú

I samhradh na bliana 2015, chuir Bus Éireann tús le
clár comhair faoi stiúir Údarás Fuinnimh Inmharthana
na hÉireann d’fhonn creidiúnú ISO50001 a chur chun
feidhme agus a bhaint amach. Sonraíocht is ea ISO 50001
i leith Córas Bainistíochta Fuinnimh atá cruthaithe ag
Eagraíocht Idirnáisiúnta na gCaighdeán (ISO). Sonraítear
sa chaighdeán na riachtanais go léir i dtaobh Córas
Bainistíochta Fuinnimh a bhunú, a chur chun feidhme,
a chothabháil agus a fheabhsú, córas arb é is cuspóir
dó a chur ar chumas eagraíochta cur chuige córasach
a leanúint maidir le feabhas leanúnach a bhaint amach
i dtaobh feidhmíocht fuinnimh. Déantar an méid sin
trí nósanna imeachta a chur chun feidhme maidir le
próiseas bainistithe struchtúraithe orthu seo a leanas:

Ráiteas an Chathaoirligh

Clár le Fuinneamh Inmharthana
Éireann agus ISO50001

Monatóireacht agus Tuairisciú Feabhsaithe ar ídiú breosla
an fhlít trí úsáid a bhaint as Bogearraí Córas Gnó agus
SAP.

Tá sé ina aidhm ag an gCaighdeán ISO50001 cuidiú le
heagraíochtaí laghdú seasta a dhéanamh ar a n-úsáid
fuinnimh (agus dá bhrí sin a gcostais fuinnimh) agus a
n-astaíochtaí gás ceaptha teasa.
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Tionscnaimh i gcomhair na bliana 2016
I mí na Samhna 2015, cuireadh tús le tionscadal faoina
bhfeisteofar gach feithicil seirbhíse atá bunaithe i
gCorcaigh le córais Teileamaitice atá ceaptha chun ídiú
breosla feithiclí a íoslaghdú. Fágann sé sin go mbeidh 97
feithicil eile feistithe le córas Teileamaitice chomh maith
leis na 56 feithicil ina bhfuil an trealamh sin feistithe
cheana féin.

Ídiú Fuinnimh i Meigeavata

2015 MWH
5236

1047

5913

Díosal
Leictreachas
Gás
Ola Théimh

286483
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Oibríochtaí
Garáiste

Feabhas ar Gharáistí/Stáisiúin

Mar gheall ar dhrochdhálaí trádála, níor fhéad an
chuideachta a thuilleadh airgid a infheistiú i bhfeithiclí
nua le háit na sean-chinn a thógáil.

Uasghrádú saoráidí

Meánaois an Fhlít
Meánaois an fhlít
Feithiclí Scoile

2014
bliain

16

15

8

7

Oiliúint
Leanadh ar aghaidh in 2015 leis an dara bliain de na cláir
oiliúna a bhaineann go sonrach leis an bhflít. Trí na cláir
sin, cuireadh feabhas ar chumas foriomlán garáistí chun
aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna leis an bhflít agus
cuirtear ar a gcumas dár bhfoireann theicniúil coinneáil
suas leis an dul chun cinn i leith ár bhflít nua-aimseartha.

Uasghrádú trealaimh
Cuireadh isteach córas níocháin uathoibríoch d’fhonnadh
agus fo-chabhail feithiclí i ngaráiste na Cloiche Leithne
agus rinneadh é a choimisiúnú. Úsáideann an córas
cinn ghlantacháin ardbhrú a thrasnaíonn a chéile agus
a rothlaíonn go huathoibríoch agus is féidir fonnadh
feithicle a ghlanadh, gan duine ar bith i mbun an
mheaisín, ag teacht le caighdeán CVRT, i níos lú na 30
nóiméad.
Tionscadal Luas ag an gCloch Leathan
Leanadh ar aghaidh le tionscadal traschathrach LUAS
ag an gCloch Leathan le cur i gcrích an bhalla teorann
agus tús na n-oibreacha céimithe um fheabhsú clóis lena
n-áirítear leagan amach nua ar an limistéar páirceála,
draenáil dromchla níos fearr, soilsiú agus teilifíse ciorcaid
iata ar an suíomh. Leanadh le harrachtaí chun oibríochtaí
suímh a choinneáil ag imeacht agus mórghníomhaíochtaí
tógála ar siúl ar fud an tsuímh.
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In 2015 bhain na hOibríochtaí Garáiste amach creidiúnú
ISO9001 agus PAS 43, an tsonraíocht um Chóras
Bainistíochta idirnáisiúnta i leith dea-chleachtas maidir
le hoibriú sábháilte i dtaobh briseadh, aisghabháil agus
tógáil chun bealaigh feithicle.

Leanadh leis an obair chun saoráidí a uasghrádú le cur i
gcrích an chláir náisiúnta seirbhísí leictreacha i ngaráiste
na Cloiche Leithne. Leanadh le feabhsuithe ar shaoráidí
sa stáisiún trí oibreacha athnuachana agus oibreacha
feabhais ar phoill iniúchta, suiteálacha ní feithiclí agus
stóráil Ad-blue agus breosla.

Athbhreithniú

Feithiclí paisinéirí bóthair

2015
bliain

Ráiteas an Chathaoirligh

Fágann meánaois níos sine an fhlít go bhfuil ardú tagtha
ar chostais chothabhála in aghaidh na feithicle.

Buaicphointí

Aois an fhlít agus costais chothabhála
Tá meánaois an fhlít ag ardú go fóill mar
thoradh ar laghdú mór ar an infheistíocht
sa fhlít i rith na tréimhse ba mheasa sa
lagtrá eacnamaíochta.
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Oibríochtaí Garáiste (ar lean)

Compord agus sábháilteacht ar bord
Fágann na feithiclí úrscothacha seo go bhfuil ár
gcustaiméirí níos sábháilte, níos compordaí, agus go bhfuil
seirbhís níos fearr á soláthar dóibh. Tá an méid seo a
leanas ar fáil ar na feithiclí:
l

Wi-Fi 4G saor in aisce;

l

scáileáin faisnéise fíor-ama do phaisinéirí;

l

córais CCTV il-cheamara;

l

suíocháin aerchóirithe, ar a bhfuil cúisíní níos tibhe;

l

Gnéithe den fhlít nua:

l

l
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Comhpháirtíochtaí leis an earnáil dheonach
Tá Bus Éireann fós ag obair i gcomhar lenár nGrúpa
Úsáideoirí faoi Mhíchumas – lena n-áirítear Cumann
Cathaoireacha Rothaí na hÉireann, DeafHear, Comhairle
Náisiúnta na nDall in Éirinn agus an Grúpa Fócais
Míchumais de chuid Fhóram Pobail Bhaile Átha Cliath –
chun cúrsaí inrochtaineachta a fheabhsú dár gcustaiméirí.

spás breise do na cosa, soicéid chumhachta agus
suíocháin insínte.

Teicneolaíocht agus nuálaíocht i leith
innill
l

Inrochtaineacht

An deimhniúcháin astaíochtaí Euro VI is déanaí, rud a
fhágann go bhfuil ár bhfeithiclí ar na busanna díosail is
neamhdhíobhálaí don chomhshaol atá ar an mbóthar
in Éirinn faoi láthair.
Tá an t-aschur sceite innill deimhnithe de réir na
gcaighdeán AE is airde le haghaidh rialuithe astaíochtaí.
Faoi na caighdeáin Euro VI is déanaí, laghdaítear gáis
NOx agus Ábhar Cáithníneach dochrach ar a laghad
95% agus 97% faoi seach i gcomparáid le busanna den
chineál céanna atá 20 bliain d’aois.
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Feabhsuithe ar stadanna bus
Ina theannta sin, oibríonn Bus Éireann i ndlúthpháirt leis an
Údarás Náisiúnta Iompair agus le húdaráis áitiúla maidir le
dearadh stadanna bus nua, a éascóidh dár gcustaiméirí go
léir agus iad ag dul suas ar an mbus agus ag tuirlingt de ag
stadanna bus saindeartha. I mbliana dheonaigh an tÚdarás
Náisiúnta Iompair cistiú do dhaichead stad inrochtana
breise, rud a gcuirimid fáilte mhór roimhe.
Inrochtaineacht do chathaoireacha rothaí
Cuireadh feithiclí nua leis an bhflít, feithiclí atá oiriúnach do
chathaoireacha rothaí agus ina bhfuil suíocháin tosaíochta
do phaisinéirí faoi mhíchumas luaineachta, agus anois tá
76% dár bhflít oiriúnach do chathaoireacha rothaí.

Tá Bus Éireann fós tiomanta do sheirbhísí cóiste
inrochtana le hardaitheoir do chathaoir rothaí a bheith ar
fáil ar gach bealach de réir mar a bheidh an líon iomlán
cóistí inrochtana ar fáil agus an bonneagar cuí stadanna
bus ann.

l

l

Tá Bus Éireann dírithe ar ghnéithe nuálacha a chur i
bhfeidhm lena bhfeabhsaítear turais na gcustaiméirí
agus lena gcuirtear luach níos fearr ar fáil dóibh.
Trí bheith i mbun rannpháirtíochta lenár soláthraithe
agus i mbun oibre lenár bpáirtithe leasmhara, lean
Bus Éireann ar aghaidh ag cur réitigh nuálacha
nuatheicneolaíochta chun feidhme in 2015. Seo a leanas
cuid de na príomhthionscnaimh ar thugamar fúthu:
Príomhthionscnaimh

l

In 2015, thugamar isteach suíomh gréasáin nua
Bhus Éireann atá curtha in oiriúint do ghléasanna
soghluaiste. Tá an suíomh gréasáin sin bunaithe
ar dhearaí nua chun cúrsaí inrochtaineachta agus
nascleanúna a fheabhsú do chustaiméirí agus tá
pleanáil turais agus faisnéis fíor-ama atá optamaithe a
thuilleadh fós do ghléasanna soghluaiste air.

l

l

l

Ina theannta sin, d’fheabhsaigh Bus Éireann
bainistíocht na cumarsáide le custaiméirí in 2015
nuair a tugadh isteach córas Salesforce trínar féidir
leis an bhfoireann freagra an-tapa a thabhairt ar
theachtaireachtaí ó chustaiméirí.
Chuir Salesforce ar a chumas do Bhus Éireann freisin
teachtaireachtaí ó chainéil éagsúla, amhail Facebook,
Twitter, ríomhphost, teileafón agus litreacha, a
chónascadh in aon chóras amháin le haghaidh
bainistíocht níos éifeachtaí a dhéanamh ar an
gcumarsáid le custaiméirí.
Leanamar ar aghaidh ag feabhsú Chóras Faisnéise
Fíor-Ama Bhus Éireann do Phaisinéirí in 2015 trí
uasghrádú a dhéanamh ar an Uathchóras Aimsithe
Feithiclí
Na busanna nua a tugadh isteach in 2015, bhí an
teicneolaíocht is nuaí i dtaobh Uathchóras Aimsithe
Feithiclí orthu, lena n-áirítear scáileáin ilfheidhmeacha
agus comhaireamh uathoibríoch paisinéirí.
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Tá mol nascleanúna ar an leathanach baile trína
mbíonn rochtain fhurasta ag custaiméirí ar na
príomhfheidhmeanna – Ticéid a Cheannach/Féachaint
ar Amchláir/Táille a Aimsiú/Faisnéis Fíor-Ama.

l

Tugadh isteach an gléas cliste bailiúcháin de chuid an
Údaráis Náisiúnta Iompair ag príomhionaid chathrach
in 2015 freisin, trína bhféadann custaiméirí táirgí taistil
Leap agus breisithe creidmheasa taistil a cheannaigh
siad ar líne a bhailiú.

Athbhreithniú

l

l

I gcomhar leis an Údarás Náisiúnta Iompair, chuir Bus
Éireann an Cárta Leap chun feidhme i Luimneach
agus i bPort Láirge in 2015, rud a fhágann go bhfuil
bealach níos saoire, níos solúbtha agus níos áisiúla
ag custaiméirí chun taisteal ar sheirbhísí. I measc
feabhsuithe eile i dtaobh Leap in 2015 bhí tacaíocht
do chártaí cliste agus feidhmiú na dtáirgí Leap agus
TaxSaver agus táirgí eile nach iad.

Ráiteas an Chathaoirligh

Díriú ar Nuálaíocht Custaiméirí trí
mheán TF

Tá inneall ríomhthráchtála feabhsaithe atá
optamaithe do ghléasanna soghluaiste ar an suíomh
gréasáin nua freisin, ionas go mbeidh ceannach ar
líne áisiúil. Tá córas áirithinte suíocháin curtha leis an
suíomh gréasáin nua, agus beidh fáil ar an gcóras sin
gar do thús na bliana 2016.

Buaicphointí

An flít a thiomáintear ar sheirbhísí cathrach agus baile,
oireann sé go hiomlán do chathaoireacha rothaí, agus an
fhlít cóistí a thiomáintear ar sheirbhísí comaitéireachta
agus Expressway, oireann 65% de do chathaoireacha
rothaí.
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Ár gcuid Daoine
Tá Bus Éireann tiomanta d’fhorbairt
ghairmiúil leanúnach na foirne ar fad.

An Duaiscéim
Scéim staidéir atá ar fáil don fhoireann go léir is ea
an Duaiscéim, faoina gcuirtear cúrsaí éagsúla ar fáil
d’fhostaithe chun cuidiú leo a gcuid scileanna a fhorbairt
san ionad oibre. Is féidir le baill foirne páirt a ghlacadh i
gcúrsaí ríomhaireachta ar leibhéil éagsúla lena n-áirítear
an Ceadúnas Eorpach Tiomána Ríomhairí. In 2015, thug
baill foirne faoi na cláir tríú leibhéal seo a leanas tríd an
Duaiscéim: Cuntasaíocht, Innealtóireacht Mheicniúil,
Bainistíocht Acmhainní Daonna agus TF.

Forbairt na Foirne Cléireachais
Cuireadh roinnt cúrsaí oiliúna ar fáil don fhoireann le linn
2015, inar díríodh ar bhealaí níos éifeachtúla a fhorbairt i
ndáil le hobair, cúram custaiméirí, táirgiúlacht éifeachtach,
ceannaireacht agus spreagadh. Cuireadh oiliúint ar
dhaoine i gcórais TF inmheánacha eile ar nós CORE, SAP
agus Trapeze i rith na bliana freisin.

Forbairt na Foirne Bainistíochta
Lean Bus Éireann ar aghaidh ag infheistiú ina fhoireann
bainistíochta in 2015 trí dheis a thabhairt do chomhaltaí
foirne tabhairt faoi roinnt cúrsaí, agus leagadh béim ar leith
ar scileanna éifeachtacha agus éifeachtúla bainistíochta a
fhorbairt.
Cuireadh ar bun roinnt ceardlann i dtaca le beartais agus
nósanna imeachta na cuideachta, inar pléadh le hábhair
lena n-áirítear araíonacht, neamhláithreachas, gearáin,
dínit agus meas, grinnfhiosrúchán agus nósanna imeachta
inmheánacha um chosaint leanaí.
I measc na gclár eile bhí ceannaireacht éifeachtach,
táirgiúlacht, oiliúint i dtaobh soláthair agus roinnt cúrsaí
eile.
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Thug ceithre dhuine dhéag de chomhaltaí na foirne
bainistíochta faoin gClár CPC (Teastas Inniúlachta
Gairmiúla) Bainistíochta in 2015 agus ghlac sé dhuine
dhéag acu páirt sa chlár creidiúnaithe ‘Managing Safely’.

Oiliúint ar thiománaithe agus
nuashonrú scileanna
Oiliúint ionduchtúcháin
Cuirtear oiliúint chuimsitheach ionduchtúcháin ar gach
tiománaí mar aon le hoiliúint um thaithí bealaí sula
dtosaíonn siad ag obair. Cuirtear oiliúint taithíochta
feithicle ar fáil ionas gur féidir le tiománaithe dul i dtaithí ar
shaintréithe láimhseála na bhfeithiclí a bheidh á dtiomáint
acu. Cuireann teagascóirí tiomána faofa láncháilithe an
oiliúint sin ar fáil.
Oiliúint atá dírithe ar chúrsaí rialála
Bíonn ar thiománaithe dul faoi oiliúint reachtúil, láimhsiú
agus CPC Tiománaithe a chlúdaíonn oibriú sábháilte
feithiclí, tiomáint chosantach/tiomáint éiceolaíoch,
oibleagáidí dlí agus cúram custaiméirí. Tá oibleagáid dlí ar
na tiománaithe Cárta Cáilíochta Tiománaí a bheith acu lena
ndeimhnítear gur chuir siad i gcrích 5 mhodúl thar 5 bliana.
Oiliúint atá dírithe ar fhuinneamh a spáráil
Lena chois sin, cuirtear oiliúint ar na tiománaithe maidir
le tiomáint chosantach agus tiomáint éiceolaíoch, a
spreagann tiomáint shábháilte agus a mhúsclaíonn
feasacht ar oibleagáidí i leith an chomhshaoil.
Tá gach teagascóir de chuid Bhus Éireann cáilithe i
gcomhlíonadh chaighdeáin an Údaráis um Shábháilteacht
ar Bhóithre agus chaighdeáin Institiúid na nArdTiománaithe agus na nArd-Teagascóirí.

Buaicphointí

Leanadh ar aghaidh le hoiliúint a chur ar phrintísigh, agus
earcaíodh 16 phrintíseach úra in 2015. Tugann printísigh
faoi chlár oiliúna ceithre bliana, a chuireann Bus Éireann
ar bun i gcomhar le SOLAS.
Oiliúint spriocdhírithe
An Clár Oiliúna Printíseach:
l

l

nuair a chríochnaíonn na printísigh an clár ceithre
bliana, faigheann siad Ardteastas Leibhéal 6 ó
Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) ina
gcáil mar Mheicneoirí Feithiclí Troma.
áirítear leis an gcúrsa córais rialaithe leictreonacha
agus mhonatóireachta, córais bhainistíochta innill
ríomhairithe agus ard-diagnóisic feithicle.

Dámhachtainí

Is iad Bus Éireann an chéad oibreoir feithiclí seirbhíse
poiblí i bPoblacht na hÉireann a chuir oiliúint ar a
gcuid ceardaithe chun cloí le Caighdeáin na hinstitiúide
Aisghabhála Feithicle agus a thástáil iad ina leith sin.
Creidiúnú
Tugadh aitheantas do Bhus Éireann as ucht an
tionscadail sin nuair a bronnadh Deimhniú na hinstitiúide
Aisghabhála Feithicle (IVR) air, mar aon le creidiúnú ISO
9001 agus PAS 43.
Chomh maith leis an méid sin thuas, chuireamar clár trí
bliana um fhorbairt ghairmiúil leanúnach ar bun do na
ceardaithe go léir. Is comhpháirtíocht idir Bus Éireann
agus monaróirí atá i gceist ansin. Déantar seirbhísiú,
diagnóisiú lochtanna, rianú agus deisiú fadhbanna sna
táirgí a áirithiú ar an gcaoi sin.

Ceardaithe

Oiliúint sábháilteachta ginearálta don fhoireann go
léir

Dul chun cinn ó phrintíseacht go dtí ról ceardaithe

Cuireadh oiliúint reachtúil Sláinte agus Sábháilteachta ar
an bhfoireann go léir in 2015.

I roinnt cásanna, fostaítear ár bprintíseach mar
cheardaithe tar éis dóibh an printíseacht a chur i
gcrích agus téann siad chuig poist mhaoirseachta agus
bhainistíochta sa chuideachta.

Ráitis Airgeadais

D’éirigh go geal linn le blianta beaga anuas sa Chomórtas
Náisiúnta Scileanna – in 2015 bronnadh an chéad duais
i rannóg an Mheicneora Feithiclí Troma ar dhuine dár
bprintísigh.

Cuirtear Forbairt Ghairmiúil Leanúnach ar fáil dár
gceardaithe go léir. Tríd an bpróiseas sin, déantar
teicneoirí a oiliúint thar thréimhse forbartha trí bliana
chun eolas a chur ar an bhflít agus chun tuiscint níos
fearr a fháil ar dhiagnóisic agus ar dheisiúchán. Cuirtear
san áireamh san oiliúint nósanna imeachta sa diagnóisic
agus an dul chun cinn atá déanta faoi Euro VI.

Athbhreithniú

l

cuirtear i gcrích é trí mheán oiliúna ar an láthair oibre
ar fud ár 17 ngaráiste.

Oiliúint ceardaithe

Ráiteas an Chathaoirligh

Oiliúint Printíseach

Aitheantas
Don tríú huair, fuair Bus Éireann an bua i bhfeachtas
‘Leading Lights’ Ghradaim Shábháilteachta ar Bhóithre
an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre i gcathaoir an
Teagascóra Tiomána Fhaofa is Fearr.

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Bhus Éireann 2015
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Comhionannas agus Éagsúlacht

Lá Idirnáisiúnta na mBan

In 2015 rinne Bus Éireann nuashonrú ar an mBeartas
Comhionannais agus Éagsúlachta agus ar an mBeartas
Dínit agus Measa, agus dáileadh iadsan ar an bhfoireann
go léir.

Bhí sé ina phribhléid ag Bus Éireann arís an ócáid seo a
óstáil do Ghrúpa CIÉ i mí an Mhárta. Ba é ‘Make It Happen’
téama na bliana 2015, faoinar spreagadh gníomhaíocht
éifeachtúil i dtaobh mná a chur chun cinn agus aitheantas
a thabhairt dóibh. Mar chuid den lá, thug comhghleacaithe
aithisc faoin taithí atá acu mar mhná san ionad oibre ar
leibhéal sinsearach. Roghnaíodh Foras Ospíse na hÉireann
chun leas a bhaint as an airgead a bailíodh ag an ócáid.

Mar a cheanglaítear orainn faoin Acht um Míchumas 2005,
leanamar orainn ag déanamh monatóireachta ar líon na
bhfostaithe atá faoi mhíchumas. Ó cuireadh tús leis an
bpróiseas monatóireachta sin, tá méadú tagtha ar líon na
bhfostaithe atá faoi mhíchumas.
Comhpháirtíochtaí le grúpaí pobail
Tá Bus Éireann fós ag feidhmiú mar chomhpháirtí gnó
na hInstitiúide Náisiúnta um Míchumas Intleachta (NIID),
institiúid atá lonnaithe i gColáiste na Tríonóide, Baile
Átha Cliath agus a thugann tacaíocht do dhaoine atá faoi
mhíchumas intleachta. Ina theannta sin táimid fós inár
mball de Chairt Éagsúlachta Éireann.
I mí na Bealtaine 2015, lean Bus Éireann ag obair le Mí
an Ribín Ghlais agus le “See Change”, comhpháirtíocht
náisiúnta de bhreis is 70 eagraíocht atá ag obair lena
chéile chun an stiogma a bhaineann le fadhbanna
meabhairshláinte a laghdú agus aird a dhíriú ar an
leithcheal a bhaineann leis na fadhbanna sin.
Feachtais chumarsáide agus feasachta
Ghlac Bus Éireann páirt san fheachtas frithchiníochais is
mó in Éirinn a seoladh ar fud an ghréasáin iompair phoiblí
i mí Aibreáin 2015. Is éard a bhí i gceist leis an bhfeachtas
feasachta ná póstaer a chrochadh ar fud na naisc iompair
phoiblí i mBaile Átha Cliath agus ar fud na tíre, mar aon le
feachtas cuimsitheach sna meáin shóisialta a raibh sé ina
aidhm aige an pobal a spreagadh chun cur i gcoinne an
chiníochais agus aon eachtraí den chiníochas a d’fheicfidís
a thuairisciú.
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Caidreamh Poiblí
Tacaíocht do na meáin
Tacaíonn an Phreasoifig le gach gné den chuideachta
maidir le feidhm caidrimh phoiblí láidir a chomhlíonadh. In
2015 lean Bus Éireann ar aghaidh ag tabhairt eolais agus
teachtaireachtaí lárnacha dár gcustaiméirí, don phobal, do
na meáin agus do pháirtithe leasmhara.
Bhí feachtais eolais dírithe ar fheabhsúcháin seirbhíse ar
an ngréasán OSP agus ar an ngréasán Expressway, agus
ar sheirbhísí breise le haghaidh imeachtaí speisialta agus
tréimhsí saoire.
Díriú ar na meáin shóisialta
Bíonn an Phreasoifig an-dírithe ar na custaiméirí agus
foilsíonn sí an scéala is déanaí faoin soláthar seirbhísí uainn
ar an suíomh gréasáin, ar chainéil na meán sóisialta agus ar
na meáin réigiúnacha agus náisiúnta.
Oibríonn an oifig i bpáirt le Roinn Iompair Scoile na
cuideachta go háirithe, agus eolas á chur ar fáil aici trí
na Meáin Shóisialta agus ar na meáin maidir le briseadh
seirbhíse.

Buaicphointí
Ráiteas an Chathaoirligh

Freagracht Shóisialta Chorparáideach

Déanann Bainisteoir na Preasoifige ionadaíocht ar
Bhus Éireann ar an gCoiste Náisiúnta um Chomhordú
Éigeandála chomh maith.

Fócas náisiúnta agus réigiúnach

Rinne foireann na Preasoifige obair chumarsáide freisin
chun rannpháirtíocht na cuideachta i dtionscadail phobail
agus i dtionscnaimh Freagrachta Sóisialta Corparáidí a
chur chun cinn.

D’éirigh go geal leis an ócáid a reáchtáil an chuideachta
in 2015 chun an flít cóistí nua Expressway dár gcuid a
chur i láthair lucht an phreasa, mar chuid d’fheachtas na
cuideachta ‘Like the car, Only better’.
Bhí ról lárnach ag an bPreasoifig freisin maidir le heagrú
an Fhóraim Iompair Phoiblí ‘Going Places’ i nGaillimh in
2015 agus maidir leis an gcomhoibriú le ID2015 a chur
chun cinn.

Ghlac Bus Éireann páirt in os cionn 50 Tionscnamh
maidir le Freagracht Shóisialta Chorparáideach (FSC) in
2015. Bhí a bhformhór siúd i bpobail áitiúla lena n-áirítear
tionscnaimh mar Thionscadal Ceartais Chnoc na hAoine i
gCorcaigh, agus Féile Ealaíon Spraoi Phort Láirge.
Samplaí díobh siúd is ea an feachtas bliantúil #Stop
Racism le cuideachtaí iompair phoiblí eile agus tacú
le hiarrachtaí tiomsaithe airgid ar son an tionscnaimh
‘Change for Charity’.

Ráitis Airgeadais

Seoltaí agus cur chun cinn an fhlít

Athbhreithniú

Fócas náisiúnta

Feabhas suntasach
Is é Bus Éireann a bhain amach an méadú ba mhó ar
chlú i dtaobh Freagracht Shóisialta Chorparáideach in
Éirinn i rith na bliana seo caite, agus thug an pobal suntas
dár seirbhís phoiblí agus do cháilíocht ár dtáirge agus
caighdeán na seirbhíse.
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Freagracht Shóisialta Chorparáideach (ar lean)

Na cúig chuideachta ba mhó ar mhéadaigh
a FSC in Éirinn 2014-2015
Rang

Athrú ar
Cuideachta Phointí

1.

+13.3

Innéacs
FSC 2014

Innéacs
FSC 2015

57.3

Cad is cuimhin leis an bpobal a rinne
siad ionas gur dea-shaoránaigh
chorparáideacha iad:

67.0

Seirbhís phoiblí, cáilíocht táirge/seirbhíse

2.

+10.3

39.9

50.2

Tugann siad tacaíocht don gheilleagar,
luach maith, tacaíonn siad le carthanachtaí
/cúiseanna maithe, tá siad
neamhdhíobhálach don chomhshaol

3.

+8.3

57.7

66.0

Oideachas poiblí, tacaíonn le carthanachtaí
/cúiseanna maithe, urraíocht ar
Spóirt/Ealaíona/Imeachtaí

4.

+7.8

51.2

59

Oideachas poiblí, tacaíonn le himeachtaí
pobail/cúiseanna maithe, tacaíonn le
carthanachtaí/cúiseanna maithe

5.

+7.5

47.6

55.1

Urraíocht ar Spóirt/Ealaíona/Imeachtaí,
cáilíocht táirge/seirbhíse, tacaíonn le
carthanachtaí/cúiseanna maithe

Den scoth/Sraith barr

80+

Láidir/Stuama

70-79

Meán/Measartha

60-69

Lag/Íogair

40-59

Íseal/Bunsraith

<40

Suntas staitistiúil: difríocht > 6.6

Urraíochtaí

Fleadh Cheoil na bliana 2015 a bhí ar siúl i Sligeach.

Urraíonn Bus Éireann camchuairt bhliantúil ‘Macalla na
hÉireann’ de chuid an Chomhaltais trí chóiste a chur ar fáil
ina bhfuil saothar ealaíne sainbhrandáilte speisialta, mar
aon le tiománaí, i gcomhair na camchuairte ar fud na tíre
go léir.

Cuireann an comhlacht idirnáisiúnta sin úsáid iompair
phoiblí chun cinn, agus tá an-chaidreamh againn le fada
an lá lenár gcomhghleacaithe idirnáisiúnta agus le lucht
déanta beartas im UITP/Y4PT.

Is é an Comhaltas príomheagraíocht na hÉireann atá
tiomanta do cheol, amhránaíocht, damhsa agus teanga na
hÉireann a chur chun cinn i measc mhuintir na hÉireann
agus dhiaspóra na hÉireann.
Is cúis bhróid don chuideachta chomh maith go n-urraíonn
sí Fleadh Cheoil na hÉireann, ar a bhfreastalaíonn breis
agus 350,000 duine.
In 2015, tugadh cuireadh dúinn tabhairt faoi thionscadal
i gcomhar le Youth for Public Transport (Y4PT) i ndáil le
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Bhí Bus Éireann ar cheann de na hurraitheoirí
corparáideacha do na Gradaim Phobail agus Dheonacha
2015 i gContae Phort Láirge, agus is muid a thug urraíocht
don chatagóir um Chuimsiú Sóisialta.
I nGaillimh, thug Bus Éireann urraíocht don imeacht East
West Cycle a d’eagraigh Console agus don chlár Jigsaw de
chuid na heagraíochta Headstrong.
I gCorcaigh, d’urraíomar an rás rothaíochta bliantúil Tour
de Munster chun cuidiú le Down Syndrome Ireland.
.

An Fhoireann Ardbhainistíochta
Is sa Chloch Leathan, Baile Átha Cliath 7, atá an fhoireann
ardbhainistíochta lonnaithe, foireann atá ag feidhmiú faoi
stiúir agus faoi threoir ár bPríomhfheidhmeannaigh, Martin
Nolan.

Buaicphointí

Tá ár bhfoireann ardbhainistíochta freagrach as
róil éagsúla a chomhlíonadh mar chuid de na
príomhfheidhmeanna gnó i réimsí cosúil le hoibríochtaí,
airgeadas, acmhainní daonna, forbairt gnó, innealtóireacht
agus straitéis.

An Príomhoiﬁgeach Feidhmiúcháin
Ba ag tús na bliana 2011 a ceapadh Martin Nolan mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Bhus
Éireann. Roimhe sin, idir 2006 agus 2011, d’oibrigh Martin mar Phríomhoifigeach Oibriúcháin i
mBus Éireann, agus is eisean a bhí freagrach as na hoibríochtaí agus na córais faisnéise ar fad,
agus bhí sé ag obair linn mar Phríomhoifigeach Airgeadais idir 1999 agus 2006. Roimhe sin arís,
is san earnáil phríobháideach a bhí Martin ag obair, mar Bhainisteoir Airgeadais agus Rúnaí
Cuideachta.

Ráiteas an Chathaoirligh

Is Comhalta d’Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn agus Comhlach den Institiúid Chairte
Lóistíochta agus Iompair in Éirinn (CILT) é Martin. Tá Deimhniú ar Inniúlacht Ghairmiúil i
mBainistíocht Oibríochtaí Iompair ar Bóthar aige freisin..

An Príomhoiﬁgeach Oibriúcháin
Thosaigh Sam Simpson ag obair le Bus Éireann in 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 i gCríocha Mheiriceá, agus bhí sé freagrach as brabús agus caillteanas ina
leith sin.

Athbhreithniú

Tá breis is 30 bliain caite ag Sam ag obair i dtionscal na mbusanna; lena n-áirítear taithí
beagnach 25 bliain ar leibhéal Bainisteora Ghinearálta agus leibhéal stiúrthóra. Sular thosaigh
Sam ag obair le Bus Éireann, bhí oibríochtaí bus á mbainistiú aige i Londain, Manchain,
Birmingham, Reading agus Yorkshire Thiar. In 2006 bhronn an foilseachán tionscail mór le rá
“Route One” gradam Bhainisteoir Bus na Bliana sa Ríocht Aontaithe ar Sam.
Oileadh mar Innealtóir é agus bronnadh Ardchéim air as ucht saothar ceannródaíoch PhD a
foilsíodh ar bhonn tráchtála in 2008.

An Príomhoiﬁgeach Airgeadais agus Rúnaí na Cuideachta
Tá Andrea Keane ag obair mar Phríomhoifigeach Airgeadais agus Rúnaí Cuideachta i mBus
Éireann, ról atá á chomhlíonadh aici ó 2006 i leith. Tá Andrea freagrach as cúrsaí airgeadais sa
chuideachta, agus ina cáil mar Rúnaí Cuideachta is ise atá freagrach as comhairle a chur ar an
mBord, tríd an gCathaoirleach, ar cheisteanna rialachais.

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Bhus Éireann 2015

Ráitis Airgeadais

Is ball comhlach d’Institiúid Chairte na gCuntasóirí Bainistíochta í Andrea. Idir 1997 agus 2006
bhí Andrea ag obair mar Bhainisteoir na gCuntas Bainistíochta in Iarnród Éireann, agus tá
tréimhsí caite aici freisin ag obair i réimse na Cuntasaíochta Airgeadais agus Bainistíochta san
earnáil phríobháideach.
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An 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 éagsúil ardbhainistíochta ag Vincent le Bus
Éireann roimhe seo. Thosaigh sé ag obair le foireann Bhus Éireann in 2006 agus roimhe sin
chaith Vincent 15 bliana ag obair i bhfiontair éagsúla san earnáil phoiblí agus san earnáil
phríobháideach, agus é ag díriú go háirithe ar réimsí cosúil le straitéis gnó, margaíocht agus
forbairt bainisteoireachta.
Bhronn an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, MBS agus BComm ar Vincent agus is comhalta é
den Institiúid Chairte Lóistíochta agus Iompair in Éirinn (CILT).

An 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. Tá céim BBS agus MBA
aige ó Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath. 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 Joe Cathaoirleach Choimisiún Gnó agus Acmhainní Daonna UITP (International Association
of Public Transport) i láthair na huaire. Tá sé ina chomhalta den Institiúid Chairte um Fhorbairt
Pearsanra (CIPD) agus den Institiúid Chairte Lóistíochta agus Iompair in Éirinn (CILT).

An Príomhinnealtóir Meicniúil
Ba ag tús na bliana 2000 a ceapadh Joe Neiland mar Phríomhinnealtóir Meicniúil i mBus Éireann.
Is eisean atá freagrach as gnéithe teicniúla, sábháilteacht, ceannach, cothabháil agus feidhmíocht
an fhlít. Tá Joe ag feidhmiú mar Cheann Soláthair freisin mar aon le tionscadail saoráidí speisialta
a bhainistiú ar fud na cuideachta. Sular thosaigh Joe ag obair le Bus Éireann, chaith sé breis is
20 bliain ag obair mar innealtóir meicniúil le hIarnród Éireann, agus róil éagsúla theicniúla agus
bhainistíochta á gcomhlíonadh aige. Chomh maith leis sin, bhí ról lárnach aige i ndearadh agus i
gcur chun feidhme 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 sa Bhainistíocht Déantúsaíochta air

An Príomhoiﬁgeach Tráchtála
Ba i mí na Samhna 2013 a ceapadh Stephen Kent ina 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 ó C&C, áit a raibh sé ag
obair mar Stiúrthóir Díolachán agus Margaíochta le freagrachtaí air in Éirinn agus thar lear.
Céimí de chuid Institiúid Mhargaíochta na hÉireann é Stephen. Bhronn Ollscoil Luimnigh céim BBS
air, agus bhronn Heriot Watt, Ollscoil Dhún Éideann, MBA air.
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Stiúrthóirí agus Faisnéis Eile
An Bord Stiúrthóirí
Aidan Murphy

Cathaoirleach
Buaicphointí

Bill McCamley
John Moloney
Henry Minogue

(athcheaptha an 29 Eanáir 2015)

Gerard Ryan

(athcheaptha an 30 Iúil 2015)

Deirdre Ashe
Denis Mackin
(ceaptha an 11 Meitheamh 2015)

David McGarry

(ceaptha an 11 Meitheamh 2015)

Ráiteas an Chathaoirligh

Anne Bradley

An Príomhfheidhmeannach
Martin Nolan

Rúnaí agus Oifig Chláraithe

Teileafón:

0 353 1 703 3484

Suíomh Gréasáin:

www.buseireann.ie

Uimhir Chláraithe:

119570

Athbhreithniú

Andrea Keane
An Chloch Leathan
Baile Átha Cliath 7

Cuideachta faoi Theorainn Scaireanna
Cuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe faoi Acht na gCuideachtaí 2014 (ón 1 Feabhra 2016)
Ráitis Airgeadais

Iniúchóirí
PricewaterhouseCoopers
Cuntasóirí Cairte agus Gnólacht Iniúchóireachta
Reachtúla
Uimhir a hAon Duga Spencer
Cé an Phoirt Thuaidh
Baile Átha Cliath 1
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Beathaisnéisí na Stiúrthóirí
Aidan Murphy
Ceapadh Aidan Murphy ina chomhalta boird i mí Aibreáin 2013 agus ina Chathaoirleach ar Bhus
Éireann i mí Iúil 2014, i ndiaidh do Paul Mallee dul ar scor i mí an Mheithimh 2014.
Is é Aidan an Príomhoifigeach Oibriúcháin le Carlow Precast agus tá taithí na mblianta aige ag
obair mar ghairmí slabhra soláthair. Roimhe seo bhí sé ag feidhmiú mar POF le Pulse Logistics,
Stiúrthóir Bainistíochta Soláthair le C&C Group, Bainisteoir Ginearálta ag Wincanton Ireland agus
Stiúrthóir Lóistíochta ag Allegro Ltd. Ba é an príomhchainteoir ag roinnt imeachtaí slabhra soláthair
san Eoraip lena n-áirítear Logicon agus Cruinniú Mullaigh Shlabhra Soláthair na hEorpa agus is
Comhalta é den Institiúid Chairte Lóistíochta agus Iompair in Éirinn (CILT) agus iar-Uachtarán uirthi.
Is comhalta é Aidan de Choiste Tráchtála agus Nuálaíochta an bhoird agus bhí sé páirteach sa
Ghrúpa Athbhreithnithe Iniúchta sular ceapadh ina Chathaoirleach ar Bhus Éireann é.
Comhalta de bhord CIÉ is ea Aidan freisin.

Bill McCamley
Ceapadh Bill McCamley ar an mbord den chéad uair i mí na Nollag 1997 faoi na hAchtanna 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 ag obair
i stáisiún Bhaile Phib. Bhí roinnt post éagsúil aige ina cheardchumann, SIPTU, lena n-áirítear
ballraíocht sa Choiste Réigiúnach, sa Choiste Rannacha agus sa Choiste Craoibhe. Tá Bill ina
chomhalta faoi láthair de Choiste na hEarnála Iompair agus de Choiste Dhúiche Bhaile Átha Cliath.
Rinne sé ionadaíocht 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 ag Bill faoi chúrsaí iompair agus ceardchumann, lena n-áirítear leabhar staire faoi oibrithe
tramanna Bhaile Átha Cliath.
Comhalta de bhord CIÉ is ea Bill freisin.

John Moloney
Ceapadh John Moloney ar an mbord den chéad uair i mí na Nollag 2005 faoi na hAchtanna um
Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit), 1977 go 2001.
Tháinig John ag obair le Bus Éireann sa bhliain 1978 agus is i gCorcaigh atá sé ag obair mar
thiománaí bus. Is comhalta den NBRU é.
Tá John ina chomhalta de Choiste Sábháilteachta an bhoird agus ina chomhalta boird de chuid CIÉ
freisin.
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Henry Minogue
Ceapadh Henry Minogue ar an mbord den chéad uair i mí Dheireadh Fómhair 2011.

Buaicphointí

Ó 2006 i leith bhí Henry ag obair mar Stiúrthóir TF le UPC (ar a dtugtar Virgin Media Ireland
anois) in Éirinn agus roimhe sin bhí sé ag obair mar Bhainisteoir Cláir i dtaobh Straitéise agus
Pleanála. Tá 18 mbliana caite aige ag obair san earnáil TF agus Teileachumarsáide in Éirinn.
Fuair sé an-chuid taithí gnó i rith na tréimhse sin sa Phleanáil Straitéiseach TF, Bainistiú
Oibríochtaí TF, Seachadadh agus Rialachas; agus Claochlú Gnó á chur chun cinn aige freisin trí
mheán clár atá bunaithe ar an Nuálaíocht.
Is iomaí post comhairliúcháin agus post ardbhainistíochta sa tionscal teileachumarsáide in
Éirinn a bhí ag Henry roimhe seo. I measc a dhintiúr freisin tá poist chomhairleachta san earnáil
mhiondíola agus san earnáil airgeadais. Is comhalta é Henry de Chumann Ríomhaireachta na
hÉireann agus d’Institiúid na Stiúrthóirí in Éirinn.

Ráiteas an Chathaoirligh

In 2012 ceapadh Henry ina Chathaoirleach ar Ghrúpa Athbhreithnithe Iniúchta Bhus Éireann
agus tá sé ina chomhalta de Choiste Tráchtála agus Nuálaíochta an bhoird freisin.
D’éirigh Henry as a ról mar stiúrthóir ar an 9 Deireadh Fómhair 2014 agus athcheapadh ian
stiúrthóir é ar an 29 Eanáir 2015.

Gerard Ryan
Ceapadh Gerard Ryan ina chomhalta boird i mí Iúil 2012.

Athbhreithniú

Tá poist ardbhainistíochta ag Gerard le breis is 15 bliana anuas san earnáil seirbhísí airgeadais
agus san earnáil TF in eagraíochtaí éagsúla. Tá sé ina Stiúrthóir Oibríochtaí i láthair na huaire
le Acorn Life Ltd, cuideachta Éireannach árachais saoil atá faoi úinéireacht phríobháideach,
atá lonnaithe i nGaillimh. Is stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin é ar Acorn Insurance Ltd.,
bróicéireacht árachais ghinearálta atá mar chuid den Ghrúpa Acorn. Tá an-chuid oibre déanta
aige i réimse na bainistíochta ginearálta, agus tá neart taithí aige sa bhainistiú airgeadais agus
costais, bainistiú agus measúnú tionscadail, athrú gnó, nuálaíocht ar bhonn na teicneolaíochta
agus freastal ar riachtanais na gcustaiméirí.
Bhronn Scoil Ghnó Iarchéime Michael Smurfit i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath Céim
Mháistir sa Riarachán Gnó air agus bhronn Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, céim
Baitsiléara Eolaíochta san Eolaíocht Ríomhaireachta air.
Is comhalta é Gerard den Ghrúpa Athbhreithnithe Iniúchta agus tá sé ina Chathaoirleach ar
Choiste Tráchtála agus Nuálaíochta an bhoird.

Ráitis Airgeadais

Deirdre Ashe
Ceapadh Deirdre Ashe ar bhord Bhus Éireann i mí Iúil 2014. Tá Deirdre ina Cathaoirleach ar an
gCoiste Luacha Saothair agus ina comhalta de Choiste Tráchtála agus Nuálaíochta an bhoird.
Is í Deirdre Stiúrthóir na Línte Pearsanta do Liberty Insurance Ireland agus bhíodh sí ina
Sainchomhairleoir Bainistíochta ag obair sa tír seo agus thar lear, agus sainspéis aici sa
Mhargaíocht agus i Straitéis Táirgí agus Gnó. Roimhe seo bhí sí ina Stiúrthóir ar Aviva Health
Insurance Limited agus tá tréimhsí caite aici ag obair mar Stiúrthóir Margaíochta, Stiúrthóir
Táirgí agus Stiúrthóir Tráchtála, ról inar éirigh léi cuideachtaí a sheoladh, a chomhtháthú agus
dlús a chur faoin ailíniú idirnáisiúnta.
Bhronn Ollscoil na hÉireann, Gaillimh céim Baitsiléara Ealaíon san Eacnamaíocht uirthi, agus
tá céim MBA aici freisin chomh maith le Dioplóma sa Stiúradh Cuideachtaí ó Institiúid na
Stiúrthóirí.
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Beathaisnéisí na Stiúrthóirí (ar lean)

Denis Mackin
Ceapadh Denis Mackin ina chomhalta boird i mí Iúil 2014.
Tá tríocha bliain caite ag Denis ag obair sa tSeirbhís Phoiblí in eagraíochtaí éagsúla cosúil le Post &
Teileagraf, Telecom Éireann agus Oifig na nOibreacha Poiblí. Is leis an Oifig um Sholáthar Rialtais
atá sé ag obair faoi láthair. Tá tréimhsí caite ag Denis ina chomhalta de Chomhairle Contae Bhaile
Átha Cliath Theas agus ar choistí na comhairle sin freisin. 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 Choiste
Sábháilteachta an bhoird é Denis.

Anne Bradley
Ceapadh Anne Bradley ina comhalta den bhord i mí an Mheithimh 2015.
Tá Anne ina Stiúrthóir TF in Aer Lingus agus ina Stiúrthóir Práinnfhreagartha freisin. Roimhe sin bhí
sí ina Stiúrthóir Oibríochtaí Lóistíochta agus í freagrach as comhlíonadh na n-oibríochtaí aerlíne.
I measc na bpost ceannaireachta eile a bhí aici bhí Ceann Oibríochtaí Talún agus Sealbhóir Poist
arna hAinmniú ag an Aerlíne.
De bharr an-chuid taithí a bheith ag Anne i gcúrsaí iompair agus eitlíochta, tá scileanna agus
saineolas aici atá an-ábhartha ina ról ar Bhord Bhus Éireann. Fágann an tuiscint atá aici ar a bheith
ag oibriú i dtimpeallacht atá an-rialaithe agus an-iomaíoch gur maith an rogha í chun fónamh mar
Chathaoirleach ar Choiste Sábháilteachta an bhoird.
Ghlac Anne leis an ról mar Chathaoirleach ar Choiste Sábháilteachta an bhoird i mí an Mheithimh
2015.

David McGarry
Ceapadh David McGarry ina chomhalta den bhord i mí Iúil 2015.
Tá David ina chomhalta de Ghrúpa Athbhreithnithe Iniúchta Bhus Éireann agus ina bhall de Choiste
Luacha Saothair an bhoird freisin.
Is é David Príomhoifigeach Airgeadais Ghrúpa na Sionainne cpt. Sular thosaigh David ag obair le
Grúpa na Sionainne cpt, bhí sé ina Stiúrthóir Airgeadais agus Forbartha le Grúpa Indaver, agus
roimhe sin bhí poist aige le NCB Corporate Finance agus KPMG. Cuntasóir Cairte agus Stiúrthóir
Cairte is ea David. Tá MBA ag David ó Ollscoil Leuven sa Bheilg, céim Baitsiléara Tráchtála ó
Choláiste na hOllscoile, Corcaigh agus dioplóma agus teastas i Stiúradh Cuideachta ó Institiúid na
Stiúrthóirí.
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Tuarascáil na Stiúrthóirí
Tá a dtuarascáil bhliantúil á cur i láthair ag na stiúrthóirí
de réir a n-oibleagáidí faoi Acht na gCuideachtaí 2014
agus faoin Acht Iompair (Córas Iompair Éireann a
Atheagrú) 1986.

Is é Córas Iompair Éireann, ar fochuideachta de é
Bus Éireann, údarás reachtúil náisiúnta na hÉireann a
chuireann iompar poiblí ar talamh ar fáil in Éirinn. Tá
sé faoi úinéireacht iomlán Rialtas na hÉireann agus
tuairiscíonn sé don Aire Iompair, Turasóireachta agus
Spóirt.

Is cúis díomá é an t-easnamh ach baineadh amach é
i ndálaí an-dúshlánach inar sholáthar an chuideachta
fás ioncaim agus éifeachtúlachtaí leanúnacha i dtaobh
costais, agus faoi chuimsiú creata inar laghdaíodh an
tacaíocht OSP agus na deontais chothabhála.

Tá an chuideachta fós ag cur béim mhór ar ghréasán
sábháilte, éifeachtach seirbhísí a sholáthar 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
feidhmíochta airgeadais.

An Bord
Is tríd an mbord stiúrthóirí atá an chuideachta á rialú.
Thionóil comhaltaí an bhoird deich gcruinniú in 2015
(deich gcruinniú in 2014) agus tá sceideal míreanna ar
leith atá le formheas ag an mbord.

Rioscaí agus neamhchinnteachtaí
príomha
Is iad na rioscaí agus neamhchinnteachtaí príomha
don chuideachta ná dálaí margaidh reatha agus amach
anseo agus rioscaí i dtaobh iomaíochais, rialála agus
leachtachta.

Bainistíocht rioscaí
Tá an chuideachta tiomanta do rioscaí a bhainistiú
ar bhealach córasach, smachtaithe. Déantar na
príomhrioscaí a shainaithint agus ullmhaítear pleananna
gníomhaíochta chun na rioscaí sin a mhaolú.

Ráitis Airgeadais

Tháinig méadú 0.67 milliún ar líon na dturas bóthair a
rinne paisinéirí agus tháinig méadú 0.14 milliún ar thurais
scoile in 2015.

Tá na glansócmhainní laghdaithe ó €22.3 milliún amhail
an 31 Nollaig 2014 go dtí €16.3 milliún amhail an 31
Nollaig 2015.

Athbhreithniú

Thaifead an chuideachta easnamh foriomlán €6.0
milliún (2014: Barrachas €5.1 milliún) tar éis íocaíochtaí
na hOibleagáide Seirbhíse Poiblí (OSP) de €33.7 milliún
(2014: €34.4 milliún) a bheith faighte.

Tá na caillteanais charnacha méadaithe go dtí €12.9
milliún amhail an 31 Nollaig 2015 (€6.9 milliún in 2014).

Ráiteas an Chathaoirligh

Is cuideachta bainistíochta iompair é Bus Éireann, arb
iad a phríomhghníomhaíochtaí gréasán comhtháite
seirbhísí a bhainistiú agus a phleanáil, trí úsáid a bhaint
as a acmhainní féin agus acmhainní fochonraitheoirí.
Áirítear sa ghréasán comhtháite sin seirbhísí cóiste cianiompair, seirbhísí bus áitiúla, tuaithe, comaitéireachta,
cathracha, cúigeacha agus baile. Chomh maith leis sin,
tá an chuideachta freagrach as an Scéim Iompar Scoile
náisiúnta a bhainistiú agus a sholáthar thar ceann na
Roinne Oideachais agus Scileanna.

Tá na ráitis airgeadais don bhliain dar Críoch an 31
Nollaig 2015 idir leathanach 49 agus leathanach 78.
Léiríonn torthaí na bliana dar Críoch an 31 Nollaig 2015
barrachas €6.0 milliún (2014: Barrachas €5.1 milliún).

Buaicphointí

Príomhghníomhaíochtaí agus
athbhreithniú airgeadais

Torthaí agus cúlchistí

An clár rioscaí
Tá clár rioscaí ag an gcuideachta a dhéantar a uasghrádú
lena athbhreithniú ag na stiúrthóirí agus ag an
bhfoireann ardbhainistíochta ar bhonn leanúnach. Tá
Coiste Sábháilteachta boird bunaithe chun athbhreithniú
a dhéanamh ar cheisteanna a bhaineann le sábháilteacht
agus cothabháil. Déanann Coiste Tráchtála agus
Nuálaíochta an bhoird athbhreithniú ar rioscaí tráchtála
agus déanann an Grúpa Athbhreithnithe Iniúchta
athbhreithniú agus monatóireacht ar rioscaí a bhaineann
le rialú inmheánach agus leis an iniúchóireacht.
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Tuarascáil na Stiúrthóirí (ar lean)

Rioscaí i dtaobh iomaíochais agus
rialála
Tá an chuideachta ag brath ar choinníollacha dearfacha
inbhuanaithe an mhargaidh dá cuid seirbhísí tráchtála
agus ar chistiú leordhóthanach do sheirbhísí poiblí agus do
sheirbhísí bus scoile ón Údarás Náisiúnta Iompair agus ón
Roinn Oideachais agus Scileanna faoi seach.
Tá an chuideachta faoi réir rialú fairsing ag an Údarás
Náisiúnta Iompair maidir le seirbhísí iompair a
sholáthraíonn sí agus lena n-áirítear ceanglais tuairiscithe
mhionsonraithe agus spriocanna dúshlánacha arna leagan
síos ag an Údarás. Áirítear leis sin comhlíonadh théarmaí
an chonartha dírdhámhachtana cúig bliana leis an Údarás
Náisiúnta Iompair a síníodh amach sa bhliain 2014.

Rioscaí i dtaobh leachtachta
Tá cúrsaí leachtachta á mbainistiú go cúramach ar bhonn
Ghrúpa CIÉ dá bhfuil an chuideachta ina ball, ag foireann
ghairmiúil thiomanta a dhéanann comhordú ó lá go lá ar
bhainistiú airgid agus cisteáin, mar aon le pleanáil bhliantúil
agus ilbhliantúil agus daingniú cistithe chorparáidigh bainc
ar leor é ionas gur féidir le Grúpa CIÉ leanúint ar aghaidh
ag feidhmiú.

Timpeallacht rialaithe
Tá rialuithe na cuideachta bunaithe ar chóras bainistíochta
coitinne a fheidhmíonn ar bhonn próiseas. Is é an cuspóir
atá ann a áirithiú nach ndéanfar dochar do shláine
ná do luachanna eiticiúla na cuideachta. Is ar bhonn
príomhphróisis ghnó agus beartais agus nósanna imeachta
gaolmhara na cuideachta, mar aon le treoracha áitiúla, a
rialaítear í.

Forbairtí amach anseo
Tá an chuideachta fós ag déanamh dlúthmhonatóireacht ar
a hioncam agus costais go dtí 2016 agus ina dhiaidh sin.
Beidh córas nua áirithinte suíocháin á chur chun feidhme i
rith na bliana 2016.
Díreofar ar bhonn leanúnach ar fud na cuideachta ar
bhearta chun breosla a spáráil sa fhlít, d’fhonn airgead a
spáráil agus dul chun tairbhe an chomhshaoil.
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Leis an méadú ar an ngníomhaíocht gheilleagrach, tá fadhb
againn le brú tráchta arís. Coinneoidh an chuideachta
lena cuid iarrachtaí chun bearta níos fearr um thosaíocht
do bhusanna a fháil i gcomhar leis na húdaráis áitiúla
ábhartha agus le gníomhaireachtaí rialtais ionas go mbeidh
an t-iompar poiblí ina rogha mhealltach don phobal, agus
chun srian a chur le méaduithe costais a thagann le plódú
tráchta.
Leanfar ar aghaidh leis an infheistíocht sa fhlít in 2016 agus
cuirfear feithiclí nua ar an mbóthar.
Tá próiseas cuimsitheach pleanála straitéisí agus
athbhreithnithe ag an gcuideachta a ndéanann an lucht
ardbhainistíochta agus na stiúrthóirí athbhreithniú rialta
air.

Infheistíocht chaipitiúil
Bhí an caiteachas caipitiúil cothrom le €18.5 milliún in 2015
(2014: €26.7 milliún). In 2015 fuair an chuideachta cistiú
caipitil do sheirbhísí OSP ón Údarás Náisiúnta Iompair
ar fiú €8.7 milliún é (2014: €25.2 milliún), lena n-áirítear
deontais €1.5 milliún (2014: €0.8 milliún) i leith talún agus
foirgneamh atá i seilbh CIÉ, rud a chur ar chumas na
cuideachta infheistíocht a dhéanamh i seirbhísí feabhsaithe
dá custaiméirí.

Tinreamh ag cruinnithe an Bhoird/na gcoistí
Anseo thíos tá liosta sonraí maidir le tinreamh na stiúrthóirí ag cruinnithe boird/coiste a reáchtáladh in 2015:

Sábháilteacht

Luach
Saothair

10/10

–

18/18

–

An tUasal Bill McCamley

7/10

–

–

–

An tUasal John Moloney

9/10

5/5

–

–

7/9

–

14/17

–

An tUasal Gerard Ryan

10/10

–

18/18

–

Deirdre Ashe Uasal

10/10

–

16/18

1/1

9/10

5/5

–

–

Anne Bradley Uasal

5/5

2/2

–

1/1

An tUasal David McGarry

4/4

–

–

1/1

An tUasal Henry Minogue

An tUasal Denis Mackin

An Grúpa Athbhreithnithe Iniúchta

(athcheaptha ina chomhalta
boird agus ar GAI ar an 29
Eanáir 2015)

An tUasal G Ryan

(athcheaptha ina chomhalta
boird agus ar an GAI ar an 30
Iúil 2015)

An tUasal D McGarry

(athcheaptha ina chomhalta
boird agus ar an GAI ar an 11
Meitheamh 2015)

D Ashe Uasal

(d’éirigh as GAI ar an 27
Deireadh Fómhair 2015)

Is iad na príomhdhualgais atá ar GAI maoirseacht a
dhéanamh ar an gcaidreamh leis an iniúchóir seachtrach,
lena n-áirítear cinntí maidir le ceapadh an iniúchóra
sheachtraigh, táillí iniúchóireachta, agus aon cheisteanna
a bhaineann le neamhspleáchas, éirí as nó dífhostú.
Pléann GAI cineál agus raon feidhme na hiniúchóireachta
agus a cuid torthaí leis an iniúchóir seachtrach. Chomh
maith leis sin, déanann GAI monatóireacht ar shláine na
ráiteas airgeadais arna n-ullmhú ag an gcuideachta.

Tá Téarmaí Tagartha GAI faofa ag an mbord. Déantar
athbhreithniú orthu gach bliain agus déantar iad a leasú
nuair is cuí. Thionóil an Grúpa naoi gcruinniú in 2015
(ceithre cinn déag in 2014).
Tar éis dó gach caidreamh idir an chuideachta agus
an gnólacht iniúchóireachta seachtraí a mheas, ní
dóigh le GAI go ndéanann an caidreamh sin dochar do
bhreithiúnas ná neamhspleáchas an iniúchóra.

Ráitis Airgeadais

An tUasal H Minogue

Déanann GAI athbhreithniú leanúnach ar éifeachtacht
rialuithe inmheánacha agus chórais bhainistíochta
riosca na cuideachta tríd an eolas is déanaí a fháil ó
rannóg Iniúchóireachta Inmheánaí an Ghrúpa agus ón
bhfoireann ardbhainistíochta.

Athbhreithniú

In 2015 bhí na stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin seo a
leanas páirteach sa Ghrúpa Athbhreithnithe Iniúchta
(GAI):

Ráiteas an Chathaoirligh

An tUasal Aidan Murphy

Buaicphointí

Bord

Tráchtáil agus
nuálaíocht

Coiste Luach Saothair an Bhoird
Bunaíodh Coiste Luach Saothair an bhoird amach sa
bhliain 2015 agus tháinig sé le chéile uair amháin i rith
na bliana. Tá na stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin seo a
leanas ar an gcoiste:
D Ashe Uasal – Cathaoirleach ar Choiste Luach
Saothair an Bhoird
Anne Bradley Uasal
An tUasal D McGarry
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Tuarascáil na Stiúrthóirí (ar lean)

Déanann an Coiste breithniú agus athbhreithniú ar
bheartais a bhaineann le luach saothair agus acmhainní
daonna sa chuideachta.

Mar chuid dá chomhairliúchán leis an bhfoireann ar fad
foilsíonn an chuideachta iris inmheánach dar teideal BE
Connected, a heisítear roinnt uaireanta i rith na bliana.

Coiste Sábháilteachta an Bhoird

Sláinte agus sábháilteacht

Thionóil Coiste Sábháilteachta Bhord Bhus Éireann, coiste a
bunaíodh ar leibhéal fobhoird in 2004, cúig chruinniú (cúig
chruinniú in 2014) i rith na bliana. Déanann an Coiste seo
monatóireacht ar shábháilteacht na cuideachta bunaithe
ar phlean bliantúil sábháilteachta, mar aon le spreagadh
a thabhairt don oiread rannpháirtíochta agus is féidir i
bhfeasacht sábháilteachta agus i gcosc timpistí ar fud na
cuideachta.

Tá an chuideachta tiomanta d’fholláine a fostaithe a
chinntiú trí ionad oibre sábháilte a chothú agus an
reachtaíocht fostaíochta ábhartha a chomhlíonadh, lena
n-áirítear an tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag
an Obair, 2005. Déantar monatóireacht ar an rialachas ar
Shláinte agus Sábháilteacht trí Choiste Sábháilteachta an
bhoird.

Tá na stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin seo a leanas ar an
gcoiste:

Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Íoc Déanach in Idirbhearta Tráchtála)
2012

A Bradley Uasal – Cathaoirleach ar Choiste
Sábháilteachta an Bhoird – Ceaptha in 2015
An tUasal J Moloney
An tUasal D Mackin

Coiste Tráchtála agus Nuálaíochta an
Bhoird
Tá na stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin seo a leanas ar an
gCoiste Tráchtála agus Nuálaíochta:
An tUasal G Ryan – Cathaoirleach ar Choiste Tráchtála
agus Nuálaíochta an Bhoird
An tUasal A Murphy
D Ashe Uasal
An tUasal H Minogue
Faoi théarmaí tagartha an choiste, bítear ag déileáil
le ceithre réimse ar leith – forbairt fiontar, nuálaíocht
teicneolaíochta, margaíocht agus taighde, agus beartas
agus pleanáil.
Tháinig an coiste le chéile ocht n-uaire déag le linn 2015
(deich n-uaire in 2014).

Rannpháirtíocht na bhfostaithe agus
comhairliúchán leo
Leanadh ar aghaidh ag reáchtáil cruinnithe na gcomhairlí
áitiúla in 2015.
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Tuigeann na stiúrthóirí go bhfuil siad freagrach as a
áirithiú go gcomhlíonfar, i ngach cás ábhartha, forálacha
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íoc Déanach in
Idirbhearta Tráchtála) 2012. Tá nósanna imeachta curtha
chun feidhme d’fhonn na dátaí a bhfuil sonraisc iníoctha a
aithint agus d’fhonn a áirithiú go ndéanfar gach íocaíocht
roimh na dátaí sin. Le nósanna imeachta den sórt sin,
tugtar dearbhú réasúnach i gcoinne neamhchomhlíonadh
ábhartha na rialachán.

Taifid chuntasaíochta
Is iad na bearta atá glactha ag na stiúrthóirí d’fhonn a
áirithiú go gcomhlíonfar oibleagáid na cuideachta i dtaobh
leabhair chuntais chuí a choimeád ná córais agus nósanna
imeachta cuí a úsáid agus daoine inniúla a fhostú. Is ag
Bus Éireann, an Chloch Leathan, Baile Átha Cliath 7, atá na
leabhair chuntais á gcoimeád.

Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais 102
(FRS 102)
Tá feidhm ag FRS 102 don bhliain airgeadais dar Críoch
an 31 Nollaig 2015 agus is é seo an chéad bhliain ina
bhfuil na ráitis airgeadais á n-ullmhú faoin gcaighdeán
nua. Rinne an fhoireann bainistíochta, i gcomhar le grúpa
CIÉ, athbhreithniú cuimsitheach ar impleachtaí FRS 102
agus ar na coincheapa agus na prionsabail forleatacha
atá sa Chaighdeán agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú.

Imeachtaí iar-chláir comhardaithe
Níl aon imeachtaí suntasacha iar-chláir chomhardaithe le
tuairisciú lena n-éilítear coigeartú ar na ráitis airgeadais
ná na himeachtaí sin a nochtadh iontu.

Buaicphointí

Ullmhaíodh na méideanna comparáideacha i ráitis
airgeadais na bliana 2015 de réir FRS 102 agus b’éigean
roinnt athshonrú a dhéanamh orthu ionas go mbeidís
ag teacht le ceanglais FRS 102. Tá na ráitis athshonraithe
atá de dhíth leagtha amach sna nótaí a ghabhann leis na
ráitis airgeadais.

Stádas na cuideachta

Stiúrthóirí

An tUasal Aidan Murphy
An tUasal Bill McCamley
An tUasal John Moloney
(ar scor ar an 9
Deireadh Fómhair 2014,
athcheaptha ar an 29
Eanáir 2015)

An tUasal Gerard Ryan

(athcheaptha ar an 30 Iúil
2015)

Síníodh an tAcht um Shaoráil Faisnéise (SF) 2014 ina
dhlí amach sa bhliain 2014. Le linn 2015, den chéad
uair, tháinig codanna áirithe de ghnó Bhus Éireann faoi
fhorálacha an Achta sin. Leathnaíodh an tAcht ionas
go gclúdófaí faoi na gníomhaíochtaí riaracháin arna
ndéanamh ag rannóga de chuid na cuideachta. Baineann
na gníomhaíochtaí sin le soláthar seirbhísí Iompair Scoile
don Roinn Oideachais agus Scileanna. Faoin Acht, tá Bus
Éireann faoi réir ag iarratais um Shaoráil Faisnéise tríd
an Roinn Oideachais agus Scileanna maidir le taifid arna
gcruthú ón 21 Aibreán 2008.

Deirdre Ashe Uasal

Gnóthas leantach

An tUasal Denis Mackin

Tá ionchas réasúnach ag an mbord stiúrthóirí go mbeidh
acmhainní leordhóthanacha ag an gcuideachta chun
leanúint i mbun gnó go ceann i bhfad. Dá réir sin, tá bonn
an ghnóthais leantaigh fós á roghnú acu agus na ráitis
airgeadais á n-ullmhú. Tá tuilleadh sonraí luaite i nóta 1 a
ghabhann leis na ráitis airgeadais.

Anne Bradley Uasal

(ceaptha ar an 11
Meitheamh, 2015)

An tUasal David McGarry

(ceaptha ar an 11
Meitheamh, 2015)

An cód cleachtais um Rialachas na
gComhlachtaí Stáit
Na sonraí maidir leis na beartais agus na nósanna
imeachta arna gcur chun feidhme ag Grúpa Chóras
Iompair Éireann, agus an chuideachta seo san áireamh,
i ndiaidh fhoilsiú an Chóid Chleachtais um Rialachas na
gComhlachtaí Stáit, tá siad leagtha amach i dTuarascáil
Bhliantúil Chóras Iompair Éireann.

Ráitis Airgeadais

Ní raibh aon leas ag na stiúrthóirí ná an rúnaí a d’fhóin i
rith na tréimhse sin in aon scair ná binitiúr de chuid na
cuideachta, dá cuideachta sealbhaíochta ná dá comhfhochuideachtaí tráth ar bith le linn na bliana.

Athbhreithniú

An tUasal Henry Minogue

Saoráil Faisnéise

Ráiteas an Chathaoirligh

Is é an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
a cheapann stiúrthóirí na cuideachta. Seo thíos
ainmneacha na ndaoine a bhí ag feidhmiú mar stiúrthóirí
i rith na bliana dar Críoch an 31 Nollaig 2015 nó a
ceapadh ó shin i leith. D’fhóin siad mar stiúrthóirí ar
feadh na bliana go léir mura luaitear a mhalairt.

Cláraíodh an chuideachta mar Chuideachta
Gníomhaíochta Ainmnithe, mar a cheanglaítear faoi Acht
na gCuideachtaí 2014, ar an 1 Feabhra 2016.

Iniúchóirí Reachtúla
Tá na hiniúchóirí reachtúla, PricewaterhouseCoopers,
Cuntasóirí Cairte, fós in oifig de réir Alt 383(2) d’Acht na
gCuideachtaí 2014.

Thar ceann an bhoird
A Murphy

Cathaoirleach

H Minogue

Stiúrthóir

Dáta

An 6 Aibreán 2016
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Ráiteas um Fhreagrachtaí na Stiúrthóirí
Tá na stiúrthóirí freagrach as an Tuarascáil Bhliantúil agus
na ráitis airgeadais a ullmhú de réir dhlí na hÉireann.

Tá na stiúrthóirí freagrach as taifid chuntasaíochta iomchuí
a choinneáil ar leor iad chun:

Faoi dhlí na hÉireann, ceanglaítear ar na stiúrthóirí ráitis
airgeadais a ullmhú i leith gach bliana airgeadais a thugann
léargas fírinneach cóir ar shócmhainní, dliteanais agus staid
airgeadais na cuideachta ag deireadh na bliana airgeadais
agus ar bhrabús agus caillteanas na cuideachta i leith na
bliana airgeadais. Faoin dlí sin, d’ullmhaigh na stiúrthóirí
na ráitis airgeadais de réir an Chleachtais Cuntasaíochta
a bhfuil Glacadh Coitianta leis in Éirinn (caighdeáin
chuntasaíochta arna n-eisiúint ag an gComhairle um
Thuairisciú Airgeadais sa Ríocht Aontaithe, lena n-áirítear
Caighdeáin Tuairiscithe Airgeadais 102 “The Financial
Reporting Standard applicable in the UK and Republic of
Ireland” agus arna bhfógairt ag Institiúid na gCuntasóirí
Cairte in Éirinn agus i ndlí na hÉireann).

l

Faoi dhlí na hÉireann, ní dhéanfaidh na stiúrthóirí ráitis
airgeadais a fhormheas mura bhfuil siad deimhin go
dtugtar léargas fírinneach cóir iontu ar shócmhainní,
dliteanais agus staid airgeadais na cuideachta amhail
deireadh na bliana airgeadais agus ar bhrabús agus
caillteanas na cuideachta i leith na bliana airgeadais.
Agus na ráitis airgeadais sin á n-ullmhú, ceanglaítear ar na
stiúrthóirí:
l

l

l

l

l
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beartais oiriúnacha chuntasaíochta a roghnú agus iad a
chur i bhfeidhm go comhsheasmhach;
breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá
réasúnach agus stuama;
a shonrú cibé ar ullmhaíodh nó nár ullmhaíodh na
ráitis airgeadais de réir na gcaighdeán cuntasaíochta
infheidhme agus na caighdeáin sin atá i gceist a
shainaithint, faoi réir aon imeachtaí ábhartha ó na
caighdeáin sin a nochtadh agus a mhíniú sna nótaí a
ghabhann leis na ráitis airgeadais;
scairshealbhóirí na cuideachta a chur ar an eolas i
scríbhinn faoi úsáid díolúintí nochta, más ann, faoi FRS
102; agus
na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthas
leantach, ach amháin sa chás nach cuí a ghlacadh leis
go leanfaidh an chuideachta i mbun gnó.
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l

l

idirbhearta na cuideachta a thaifeadadh agus a mhíniú i
gceart;
a chumasú, tráth ar bith, sócmhainní, dliteanais, staid
airgeadais agus brabús agus caillteanas na cuideachta a
chinneadh go réasúnta cruinn; agus
a chur ar a gcumas do na stiúrthóirí a áirithiú go
gcomhlíonann na ráitis airgeadais Acht na gCuideachtaí
2014 agus iniúchóireacht ar an ráitis airgeadais sin a
chumasú.

Chomh maith leis sin, tá na stiúrthóirí freagrach as
sócmhainní an ghrúpa a chosaint agus, dá réir sin, as
céimeanna réasúnacha a ghlacadh chun calaois agus
mírialtachtaí eile a chosc agus a bhrath.
Tá na stiúrthóirí freagrach as cothabháil agus ionracas
na faisnéise corparáidí agus airgeadais atá ar shuíomh
gréasáin na cuideachta. Ní gá gurb ionann an reachtaíocht
in Éirinn maidir le hullmhú agus scaipeadh ráiteas
airgeadais agus an reachtaíocht atá i bhfeidhm i ndlínsí eile.

Tuarascáil na n-iniúchóirí neamhspleácha
do chomhaltaí Bhus Éireann
Tuairisc ar na ráitis airgeadais
Ár dtuairim

l

l

go dtugtar léargas fírinneach cóir iontu ar
shócmhainní, dliteanais agus staid airgeadais na
cuideachta amhail an 31 Nollaig 2015 agus ar a
heasnamh agus a sreafaí airgid don bhliain dar críoch
ar an dáta sin;

l

gur ullmhaíodh go cuí iad de réir an Chleachtais
Cuntasaíochta a bhfuil Glacadh Coitianta leis in Éirinn;
agus

l

gur ullmhaíodh go cuí iad de réir cheanglais Acht na
gCuideachtaí 2014.

An méid a bhfuil iniúchadh déanta againn air
Cuimsítear sna ráitis airgeadais:
l
l

l

l

l
l

an cuntas brabúis agus caillteanais don bhliain dar
críoch ar an dáta sin;
an ráiteas ar ioncam cuimsitheach don bhliain dar
críoch ar an dáta sin;
an ráiteas ar athruithe cothromais don bhliain dar
críoch ar an dáta sin;
an ráiteas ar shreabhadh airgid don bhliain dar críoch
ar an dáta sin;
na beartais shuntasacha chuntasaíochta; agus
na nótaí a ghabhann leis na ráitis airgeadais, ina
n-áirítear faisnéis mhíniúcháin eile.

Agus an creat tuairiscithe airgeadais á chur i bhfeidhm
acu, rinne na stiúrthóirí roinnt breithiúnas suibiachtúla,
i ndáil le meastacháin shuntasacha chuntasaíochta, mar
shampla. Agus na meastacháin sin á ndéanamh acu,
rinneadar toimhdí agus bhreithníodar imeachtaí amach
anseo.

Tá na ráitis airgeadais ag teacht leis na taifid chuntais.
Measaimid go bhfuil an fhaisnéis atá sonraithe i
dTuarascáil na Stiúrthóirí ag teacht leis na ráitis
airgeadais.

Nithe nach mór dúinn tuairisc a
thabhairt orthu ar bhonn eisceachta
Luach saothair agus idirbhearta na stiúrthóirí
Faoi Acht na gCuideachtaí 2014, ceanglaítear orainn
tuairisc a thabhairt díobh, más amhlaidh, dar linn,
nach ndearnadh an nochtadh ar luach saothair agus
idirbhearta na stiúrthóirí atá sonraithe in alt 305 go dtí alt
312 den Acht sin. Níl aon eisceachtaí le tuairisciú againn
ag éirí as an bhfreagracht sin.

Freagrachtaí as na ráitis airgeadais
agus as an iniúchadh
Na freagrachtaí atá orainne agus iad siúd atá ar na
stiúrthóirí
Mar a mhínítear ar bhonn níos iomláine sa Ráiteas um
Fhreagrachtaí na Stiúrthóirí ar leathanach 46, is iad na
stiúrthóirí atá freagrach as ullmhú na ráiteas airgeadais
agus as a bheith sásta gur léargas fírinneach cóir a
thugtar iontu.

Ráitis Airgeadais

Is é an creat tuairiscithe airgeadais a cuireadh i bhfeidhm
i leith ullmhú na ráiteas airgeadais ná dlí na hÉireann
agus na cleachtais chuntasaíochta arna n-eisiúint ag an
gComhairle um Thuairisciú Airgeadais sa Ríocht Aontaithe
agus arna bhfógairt ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte
in Éirinn (an Cleachtas Cuntasaíochta a bhfuil Glacadh
Coitianta leis in Éirinn), lena n-áirítear FRS 102 “The
Financial Reporting Standard applicable in the United
Kingdom and the Republic of Ireland”.

Is é ár dtuairim go raibh taifid chuntasaíochta na
cuideachta leordhóthanach ionas go bhféadfaí
iniúchadh furasta, cuí a dhéanamh ar na ráitis
airgeadais.

Athbhreithniú

l

an clár comhardaithe amhail an 31 Nollaig 2015;

l

Tá an fhaisnéis agus na míniúcháin uile a mheasaimid
a bheith riachtanach chun críocha ár n-iniúchta
faighte againn.

Ráiteas an Chathaoirligh

l

l

Buaicphointí

Is é ár dtuairim, maidir le ráitis airgeadais Bhus Éireann
(na “ráitis airgeadais”):

Nithe nach mór dúinn tuairisc a
thabhairt ina dtaobh faoi Acht na
gCuideachtaí 2014

Is muidne atá freagrach as iniúchadh a dhéanamh ar
na ráitis airgeadais, agus tuairim a thabhairt ina leith, de
réir dhlí na hÉireann agus na gCaighdeán Idirnáisiúnta
maidir le hIniúchóireacht (an Ríocht Aontaithe agus Éire).
Faoi na caighdeáin sin, ceanglaítear orainn na Caighdeáin
Eiticiúla d’Iniúchóirí de chuid an Bhoird um Chleachtais
Iniúchóireachta a chomhlíonadh.
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Tá an tuarascáil seo, lena n-áirítear na tuairimí, ullmhaithe
do chomhaltaí na cuideachta ina cáil mar chomhlacht mar
thoros, agus dóibh siúd amháin, de réir Alt 391 d’Acht
na gCuideachtaí 2014, agus chun na críche sin amháin.
Agus na dtuairimí seo á dtabhairt againn, ní ghlacaimid
freagracht as aon chuspóir eile ná d’aon duine eile a
dtaispeánfar nó a dtabharfar an tuarascáil seo dó nó a
gheobhaigh í di seachas sa chás ina dtugaimid ár dtoiliú
roimh ré i scríbhinn.
Cad atá i gceist le hiniúchadh ar ráitis airgeadais
Rinneamar ár n-iniúchadh de réir na gCaighdeán
Idirnáisiúnta maidir le hIniúchóireacht (an Ríocht Aontaithe
agus Éire). Is éard atá i gceist le hiniúchadh ná fianaise a
fháil faoi na suimeanna agus an nochtadh atá sna ráitis
airgeadais, fianaise ar leor í chun dearbhú réasúnach
a thabhairt go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó aon
mhíráiteas ábhartha, cibé de bharr calaoise nó de bharr
earráide. Áirítear leis an méid sin measúnú ar na nithe seo
a leanas:
l

l

l

cé acu an oireann nó nach n-oireann na beartais
chuntasaíochta do chúinsí na cuideachta, agus cé acu
is amhlaidh nó nach amhlaidh gur cuireadh i bhfeidhm
go comhsheasmhach iad agus gur nochtadh go himleor
iad;
a réasúnaí is a bhí na meastacháin shuntasacha
chuntasaíochta a rinne na stiúrthóirí; agus
cur i láthair foriomlán na ráiteas airgeadais.

Den chuid is mó, dírímid ár gcuid oibre sna réimsí sin trí
mheasúnú a dhéanamh ar bhreithiúnais na stiúrthóirí os
coinne na fianaise atá ar fáil, trí theacht ar ár mbreithiúnais
féin, agus trí mheasúnú a dhéanamh ar an nochtadh sna
ráitis airgeadais.
Déanaimid faisnéis a thástáil agus a scrúdú, ag baint úsáide
as sampláil agus teicnící iniúchóireachta eile, a mhéid a
mheasaimid a bheith riachtanach chun bonn réasúnta a
chur ar fáil dúinn le teacht ar chonclúidí. Faighimid fianaise
iniúchóireachta trí thástáil a dhéanamh ar éifeachtacht
na rialuithe, ar nósanna imeachta substainteacha nó ar
mheascán den dá rud sin.
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Ina theannta sin, léimid an fhaisnéis airgeadais go léir agus
an fhaisnéis neamhairgeadais go léir atá sa Tuarascáil
Bhliantúil chun neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis
airgeadais iniúchta a shainaithint agus chun faisnéis ar bith
a shainaithint ar cosúil go bhfuil sí mícheart go hábhartha
ar bhonn an eolais a fuaireamar le linn dúinn a bheith i
mbun an iniúchta seo, nó nach dtagann go hábhartha leis
an eolas sin. Breithnímid na himpleachtaí dár dtuarascáil
má fhaighimid amach faoi aon mhíráitis dhealraitheacha
ábartha nó faoi aon neamhréireachtaí dealraitheacha
ábhartha.

Mary Cleary
tharceann ar son PricewaterhouseCoopers
Cuntasóirí Cairte agus Gnólacht Iniúchóireachta Reachtúla
Baile Átha Cliath
An 6 Aibreán, 2016

Achoimre ar Bheartais Shuntasacha
Chuntasaíochta

De réir mar a cheadaítear faoi Acht na gCuideachtaí 2014,
tá leagan amach forordaithe an chuntais brabúis agus
caillteanais oiriúnaithe ag na stiúrthóirí ar bhealach a
oireann do chineál ghnó na cuideachta.

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais ar bhonn gnóthas
leantach, faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil.

(b) Díolúintí ó nochtadh i gcás eintiteas incháilithe
faoi FRS 102
Faoi FRS 102, ceadaítear díolúintí áirithe ó nochtadh
d’aonán incháilithe. Aonán incháilithe is ea an
chuideachta ach níor bhain sí leas as aon díolúine ó
nochtadh atá ar fáil le haghaidh aonáin incháilithe.

(i) Airgeadra feidhmiúil agus airgeadra tuairiscithe
Mura luaitear a mhalairt, is é an euro airgeadra
feidhmiúil agus airgeadra tuairiscithe na
cuideachta, arna ainmniú ag an tsiombail “€”.
Cuirtear na ráitis airgeadais i láthair ina mílte
(‘000).
(ii) Idirbhearta agus iarmhéideanna
Déantar idirbhearta atá ainmnithe san airgeadra
eachtrach a aistriú chuig an airgeadra feidhmiúil ar
bhonn na rátaí malairte ar an láthair ar dháta na
n-idirbheart.

(d) Láimhdeachas
Cuimsíonn an láimhdeachas luach comhlán na
seirbhísí arna soláthar. Déantar an láimhdeachas a
thomhas ar luach cóir na comaoine a fhaightear nó is
infhála agus is ionann é agus an méid is infhála i leith
seirbhísí a soláthraíodh.
Aithnítear láimhdeachas sa tréimhse ina gcuirtear
an tseirbhís ar fáil. Déantar cur síos thíos ar na
príomhshruthanna ioncaim mar aon le cur síos ar an
mbeartas aitheantais ioncaim le haghaidh gach srutha
ioncaim:

Ráitis Airgeadais

(c) Airgeadra eachtrach

Cuirtear i láthair gnóthachain agus caillteanais
airgeadra eachtraigh a bhaineann le hiasachtaí
agus airgead tirim agus coibhéisí airgid sa chuntas
brabúis agus caillteanais faoi ‘ús infhaighte agus
ioncam dá shamhail’ nó ‘ús iníoctha agus muirir
dá shamhail’ mar is cuí. Cuirtear i láthair gach
gnóthachan agus caillteanas airgid eachtraigh eile
sa chuntas brabúis agus caillteanais faoi ‘costais
ábhar agus seirbhíse’.

Athbhreithniú

Éilíonn ullmhú na ráiteas airgeadais i gcomhréir le
FRS 102 leas a bhaint as príomhthoimhdí áirithe a
bhaineann leis an todhchaí, agus foinsí tábhachtacha
eile neamhchinnteachta meastacháin ag an dáta
tuairiscithe. Éilíonn sé freisin go ndéanfadh stiúrthóirí
breithiúnas agus beartais chuntasaíochta na
cuideachta á gcur i bhfeidhm acu. Leagtar amach ag
(v) thíos na réimsí ina bhfuil ardleibhéal breithiúnais
nó castachta i gceist, nó na réimsí ina bhfuil baol
nach beag go ndéanfadh toimhdí agus meastacháin
coigeartú ábhartha ar shuim ghlanluacha sócmhainní
agus dliteanas sa chéad bhliain airgeadais eile.

Is sa chuntas brabúis agus caillteanais a aithnítear
gnóthachain agus caillteanais airgeadra eachtraigh
a eascraíonn as socraíocht idirbheart agus ón
aistriú ag rátaí malairte ag deireadh na bliana
airgeadais ar shócmhainní agus dliteanais
airgeadaíochta arna n-ainmniú in airgeadraí
eachtracha.

Ráiteas an Chathaoirligh

(a) Bonn ullmhúcháin

Ag deireadh gach bliana airgeadais, déantar
míreanna airgeadaíochta in airgeadra eachtrach
a aistriú ina euro ar an ráta reatha. Déantar
míreanna neamhairgeadaíochta arna dtomhas
ar a gcostas stairiúil a aistriú ar bhonn an ráta
malairte ar dháta an idirbhirt agus déantar
míreanna neamhairgeadaíochta arna dtomhas ar
a luach cóir a thomhas ar bhonn an ráta malairte
nuair a cinneadh an luach cóir.

Buaicphointí

Leagtar amach ar na leathanaigh seo a leanas na beartais
shuntasacha chuntasaíochta a cuireadh i bhfeidhm
agus na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú. Tá na beartais
sin curtha i bhfeidhm go comhsheasmhach maidir leis
na blianta go léir atá curtha i láthair, mura luaitear a
mhalairt. Ghlac Bus Éireann FRS 102 den chéad uair sna
ráitis airgeadais seo. Nochtar sonraí an aistrithe go dtí
FRS 102 i nóta 25.

Aithnítear ioncam airgid ar bhus agus ioncam ón
gcóras ticéadaithe chomhtháite an lá a soláthraítear
an tseirbhís. Tugtar anonn sna dliteanais na fáltais
ó dhíol ticéad bliantúil agus táirgí eile le dáta sa
todhchaí agus aithnítear iad sa ráiteas ioncaim thar
thréimhse an táirge ábhartha.
Aithnítear ioncam eile sa tréimhse lena mbaineann sé.
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(e) Íocaíochtaí agus Deontais na hOibleagáide
Seirbhíse Poiblí
(i) Íocaíochtaí na hOibleagáide Seirbhíse Poiblí (OSP)
Déileáiltear le híocaíochtaí OSP arna bhfáil agus na
cinn is infhála i rith na bliana sa chuntas brabúis
agus caillteanais sa tréimhse ina mbíonn siad
infhála.
(ii) Deontais ón Aontas Eorpach agus ón Státchiste
Déantar deontais ón Aontas Eorpach (AE) agus ón
Státchiste a bhaineann le caiteachas caipitiúil a
chur chun sochair don ioncam iarchurtha nuair a
bhíonn siad infhála. Déanann Bus Éireann taifead
ar dheontais faoin tSamhail Fabhraithe de réir alt
24 de FRS102. Déantar iad a amúchadh chuig an
gcuntas brabúis agus caillteanais ar an mbonn
céanna ar a ndéanfar na sócmhainní gaolmhara a
dhímheas.
Aithnítear deontais i leith caiteachais sa chuntas
brabúis agus caillteanais ag an am céanna is a
thabhaítear an caiteachas gaolmhar a bhfuil an
deontas beartaithe lena chúiteamh.
(f) Costais Ábhar agus Seirbhísí
Cuimsítear le costais ábhar agus seirbhísí, a dtugtar
costais oibriúcháin orthu freisin, na costais go léir a
bhaineann le hoibríochtaí Bhus Éireann ó lá go lá, gan
costais dímheasa, amúchta agus phárolla a ndéantar
iad a nochtadh go leithleach sa chuntas brabúis
agus caillteanais, agus tá siad leagtha amach ar shlí
níos mionsonraithe i nóta 5 a ghabhann leis na ráitis
airgeadais.
(g) Ús infhaighte/ús iníoctha
(i) Ús infhaighte
Cuirtear an t-ús a thuilltear chun sochair don
chuntas brabúis agus caillteanais sa tréimhse inar
tuilleadh é.
(ii) Ús iníoctha
Cuirtear costais a bhaineann le hiasachtaí de
mhuirear an chuntais brabúis agus caillteanais sa
tréimhse inar tabhaíodh iad.
(h) Costais eisceachtúla
I gcuntas brabúis agus caillteanais Bhus Éireann,
aithnítear torthaí ar leithligh roimh mhíreanna
sonracha. Is iad na míreanna sonracha iad siúd a
measaimid nach mór iad a nochtadh go leithleach mar
gheall ar a méid, a gcineál nó a minicíocht. Creideann
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an chuideachta go soláthraíonn an cur i láthair sin
anailís bhreise toisc go ndírítear aird ar mhíreanna
eisceachtúla dá bharr. Áirítear le nithe den sórt sin
costais shuntasacha a bhaineann le hathstruchtúrú
gnó.
Maidir leis an gcinneadh i dtaobh céard is brí le
‘suntasach’ sa sainmhíniú atá againn air, úsáideann
an chuideachta idir bhreithiúnas cháilíochtúil agus
bhreithiúnas chainníochtúil agus measúnú á dhéanamh
ar na míreanna áirithe arb amhlaidh ina leith, de bhua a
méid agus a gcineál, go nochtar i gcuntas brabúis agus
caillteanais na cuideachta agus sna nótaí gaolmhara iad
mar mhíreanna eisceachtúla.
(i) Cáin ioncaim
Cuimsíonn costas na cánach ioncaim don bhliain cáin
reatha agus cáin iarchurtha arna n-aithint sa bhliain
airgeadais. Cuirtear costas cánach ioncaim i láthair
sa chomhpháirt chéanna den ioncam cuimsitheach
iomlán (cuntas brabúis agus caillteanais nó ioncam
cuimsitheach eile) nó den chothromas leis an idirbheart
nó an teagmhas eile as ar eascair an costas cánach
ioncaim.
Ní dhéantar lascainiú ar shócmhainní agus dliteanais
cánachais reatha ná cánachais iarchurtha.
(i) Cáin reatha
Is ionann cáin reatha agus an méid cánach ioncaim
is iníoctha i leith an bhrabúis inchánaigh don bhliain
airgeadais nó do bhlianta airgeadais roimhe sin.
Déantar an cháin reatha a thomhas de réir mhéid
na cánach reatha a mheastar a bheidh le híoc de
réir rátaí cánach agus dlíthe cánach atá achtaithe nó
achtaithe go substaintiúil faoi dheireadh na bliana
airgeadais.
(ii) Cáin iarchurtha
Aithnítear cáin iarchurtha maidir leis na difríochtaí
uainiúcháin, arb iad na difríochtaí idir brabúis
inchánacha agus ioncam cuimsitheach iomlán
mar atá luaite sna ráitis airgeadais. Eascraíonn na
difríochtaí uainiúcháin ó chuimsiú ioncaim agus
caiteachas sna measúnachtaí cánach i mblianta
airgeadais seachas na cinn ina n-aithnítear iad sna
ráitis airgeadais.
Aithnítear cáin iarchurtha ar na difríochtaí
uainiúcháin ag deireadh gach bliana airgeadais faoi
réir eisceachtaí áirithe. Ní aithnítear caillteanais
chánach neamhfhaoisimh agus sócmhainní cánach
iarchurtha eile ach amháin nuair is dócha go

ndéanfar iad a aisghabháil i gcoinne aisiompú
dliteanas cánach iarchurtha nó brabúis eile
inchánacha sa todhchaí.

Fochuideachta de chuid Ghrúpa CIÉ is ea Bus Éireann.
Nochtann Bus Éireann idirbhearta le páirtithe
gaolmhara nach bhfuil faoi úinéireacht iomlán laistigh
den ghrúpa. Ní nochtann sé idirbhearta le baill den
ghrúpa céanna atá faoi úinéireacht iomlán.
(k) Sócmhainní seasta doláimhsithe

Is iad seo a leanas boinn ríofa an dímheasa:
(i) Dímheas agus luachanna iarmharacha
Feithiclí paisinéirí bóthair
Déantar dímheas ar chostas stairiúil na bhfeithiclí
paisinéara bóthair, seachas busanna scoile, thar
a saol úsáideach tuartha, ar bhonn céatadáin
laghdaithe a léiríonn úsáid na bhfeithiclí ar feadh
a saoil. Déantar dímheas ar chostas stairiúil na
mbusanna scoile i dtráthchodanna cothroma thar
a saol úsáideach tuartha.

(ii) Breiseanna agus comhpháirteanna móra iardain
Ní dhéantar costais iardain, lena n-áirítear costais
maidir le comhpháirteanna arna n-athsholáthar,
a áireamh i suim ghlanluacha na sócmhainne ná
a aithint mar shócmhainn ar leithligh, de réir mar
is iomchuí, ach amháin nuair is dócha go mbeidh
sochair eacnamaíocha a bhaineann leis an mír i
ndán don chuideachta agus gur féidir an costas a
thomhas ar bhonn iontaofa.
Caitear le comhpháirteanna móra mar
shócmhainní ar leithligh sa chás ina mbaineann
patrúin dhifriúla tomhaltais leo i dtaobh sochair
eacnamaíocha agus déantar dímheas orthu go
leithleach thar a saol úsáideach.
Cuirtear costais síos i leith deisiúcháin agus
cothabhála de réir mar a thabhaítear iad.
(iii) Dí-aithint
Déantar sócmhainní inláimhsithe a dhí-aithint ar a
ndiúscairt nó nuair nach bhfuiltear ag súil le haon
sochar eacnamaíoch sa todhchaí. Ar dhiúscairt,
déantar an difríocht idir na glanfháltais diúscartha
agus an tsuim ghlanluacha a aithint sa chuntas
brabúis agus caillteanais.

Ráitis Airgeadais

Déantar sócmhainní seasta inláimhsithe a thabhairt
anonn ar a gcostas, lúide dímheas carntha agus
caillteanais lagaithe charntha. Áirítear sa chostas an
praghas ceannaigh bunaidh, costais arna dtabhú ar
bhonn díreach i dtaobh an tsócmhainn a thabhairt
chuig láthair agus a chur sa riocht is gá don úsáid
atá ceaptha di, agus costais díchoimisiúnaithe
infheidhme.

Déantar athbhreithniú ar luachanna iarmharacha
na sócmhainní agus a saol úsáideach, agus
déantar iad a choigeartú, más iomchuí, ag
deireadh gach bliana airgeadais. Cuirtear éifeacht
aon athraithe ar luachanna iarmharacha nó ar
shaol úsáideach san áireamh sna cuntais ar
bhonn ionchasach.

Athbhreithniú

(l) Sócmhainní seasta inláimhsithe

Tá sonraí i dtaobh shaol úsáideach tuartha na
gcineálacha éagsúla sócmhainní chun críocha
dímheasa sna nótaí a ghabhann leis na ráitis
airgeadais.

Ráiteas an Chathaoirligh

Tugtar bogearraí ríomhaire anonn ar an gcostas
lúide amúchadh carntha agus caillteanais lagaithe
charntha. Déantar bogearraí a amúchadh thar a saol
úsáideach tuartha, idir trí bliana agus cúig bliana,
ar mhodh an mhéid chothroim. Ní mheastar go
bhfuil luach iarmharach ag bogearraí. Sa chás ina
dtugtar le fios de bharr tosca amhail dul chun cinn
na teicneolaíochta nó athruithe ar phraghsanna
margaidh go bhfuil athrú tagtha ar shaol úsáideach
na mbogearraí, déantar an saol úsáideach a leasú
ar bhonn ionchasach chun na cúinsí nua a chur san
áireamh. Déantar athbhreithniú i ndáil le lagú ar
shócmhainní seasta doláimhsithe má tá aon rud ann
a thabharfadh le fios go bhféadfadh an tsócmhainn
sheasta dholáimhsithe a bheith lagaithe.

Déantar gléasra agus innealra a dhímheas, trí
thráthchodanna cothroma bliantúla, ar bhonn
costas stairiúil a leatar thar a saol úsáideach
tuartha.

Buaicphointí

(j) Idirbhearta páirtithe gaolmhara

Gléasra agus innealra

(m) Sócmhainní léasaithe
(i) Léasanna oibriúcháin
Faoi léasanna oibriúcháin, ní aistrítear riosca agus
luach saothair na húinéireachta go substaintiúil
chuig an léasóir. Aithnítear íocaíochtaí faoi
léasanna oibriúcháin sa chuntas brabúis agus
caillteanais ar bhonn an mhéid chothroim thar
thréimhse an léasa.
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(ii) Dreasachtaí léasa
Déantar dreasachtaí a fuarthas chun dul i mbun
léas oibriúcháin a aithint mar laghdú ar chostas an
léasa oibriúcháin ar bhonn an mhéid chothroim thar
thréimhse an léasa.
(n) Lagú sócmhainní neamhairgeadais
Ag deireadh gach bliana airgeadais déantar measúnú
ar shócmhainní neamhairgeadais nach dtugtar anonn
ar a luach cóir lena chinneadh cibé an bhfuil aon rud a
thabharfadh le fios go bhféadfadh an tsócmhainn (nó
aonad giniúna airgid na sócmhainne) a bheith lagaithe.
Má thugtar a leithéid le fios déantar meastachán ar
mhéid in-aisghabhála na sócmhainne (nó aonad giniúna
airgid na sócmhainne).
Is ionann méid in-aisghabhála na sócmhainne (nó an
aonaid giniúna airgid) agus a luach cóir lúide costais
díolacháin nó an luach úsáide, cibé acu is airde. Is
ionann an luach úsáide agus luach láithreach na sreafaí
airgid amach anseo a mheastar a eascróidh as úsáid
leanúnach na sócmhainne (nó an aonaid giniúna airgid)
agus óna diúscairt deiridh. Agus an luach úsáide á
thomhas, déantar sreafaí airgid roimh cháin agus ús a
lascainiú ar ráta lascaine réamhchánach a léiríonn an
ráta margaidh reatha saor ó riosca agus na rioscaí a
bhaineann go sonrach leis an tsócmhainn nach bhfuil
na meastacháin ar shreabhadh airgid sa todhchaí
coigeartaithe ina leith.
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(o) Stoic
Cuimsítear sna stoic ábhair chothabhála, páirteanna
breise agus breosla agus míreanna eile éagsúla stoic.
Déantar stoic ábhar agus páirteanna breise a luacháil
ar a meánchostas ualaithe nó a nglanluach inréadaithe,
cibé acu is ísle. Cuimsítear sa chostas an praghas
ceannaigh, lena n-áirítear cánacha agus dleachtanna
agus iompar agus láimhseáil atá inchurtha go díreach
i leith an stoc a thabhairt chuig a láthair reatha agus a
chur ina riocht reatha.
Amhail dáta an chláir comhardaithe, díscríobhtar na
stoic arb eol go bhfuil siad imithe i léig agus déantar
soláthar i leith stoc a meastar atá lagaithe.
(p) Airgead tirim agus coibhéisí airgid
Áirítear le hairgead tirim agus coibhéisí airgid airgead
ar láimh, taiscí faoi ghlaoch le bainc, infheistíochtaí
an-leachtach gearrthréimhseacha eile le haibíocht
bhunaidh trí mhí nó níos lú, agus rótharraingtí bainc.
Taispeántar rótharraingtí bainc leis na hiasachtaí sna
dliteanais reatha.
(q) Ionstraimí airgeadais
Roghnaigh an chuideachta forálacha Alt 11 agus Alt
12 de FRS 102 a chur chun feidhme maidir le cuntas
a thabhairt i leith gach ceann dá cuid ionstraimí
airgeadais.
(i) Sócmhainní airgeadais

Más lú méid in-aisghabhála na sócmhainne (nó
an aonaid giniúna airgid) ná suim ghlanluacha na
sócmhainne (nó an aonaid giniúna airgid), laghdaítear
an tsuim ghlanluacha chuig a méid in-aisghabhála.
Aithnítear caillteanas lagaithe sa chuntas brabús nó
caillteanais.

Tá roinnt sócmhainní airgeadais bunúsacha ag an
gcuideachta lena n-áirítear féichiúnaithe trádála
agus féichiúnaithe eile, méideanna atá dlite ó
ghrúpchuideachtaí agus airgead tirim agus coibhéisí
airgid, atá taifeadta leis na sócmhainní reatha mar
chinn atá dlite laistigh de bhliain amháin.

Má aisiompaítear caillteanas lagaithe (níl feidhm ag
cúiseanna an chaillteanais lagaithe a thuilleadh),
méadaítear suim ghlanluacha na sócmhainne (nó
aonad giniúna airgid na sócmhainne) go dtí an
meastachán leasaithe ar a méid in-aisghabhála, ach
ní mhéadaítear í ach amháin a mhéid nach sáraíonn
an tsuim ghlanluacha leasaithe an tsuim ghlanluacha
a bheadh cinnte (iar-dhímheas) dá mba rud é nár
aithníodh aon chaillteanas lagaithe sna blianta
airgeadais roimhe sin. Aithnítear aisiompú caillteanais
lagaithe sa chuntas brabúis agus caillteanais.

Aithnítear sócmhainní airgeadais bunúsacha den
chéad uair ar an bpraghas idirbhirt (lena n-áirítear
costais an idirbhirt), mura rud é gur idirbheart
maoinithe is ea an socrú. Más rud é gur idirbheart
maoinithe is ea an socrú, déantar an tsócmhainn
airgeadais a thig as sin a thomhas ar dtús ar luach
láithreach na bhfáltas sa todhchaí arna lascainiú ar
ráta margaidh úis i gcomhair ionstraim fiachais den
chineál céanna.
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Déantar féichiúnaithe trádála agus féichiúnaithe eile,
airgead tirim agus coibhéisí airgid, agus sócmhainní
airgeadais ó shocruithe ar idirbhearta maoinithe
iad a tomhas ina dhiaidh sin ar chostas amúchta ag
baint úsáide as modh an ghlanráta úis.

(ii) Dliteanais airgeadais

Is ionann creidiúnaithe trádála agus oibleagáidí
i leith íoc as earraí nó seirbhísí atá faighte i
ngnáthchúrsa an ghnó ó sholáthraithe. Déantar
creidiúnaithe trádála a aicmiú mar chinn atá dlite
laistigh de bhliain amháin má bhíonn íocaíocht

Déantar soláthairtí a thomhas mar luach reatha
an mheastacháin is fearr ar an méid is gá chun
an oibleagáid a ghlanadh ag baint úsáide as ráta
réamhchánach a léiríonn measúnuithe reatha an
mhargaidh ar amluach airgid agus na rioscaí a
bhaineann go sonrach leis an dliteanas. Déantar
athbhreithniú ar sholáthairtí ag deireadh gach bliana
airgeadais agus déantar iad a choigeartú chun an
meastachán reatha is fearr a thabhairt ar an méid is
gá chun an oibleagáid a ghlanadh. Aithnítear leachtú
na lascaine mar chostas airgeadais sa chuntar brabúis
agus caillteanais, arna chur i láthair faoi ús iníoctha
agus muirir dá shamhail’ sa bhliain airgeadais ina
dtagann sé i gceist.
Sa chás go bhfuil roinnt oibleagáidí dá samhail ann,
cinntear an dóchúlacht go mbeidh eis-sreabhadh ag
teastáil chun iad a ghlanadh trí bhreathnú ar aicme na
n-oibleagáidí ina hiomláine.
Aithnítear soláthairtí i ndáil le hathstruchtúrú nuair a
bhíonn oibleagáid dlí nó oibleagáid inchiallaithe ar an
gcuideachta ag deireadh na bliana airgeadais i dtaobh
an t-athstruchtúrú a chur i gcrích. Tá oibleagáid
inchiallaithe ar an gcuideachta athstruchtúrú a
dhéanamh nuair is ann do phlean mionsonraithe
foirmiúil don athstruchtúrú sin agus nuair a
chruthaigh an chuideachta ionchas bailí i measc na
ndaoine dá ndéanann sé difear, trí thosú ar an bplean
a chur chun feidhme nó trí phríomhghnéithe an
phlean a fhógairt dóibh siúd dá ndéanann sé difear.
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Ráitis Airgeadais

Déantar creidiúnaithe trádála agus creidiúnaithe
eile, iasachtaí ó ghrúpchuideachtai eile, agus
dliteanais airgeadais ó shocruithe ar idirbhearta
maoinithe iad a thabhairt anonn ina dhiaidh sin
ar chostas amúchta ag baint úsáide as modh an
ghlanráta úis.

Is ionann soláthairtí agus dliteanais atá neamhchinnte
ó thaobh ama nó méid. Aithnítear soláthairtí nuair
a bhíonn oibleagáid dlí nó oibleagáid inchiallaithe
reatha ar an gcuideachta de thoradh teagmhais a
tharla roimhe seo; nuair is dócha go mbeidh aistriú
sochar geilleagar de dhíth chun an oibleagáid a
ghlanadh; agus nuair is féidir meastachán iontaofa a
dhéanamh ar mhéid na hoibleagáide.

Athbhreithniú

Ar an gcaoi chéanna, déantar roinnt ionstraimí
airgeadais bunúsacha atá san áireamh sna
dliteanais reatha, lena n-áirítear creidiúnaithe
trádála agus creidiúnaithe eile, iasachtaí
bainc agus rótharraingtí agus iasachtaí ó
ghrúpchuideachtaí eile, a aithint den chéad uair ar
phraghas an idirbhirt, mura rud é gur idirbheart
maoinithe is ea an socrú. Más rud é gur idirbheart
maoinithe is ea an socrú, déantar an dliteanas
airgeadais a thig as sin a thomhas ar dtús ar
luach láithreach na n-íocaíochtaí sa todhchaí arna
lascainiú ar ráta margaidh úis i gcomhair ionstraim
fiachais den chineál céanna.

(r) Soláthairtí

Ráiteas an Chathaoirligh

Más rud é, i mbliain airgeadais ina dhiaidh sin, go
laghdaíonn méid an chaillteanais lagaithe agus
gur féidir an laghdú a cheangal go hoibiachtúil
le teagmhas a tharla tar éis gur aithníodh an
lagú, déantar an caillteanas lagaithe a aithníodh
roimhe sin a aisiompú. Déantar an t-aisiompú
sa chaoi is nach sáróidh an tsuim ghlanluacha
láithreach luach na suime glanluacha dá mba rud
é nár aithníodh an caillteanas lagaithe roimhe sin.
Aithnítear aisiompú an lagaithe sa chuntas brabúis
agus caillteanais.

dlite laistigh de bhliain amháin nó níos lú. I gcás ar
bith eile, cuirtear i láthair iad mar shuimeanna atá
dlite tar éis níos mó ná bliain amháin. Aithnítear
creidiúnaithe trádála ar dtús ar phraghas an
idirbhirt agus tomhaistear ina dhiaidh sin iad ar
a gcostas amúchta ag baint úsáide as modh an
ghlanráta úis.

Buaicphointí

Ag deireadh gach bliana airgeadais, déantar
sócmhainní airgeadais arna dtomhas ar chostas
amúchta a mheasúnú i leith fianaise oibiachtúil
ar lagú. Má tá fianaise oibiachtúil ann go bhfuil
sócmhainn airgeadais arna tomhas ar chostas
amúchta lagaithe, aithnítear caillteanas lagaithe
sa chuntas brabús nó caillteanais. Is ionann an
caillteanas lagaithe agus an difríocht idir suim
ghlanluacha na sócmhainne airgeadais agus luach
láithreach shreafaí airgid measta na sócmhainne
airgeadais arna lascainiú ag glanráta úis bunaidh
na sócmhainne.
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Achoimre ar Bheartais Shuntasacha Chuntasaíochta (ar lean)

Déantar soláthar do chostas measta na n-éileamh
atá tabhaithe ach nach bhfuil íoctha ag dáta an chláir
comhardaithe, lena n-áirítear costas na n-éileamh
atá tabhaithe ach nach bhfuil tuairiscithe (IBNR) don
chuideachta fós.
Cuimsítear sna soláthairtí eile soláthairtí a bhaineann
le hoibriú na seirbhísí bus, soláthairtí a bhaineann le
pá, soláthairtí comhshaoil, éilimh dlí agus soláthairtí a
bhaineann le pinsin.
Ní dhéantar soláthar do chaillteanais oibriúcháin sa
todhchaí.
(s) Teagmhais
I gcás dliteanais theagmhasacha, a eascraíonn de
thoradh nithe a tharla roimhe seo, ní aithnítear mar
dhliteanas iad toisc nach dócha go mbeidh ar an
gcuideachta sochair eacnamaíocha a aistriú chun an
oibleagáid a ghlanadh nó toisc nach féidir an méid a
thomhas go hiontaofa ag deireadh na bliana airgeadais.
Ní aithnítear oibleagáidí féideartha neamhchinnte
mar dhliteanais ach is dliteanais theagmhasacha iad.
Nochtar dliteanais theagmhasacha sna ráitis airgeadais
ach amháin mura dócha in aon chor go dtarlóidh eissreabhadh acmhainní.
Ní aithnítear sócmhainní teagmhasacha. Nochtar
sócmhainní teagmhasacha sna ráitis airgeadais nuair is
dócha go dtarlóidh insreabhadh sochar eacnamaíoch.
(t) Sochair d’fhostaithe
Cuireann an chuideachta roinnt sochar ar fáil
d’fhostaithe ag brath ar a ngrád, a sinsearacht agus ar
oibleagáidí reachtúla. I measc na sochar tá íoc tuarastail
nó pá agus íoc préimheanna le haghaidh obair bhreise
arna déanamh.

(u) Cothromas
Déantar gnáth-scairchaipiteal glaoite agus cúlchistí
ioncaim a aicmiú mar chothromas agus atá siad leagtha
amach i nóta 15 a ghabhann leis na ráitis airgeadais.
(v) Meastacháin agus toimhdí ríthábhachtacha
cuntasaíochta

Plean pinsin le sochar sainithe

Déantar athmheasúnú leanúnach ar mheastacháin
agus breithiúnais arna ndéanamh agus na ráitis
airgeadais á n-ullmhú agus tá siad bunaithe ar thaithí
stairiúil agus ar thosca eile, lena n-áirítear meastacháin
maidir le teagmhais amach anseo a mheastar a bheith
réasúnach sna himthosca.

Feidhmíonn Grúpa CIÉ dhá phlean sochar sainithe
(Scéim Pinsean CIÉ don Fhoireann ar Phá Rialta
agus plean sochar sainithe Scéim 2000 (Leasú)
Scéim Aoisliúntais CIÉ 1951) d’fhostaithe ghrúpa CIÉ.
Sainítear i bplean le sochar sainithe an sochar pinsin
a gheobhaidh an fostaí ar dhul ar scor dó nó di, ag
brath de ghnáth ar roinnt tosca lena n-áirítear aois,
fad seirbhíse agus luach saothair. Is ionann plean
sochar sainithe agus sochar iar-fhostaíochta seachas
ranníocaíochtaí sainithe.

Déanann na stiúrthóirí meastacháin agus toimhdí
maidir leis an am atá le teacht. De réir sainmhínithe,
is annamh a bheidh na meastacháin chuntasaíochta
sin díreach mar an gcéanna leis na torthaí iarbhír
a bhaineann leo. Tugtar aghaidh anseo thíos ar na
réimsí ina bhfuil ardleibhéal breithiúnais nó castachta
i gceist agus ar na meastacháin agus na toimhdí lena
mbaineann baol nach beag go mbeidís ina gcúis le
coigeartú ábhartha ar shuim ghlanluacha sócmhainní
agus dliteanas sa chéad bhliain airgeadais eile.

Lena chois sin déantar ranníocaíochtaí fostóra maidir
le pinsean, i gcás baill foirne incháilithe, isteach sna
scéimeanna pinsin faoi seach.
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Tá cuntas tugtha ar na scéimeanna sin i ráitis airgeadais
Ghrúpa CIÉ. Tomhaistear sócmhainní na scéime
pinsin sochar sainithe ar a luach cóir. Tomhaistear
dliteanais na scéime pinsin sochar sainithe ar bhonn
achtúireach ag úsáid modh na n-aonad réamh-mheasta
creidmheasa. Léirítear barrachas na ndliteanas scéime
ar na sócmhainní scéime mar dhliteanas ar chlár
comhardaithe CIÉ. Glacann na fochuideachtaí go léir,
mar aon le CIÉ féin, páirt i Scéim Pinsean CIÉ don
Fhoireann ar Phá Rialta agus plean sochar sainithe
Scéim 2000 (Leasú) Scéim Aoisliúntais CIÉ 1951. Ní
shonraítear i rialacha na scéime conas ba chóir aon
bharrachas nó easnamh a leithdháileadh i measc
fostóirí rannpháirteacha agus níl aon chomhaontú
conarthach ná beartas luaite i dtaobh glanchostas
sochar sainithe a leithdháileadh ar na grúpaonáin
aonair. Dá réir sin, aithnítear glanchostas sochar
sainithe na scéimeanna ina n-iomláine i ráitis airgeadais
ar leithligh CIÉ toisc gurb amhlaidh, in éagmais socrú
foirmiúil conartha a bheith i bhfeidhm, go gcreideann
na stiúrthóirí gurb é an t-aonán sin atá freagrach
as na scéimeanna faoin dlí. Aithníonn na haonáin
rannpháirteacha eile, lena n-áirítear Bus Éireann, costas
arb ionann é agus a ranníocaíocht i leith na tréimhse.
Tá sonraí breise i dtaobh na scéimeanna sin leagtha
amach i nóta 18.
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(i) Saol úsáideach tuartha na sócmhainní inláimhsithe

Buaicphointí

Braitheann an muirear dímheasa bliantúil i gcás
sócmhainní inláimhsithe ar athruithe ar shaol
úsáideach tuartha agus luachanna iarmharacha
na sócmhainní. Déantar an saol úsáideach tuartha
agus na luachanna iarmharacha a athmheasúnú
gach bliain. Déantar iad a leasú de réir mar is gá
chun meastacháin reatha a léiriú, bunaithe ar
dhul chun cinn na teicneolaíochta, infheistíochtaí
sa todhchaí, úsáid eacnamaíoch agus riocht
fisiciúil na sócmhainní. Tá suim ghlanluacha na
sócmhainní doláimhsithe, an fhearais agus an
trealaimh, agus saol eacnamaíoch úsáideach
maidir le gach aicme sócmhainní leagtha amach i
nóta 9.

Ráiteas an Chathaoirligh

(ii) Soláthar i dtaobh éileamh um dhliteanas tríú páirtí
agus dhliteanas fostóirí, agus aisghabhálacha
gaolmhara
Déantar soláthar ag deireadh na bliana do chostas
measta na n-éileamh atá tabhaithe ach nach
bhfuil íoctha ar dháta an chláir comhardaithe, lena
n-áirítear costas na n-éileamh atá tabhaithe ach
nach bhfuil tuairiscithe (IBNR) don chuideachta
fós.

Athbhreithniú

Glacann an chuideachta gach céim réasúnach lena
chinntiú go bhfuil an fhaisnéis chuí aici maidir lena
nochtadh ar éilimh. 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 cinneadh.
Tá tuilleadh sonraí leagtha amach i nóta 13 a
ghabhann leis na ráitis airgeadais
(iii) Scéim pinsin sochar sainithe

Ráitis Airgeadais

Tá sé d’oibleagáid ar ghrúpa CIÉ, dá bhfuil an
chuideachta ina ball, sochair phinsin a íoc le
fostaithe áirithe. Braitheann costas na sochar
agus luach reatha na hoibleagáide ar roinnt tosca,
lena n-áirítear ionchas saoil, méaduithe tuarastail,
luachálacha sócmhainne agus an ráta lascaine ar
bhannaí corparáideacha. Leagtar síos ar shlí níos
mionsonraithe i nóta 18 a ghabhann leis na ráitis
airgeadais nithe a bhaineann le costais phinsin
agus scéimeanna pinsin.
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Cuntas Brabúis agus Caillteanais
Don Bhliain Airgeadais dar Críoch an 31 Nollaig 2015

2015

2014

€’000

€’000

303,004

297,899

14(c)

4,048

5,265

23

33,714

34,387

3

340,766

337,551

An párolla agus costais ghaolmhara

4(a)

(130,666)

(123,940)

Ábhair agus seirbhísí

5(a)

(208,072)

(200,553)

2,028

13,058

Nótaí
Ioncam
Láimhdeachas oibriúcháin
Deontais ioncaim
Fáltais ón gconradh oibleagáide seirbhíse poiblí

Costais

EBITDA roimh chostais oibriúcháin eisceachtúla

Costais eisceachtúla

5(b)

(357)

(2,090)

Dímheas agus amúchadh (glan)

5(d)

(7,067)

(6,665)

1

(6)

Brabús/(caillteanas) ar dhiúscairt sócmhainní seasta inláimhsithe
(Easnamh)/barrachas oibriúcháin

(5,395)

Ús infhaighte agus ioncam dá shamhail

6

–

825

Ús iníoctha agus muirir dá shamhail

6

(596)

–

(5,991)

5,122

(Easnamh)/barrachas don bhliain roimh cháin

Cáin ar (easnamh)/bharrachas

(Easnamh)/barrachas iarchánach

56

4,297
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7

–

(5,991)

–

5,122

Ráiteas um Ioncam Cuimsitheach
Don Bhliain Airgeadais dar Críoch an 31 Nollaig 2015

Ioncam cuimsitheach eile don bhliain
Ioncam cuimsitheach iomlán don bhliain

2014

€’000

€’000

(5,991)

5,122

–
(5,991)

Buaicphointí

(Easnamh)/barrachas don bhliain

2015

–
5,122

Ráiteas an Chathaoirligh
Athbhreithniú
Ráitis Airgeadais
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Clár Comhardaithe
Don Bhliain Airgeadais dar Críoch an 31 Nollaig 2015

2015

2014

Notaí

€’000

€’000

Sócmhainní seasta doláimhsithe

8

3,728

3,567

Sócmhainní seasta inláimhsithe

9

88,570

90,420

92,298

93,987

Sócmhainní seasta

Sócmhainní reatha
Stoic

10

4,027

3,700

Féichiúnaithe

11

74,664

82,311

1,226

1,062

79,917

87,073

(56,267)

(53,893)

23,650

33,180

115,948

127,167

Airgead sa bhanc agus ar láimh

Creidiúnaithe (suimeanna atá dlite laistigh de bhliain amháin)

12

Glansócmhainní reatha

Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha

Soláthairtí le haghaidh dliteanas agus muirear

13

(51,566)

(51,543)

Ioncam iarchurtha

14

(48,081)

(53,332)

16,301

22,292

29,204

29,204

Cuntas brabúis agus caillteanais

(12,903)

(6,912)

Cothromas iomlán

16,301

22,292

Glansócmhainní

Caipiteal agus cúlchistí
Scairchaipiteal glaoite

Thar ceann an bhoird

58

A Murphy

Cathaoirleach

H Minogue

Stiúrthóir

Dáta

An 6 Aibreán 2016
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Ráiteas um Athruithe ar Chothromas
Don Bhliain Airgeadais dar Críoch an 31 Nollaig 2015

Cuntas
brabúis agus
caillteanais

Iomlán

€’000

€’000

€’000

(12,034)

17,170

Barrachas don bhliain

–

5,122

5,122

Ioncam cuimsitheach eile don bhliain

–

–

–

Ioncam cuimsitheach iomlán don bhliain

–

5,122

5,122

29,204

(6,912)

22,292

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2015

29,204

(6,912)

22,292

Barrachas don bhliain

–

(5,991)

(5,991)

Ioncam cuimsitheach eile don bhliain

–

–

–

Ioncam cuimsitheach iomlán don bhliain

–

(5,991)

(5,991)

29,204

(12,903)

16,301

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2015

Athbhreithniú

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2014

Ráiteas an Chathaoirligh

29,204

Buaicphointí

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2014

Scairchaipiteal
glaoite

Ráitis Airgeadais
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Ráiteas um Shreabhadh Airgid
Don Bhliain Airgeadais dar Críoch an 31 Nollaig 2015

2015

2014

Notaí

€’000

€’000

16

5,453

6,522

8&9

(18,490)

(26,671)

6

17

7,157

24,313

6,634

(5,091)

(596)

825

Airgead ó oibríochtaí
Airgead glan arna ghiniúint ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta
Breiseanna ar shócmhainní inláimhsithe agus doláimhsithe
Fáltais díolacháin ar dhiúscairt sócmhainní seasta inláimhsithe
Deontais chaipitil a fuarthas

14(a)

Gluaiseacht ar iasacht leis an máthair-chuideachta
Ús (a íocadh leis an)/a fuarthas ón máthair-chuideachta
Airgead glan a gineadh ó/(a úsáideadh i) ghníomhaíochtaí infheistíochta

6

(5,289)

(6,607)

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí maoinithe

Airgead glan arna úsáid i ngníomhaíochtaí maoinithe

Méadú/(laghdú) glan ar airgead tirim agus coibhéisí airgid

60

–

164

–

(85)

Airgead tirim agus coibhéisí airgid ag tús na bliana

1,062

1,147

Airgead tirim agus coibhéisí airgid ag deireadh na bliana

1,226

1,062
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Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
1

Gnóthas Leantach
Ullmhaíodh na ráitis airgeadais ar bhonn gnóthas leantach, faoina nglactar leis go mbeidh acmhainní
leordhóthanacha ag an gcuideachta agus ag Grúpa CIÉ, dá bhfuil an chuideachta ina ball, chun leanúint ar aghaidh
ag oibriú ar feadh ar a laghad 12 mhí ó dháta formheasa na ráiteas airgeadais seo.
Buaicphointí

Cúlra
Amhail an 31 Nollaig 2015 bhí glandliteanais €206m (2014: €616m) ar ghrúpa CIÉ agus glandliteanais reatha €275m
(2014: €284m). Áirítear le glandliteanais an ghrúpa dliteanais i ndáil le hoibleagáidí pinsean sochar sainithe dar luach
€288m (2014: €702m) agus ioncam iarchurtha maidir le deontais chaipitil a fuarthas de €2,687m (2014: €2,784m).

Ráiteas an Chathaoirligh

I mí Iúil 2013 chuir Grúpa CIÉ bailchríoch rathúil ar an gcaibidlíocht le bainc an Ghrúpa i ndáil le hathmhaoiniú agus
cur leis na saoráidí baincéireachta atá ar fáil don Ghrúpa. Gnóthaíodh saoráidí saintiomanta €160m go dtí Iúil 2018,
agus aisíocadh €26m den mhéid sin ina dhiaidh sin, agus níl sé ar fáil le tarraingt air arís faoi shaoráid iasachta
téarmaí an Ghrúpa. Amhail an 31 Nollaig 2015, bhí €54m tarraingthe anuas ag an ngrúpa faoi na saoráidí iasachta
téarmaí. Ba é €80m an méid neamhtharraingthe a bhí ar fáil don Ghrúpa faoi shaoráidí creidmheasa imrothlaigh an
Ghrúpa.
Cuimsíonn na saoráidí sin roinnt cúnant airgeadais, ar chomhlíon Grúpa CIÉ iad ar fad in 2015. Creideann an
fhoireann bainistíochta go leanfaidh Grúpa CIÉ ar aghaidh ag comhlíonadh na spriocanna cúnant atá sonraithe sa
chomhaontú saoráide don tréimhse 12 mhí, ar a laghad, ó dháta formheasta na ráiteas airgeadais seo.
Cineál na Neamhchinnteachtaí atá le Sárú ag an nGrúpa
Ainneoin feabhas a bheith tagtha ar fheidhmíocht trádála in 2015, tá Grúpa CIÉ fós ag feidhmiú i dtimpeallacht
dhúshlánach gnó óna n-eascraíonn neamhchinnteachtaí.

Athbhreithniú

Cé go bhfuil muinín ag an bhfoireann bainistíochta go leanfar ar aghaidh ag comhlíonadh na spriocanna foriomlána
airgeadais, lena n-áirítear iad siúd atá de dhíth ionas go gcomhlíonfaidh an Grúpa a chuid cúnant airgeadais,
tá feidhmíocht an Ghrúpa sa todhchaí bunaithe ar roinnt spriocanna agus toimhdí dúshlánacha, a éilíonn go
ndéanfaidh an fhoireann bainistíochta monatóireacht agus maoirseacht ar bhonn leanúnach. Glactar leis i
mbuiséad an Ghrúpa go dtabhóidh an Grúpa easnamh oibriúcháin arís in 2016.
Is féidir achoimre a dhéanamh ar na príomh-neamhchinnteachtaí a mbeidh tionchar acu ar thodhchaí an Ghrúpa
faoi na ceannteidil seo a leanas:
Ioncam

Ráitis Airgeadais

Braitheann comhlíonadh na spriocanna atá luaite le fás ioncaim i bpleananna gnó 5 bliana an Ghrúpa ar thoimhdí
éagsúla a bhaineann le méaduithe ar tháillí ainmniúla, méaduithe ar líon turas paisinéirí agus an meascán táillí
idir táillí airgid thirim agus táillí eile. Tá acmhainn an Ghrúpa i dtaobh bhaint amach na méaduithe ar tháillí atá
toimhdithe sna pleananna ag brath den chuid is mó ar na cinntí a dhéanfaidh an tÚdarás Náisiúnta Iompair maidir
le táillí, agus tá méaduithe ar an líon turas paisinéirí ag brath ar an téarnamh geilleagrach a bheith inbhuanaithe.
Costais Oibriúcháin
Baineann fíorthábhacht leis na costais oibriúcháin a choimeád ar leibhéil chuí mar atá sonraithe i bpleananna gnó
an Ghrúpa. Is suibiachtúil, de réir a nádúir, iad na toimhdí a úsáideadh agus an plean gnó á ullmhú agus ní mór go
ndéanfar dianmhonatóireacht ar fheidhmíocht i gcoinne an phlean, ionas gur féidir gníomhaíochtaí maolaithe, atá
aitheanta ag an bhfoireann bainistíochta cheana féin, a chur i bhfeidhm más gá.
Costais Infheistíochta
Baineann fíorthábhacht leis an leibhéal cuí infheistíochta a bhaint amach maidir le cothabháil, athnuachan agus
feabhsú an bhonneagair iompair phoiblí chun tacú le soláthar seirbhísí iompair phoiblí atá sábháilte, éifeachtach
agus iontaofa. Dúshlán leanúnach don fhoireann bainistíochta é a chinntiú go bhfuil an infheistíocht riachtanach
á cistiú go cuí ionas nach mbainfidh éileamh infheistíochta oibríochtaí an Ghrúpa an bonn d’inbhuanaitheacht
airgeadais an Ghrúpa.
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Tá pleananna an Ghrúpa don bhliain 2016 ag brath ar thacaíocht cistithe i bhfoirm caiteachas caipitiúil ón Státchiste
agus ón Údarás Náisiúnta Iompair agus glactar leis go mbeidh infheistíocht cistithe ar fáil ó shreafaí airgeadais
oibriúcháin freisin. Braitheann inbhuanaitheacht an Ghrúpa san fhadtréimhse ar leibhéal cuí cistithe a bheith ar fáil
ón rialtas chun cistiú a dhéanamh ar na seirbhísí iompair phoiblí a cheanglaítear faoi chonarthaí Oibleagáide Seirbhíse
Poiblí an Ghrúpa.
Dúshlán suntasach do gach páirtí leasmhar é cistiú na riachtanas infheistíochta san fhadtréimhse. Sa chás go mbeidh
gannchion sna leibhéil cistithe, beidh an riosca ann nach nginfidh an Grúpa torthaí imleora 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 air. Bheadh gá le gníomhaíochtaí maolúcháin chun a áirithiú nach ndéanfaí sárú
ar na cúnaint airgeadais dá bhfuil an Grúpa ceangailte, agus go nginfí sreabhadh airgid imleor i ndiaidh infheistíochta
chun oibleagáidí a chomhlíonadh de réir mar a bhíonn siad dlite.
Pinsin
Tá easnamh i scéimeanna pinsin an Ghrúpa. Áirítear dliteanais na scéimeanna sin i ráitis airgeadais CIÉ agus ní ar
leibhéal na gcuideachtaí oibríochta aonair, mar a mhínítear i nóta 18 a ghabhann leis na ráitis airgeadais. Cé go raibh
glandliteanais na scéimeanna pinsin laghdaithe go mór ar an 31 Nollaig 2015, i gcomparáid leis an mbliain roimhe
sin, tá na margaí airgeadais fós luaineach ó dheireadh na bliana, lena n-áirítear gluaiseachtaí suntasacha i rátaí úis
bunúsacha faoina ndéantar dliteanais a thomhas, agus luacháil na sócmhainní atá i seilbh na scéimeanna. Ní mór
monatóireacht chúramach a dhéanamh ar an luaineacht leanúnach i leith luacháil na scéimeanna agus ní mór bearta a
shainaithint ar féidir iad a chur chun feidhme, ar bhonn comhaontaithe, chun an riosca a bhaineann leis na scéimeanna
a laghdú.
Tá CIÉ i mbun rannpháirtíochta leis an bhfoireann chun bearta a aithint agus a aontú d’fhonn na scéimeanna a
thabhairt slán ón riosca.
Gníomhaíochtaí na Foirne Bainistíochta
Tá roinnt gníomhaíochtaí curtha i gcrích agus á gcur i gcrích go fóill ag foireann bainistíochta an Ghrúpa agus na
Cuideachta, lena n-áirítear:
n
n

n

n
n

n

Athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar rioscaí agus ar dheiseanna a bhfuil tionchar acu ar phlean gnó an Ghrúpa.
Plé leis an Údarás Náisiúnta Iompair agus leis an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt maidir leis an struchtúr
cistithe cuí agus leis an nglantionchar airgeadais ar Iarnród Éireann, Bus Éireann agus Bus Átha Cliath.
Plé le hionadaithe foirne chun bearta a aontú i dtaobh aghaidh a thabhairt ar staid airgeadais chistí pinsean an
Ghrúpa.
Leanúint le tionscnaimh spárála costais a chur i bhfeidhm agus dianmhonatóireacht a dhéanamh orthu.
Dianmhonatóireacht á déanamh ag an bhfoireann bainistíochta ar an staid airgid laethúil, seachtainiúil agus míosúil
ar fud an Ghrúpa.
Tionscnaimh chosanta ioncaim a chur chun feidhme agus gníomhaíochtaí nua a lorg chun ioncam a ghiniúint.

Litir Thacaíochta
Tá fianaise ar an tacaíocht leanúnach ón Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt le fáil sa litir thacaíochta dar dáta an
5 Aibreán 2016.
Deirtear sa litir go leanann an Roinn ar aghaidh ag déanamh monatóireachta ar staid airgeadais CIÉ agus go bhfuil sí
i mbun idirphlé le CIÉ maidir le 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
inti freisin gurb é beartas an Rialtais go fóill é go bhfuil ar chumas ghnólacht CIÉ a chuid dliteanas a chomhlíonadh
i gcónaí, agus go leanfaidh an Stát lena chearta scairshealbhóra a fheidhmiú agus é ina aidhm aige a áirithiú go
mbainisteoidh CIÉ a chuid oibríochtaí ar bhealach a chuirfidh ar a chumas a chuid oibleagáidí go léir a chomhlíonadh go
tráthúil. Luaitear freisin sa litir nár mhór 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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Focal Scoir

Buaicphointí

I ndiaidh fiosrúcháin chuí a dhéanamh, agus na neamhchinnteachtaí thuasluaite a mheas, tá ionchas réasúnach ag
na stiúrthóirí gur leor an sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí trádála Ghrúpa CIÉ agus a shaoráidí bainc mar atá
faoi láthair chun cistiú a dhéanamh ar riachtanais leanúnacha an ghrúpa um shreabhadh airgid, agus chun a chuid
cúnant airgeadais faoi shocruithe shaoráidí baincéireachta Ghrúpa CIÉ a chomhlíonadh, don tréimhse 12 mhí ar a
laghad ó dháta formheasa na ráiteas airgeadais seo. Chomh maith leis sin, tá ionchas réasúnach acu go dtacóidh
an Rialtas le bearta chun cobhsaíocht airgeadais a áirithiú. Ar an mbunús sin, chinn na stiúrthóirí nach ionann na
rioscaí thuasluaite agus neamhchinnteacht ábhartha a chaitheann amhras suntasach ar chumas an Ghrúpa leanúint
ar aghaidh ag feidhmiú mar ghnóthas leantach.

2

Ráiteas an Chathaoirligh

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, chun leanúint ag feidhmiú ar bhonn oibríochtúil ar feadh 12 mhí
ar a laghad ó dháta formheasta na ráiteas airgeadais seo, agus measann siad gur cuí na ráitis airgeadais a ullmhú ar
bhonn an ghnóthais leantaigh.
Gníomhaíochtaí, úinéireacht agus ráiteas maidir le comhlíonadh
(a) Ráiteas maidir le comhlíonadh
Ullmhaíodh ráitis airgeadais na cuideachta ar bhonn gnóthas leantach de réir ghnáthchleachtas cuntasaíochta
na hÉireann (na caighdeáin chuntasaíochta arna n-eisiúint ag Comhairle Tuairiscithe Airgeadais na Ríochta
Aontaithe agus arna bhfógairt ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn, agus Acht na gCuideachtaí 2014).
Comhlíonann na ráitis airgeadais Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais 102, “the Financial Reporting Standard
applicable in the United Kingdom and the Republic of Ireland” agus Acht na gCuideachtaí 2014.
(b) Gníomhaíochtaí agus úinéireacht

Athbhreithniú

Is é CIÉ, ar fochuideachta de é Bus Éireann, údarás reachtúil náisiúnta na hÉireann a chuireann iompar poiblí
ar fáil in Éirinn. Tá CIÉ faoi úinéireacht iomlán Rialtas na hÉireann agus tuairiscíonn sé don Aire Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt.
Is cuideachta bainistíochta iompair é Bus Éireann, arb iad a phríomhghníomhaíochtaí bainistíocht agus pleanáil
gréasáin comhtháite seirbhísí, lena n-áirítear seirbhísí bus scoile a sholáthar, trí úsáid a bhaint as a acmhainní
féin agus acmhainní fochonraitheoirí.
Is Cuideachta Thráchtála Stáit é Bus Éireann, an chuideachta, agus tá sé ina chuid de Ghrúpa cuideachtaí CIÉ.
Athchláraíodh an chuideachta mar Chuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe le feidhm ón 1 Feabhra 2016 faoi
Acht na gCuideachtaí 2014.
Baineann ráitis airgeadais na cuideachta le gníomhaíochtaí Bhus Éireann agus leo sin amháin.
Ioncam iomlán

Ráitis Airgeadais

3

Cuimsítear san ioncam iomlán láimhdeachas oibriúcháin, glan ar CBL in-aisghabhála, fáltais faoin gConradh
Oibleagáide Seirbhíse Poiblí agus deontais Ioncaim. Tá sonraí breise i dtaobh deontais Ioncam leagtha amach i nóta
14(c). Soláthraí seirbhísí iompair is ea an chuideachta agus soláthraíonn sí seirbhísí ar fud na hÉireann agus tá sí
rialaithe ag an Údarás Náisiúnta Iompair.
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4(a) Costais phárolla agus costais ghaolmhara
2015

2014

€’000

€’000

111,028

105,364

Costais leasa shóisialaigh

10,307

9,980

Costais eile sochar scoir

9,253

8,535

130,588

123,879

(49)

(54)

130,539

123,825

Costais foirne:
Pá agus tuarastail

Obair innealtóireachta do ghrúpchuideachtaí arna hathmhuirearú
Glanchostais foirne (gan luach saothair na stiúrthóirí san áireamh)

Luach saothair na stiúrthóirí:
–

I leith seirbhísí mar stiúrthóirí

65

55

–

I leith seirbhísí feidhmiúcháin

62

60

127

115

130,666

123,940

2015

2014

Líon

Líon

2,078

2,039

409

417

2,487

2,456

Luach saothair agus díolaíochtaí iomlána na stiúrthóirí
An párolla agus costais ghaolmhara

Ba é an meánlíon fostaithe i rith na bliana:

Lánaimseartha
Tiománaithe páirtaimseartha bus scoile
Iomlán
4(b) Luach Saothair an POF

Áirítear le costas pá agus tuarastal an luach saothair seo a leanas atá iníoctha leis an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin,
an tUasal Martin Nolan, i leith seirbhísí feidhmiúcháin.
2015

2014

€’000

€’000

190

184

Liúntais agus sochair chomhchineáil inchánacha

15

16

Costais leasa shóisialaigh

22

22

Costais eile sochar iarscoir

46

44

Buntuarastal

Tá siadsan ag teacht le treoirlínte na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i ndáil le Príomhfheidhmeannaigh.

64

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Bhus Éireann 2015

Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

4(c) Tuilleamh an phríomhlucht bainistíochta agus na stiúrthóirí
Seo a leanas cúiteamh an phríomhlucht bainistíochta, lena n-áirítear tuarastail agus sochair an POF agus na
stiúrthóirí:

Costais sochar iarscoir
Costais leasa shóisialaigh
Iomlán

2014

€’000

€’000

1,254

1,152

187

186

87

78

1,528

1,416

Buaicphointí

Tuarastail agus sochair ghearrthéarmacha

2015

Ráiteas an Chathaoirligh

Cuimsíonn tuilleamh an phríomhlucht bainistíochta agus na stiúrthóirí tuarastail agus costais ghaolmhara atá
iníoctha leis an lucht ardbhainistíochta agus leis na stiúrthóirí. Níor tabhaíodh aon chostas i dtaobh bónas, pá de
réir feidhmíochta ná cúitimh i leith cailleadh oifige.
Íocadh táillí stiúrthóirí mar seo a leanas le stiúrthóirí na cuideachta as ucht seirbhísí mar stiúrthóirí in 2015:
An tUasal H Minogue

€11,620

An tUasal A Murphy

€21,600

D Ashe Uasal

€12,600

An tUasal G Ryan

€12,600

Anne Bradley Uasal

€6,958
Athbhreithniú

Ní bhfuair an tUasal B McCamley, an tUasal D Mackin ná an tUasal J Moloney aon táillí stiúrthóra i ndáil le seirbhísí
mar stiúrthóirí.
Cloíonn gach íocaíocht go hiomlán le treoirlínte an rialtais i leith táillí stiúrthóra.
5

Costais de réir cineáil
(a) Costais ábhar agus seirbhísí
2014

€’000

€’000

32,727

34,380

127,697

124,167

Cáin bhóthair agus ceadúnais

608

573

Cíos an léasa oibriúcháin i leith feithiclí

530

538

Rátaí

696

759

4,794

1,500

41,020

38,636

208,072

200,553

Breoslaí agus bealaí
Conraitheoirí

Éilimh um dhliteanas tríú páirtí agus dliteanas fostóirí (nóta 13)
Ábhair agus seirbhísí eile

Ráitis Airgeadais

2015

Cuimsíonn costais conraitheoirí na conraitheoirí scoile, busanna a fhruiliú agus cothabháil seirbhíse conartha.
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(b) Costais eisceachtúla

Athstruchtúrú atá íoctha agus a ndearnadh soláthar ina leith

2015

2014

€’000

€’000

357

2,090

I rith 2015, rinne an chuideachta soláthar do chostais a bhaineann le hathstruchtúrú.
(c) Luaitear easnamh oibríochta don bhliain 2015 (barrachas do 2014) tar éis
2015

2014

€’000

€’000

40,860

41,962

121

(79)

11

13

1

(6)

Léasanna oibriúcháin

530

538

Costais athstruchtúraithe (nóta 5(b))

357

2,090

19,060

16,494

1,115

928

(13,108)

(10,757)

2015

2014

€’000

€’000

19,060

16,494

1,115

928

(13,108)

(10,757)

7,067

6,665

2015

2014

€’000

€’000

–

825

(596)

–

(596)

825

Fardal caite
Méadú/(laghdú) ar sholáthar i leith dífheidhmeacht fardail
Caillteanais airgeadra eachtraigh (glan)
Brabús/(caillteanas) ar dhiúscairt sócmhainní seasta

Dímheas na sócmhainní seasta inláimhsithe
Amúchadh na sócmhainní seasta doláimhsithe
Amúchadh deontas
(d) Dímheas agus amúchadh na sócmhainní seasta inláimhsithe agus doláimhsithe

Dímheas na sócmhainní seasta inláimhsithe (nóta 9)
Amúchadh na sócmhainní seasta doláimhsithe (nóta 8)
Amúchadh na ndeontas caipitil (nóta 14(a))

6

Glanchostas úis

Ús infhaighte agus ioncam dá shamhail ón máthair-chuideachta
Ús iníoctha agus muirir dá shamhail ar an máthair-chuideachta
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7

Cánachas
(a) Costas cánach san áireamh sa chuntas brabúis agus caillteanais
2014

€’000

€’000

Cáin chorparáide na hÉireann ar an mbrabús don bhliain airgeadais

–

–

Coigeartú i ndáil le blianta airgeadais roimhe sin

–

–

Costas cánach reatha don bhliain airgeadais

–

–

Bunú agus aisiompú na ndifríochtaí uainiúcháin

–

–

Costas cánach iarchurtha don bhliain airgeadais

–

–

Cáin ar bhrabús ar ghnáthghníomhaíochtaí

–

–

Cáin reatha

–

–

Cáin iarchurtha

–

–

Costas cánach iomlán a bhaineann le míreanna arna n-aithint san ioncam
cuimsitheach eile

–

–

Cáin reatha

–

–

Cáin iarchurtha

–

–

Costas cánach iomlán a bhaineann le míreanna arna n-aithint sa
chothromas

–

–

Buaicphointí

2015

Cáin reatha:

Ráiteas an Chathaoirligh

Cáin iarchurtha:

(b) Costas/(ioncam) cánach a bhaineann le míreanna arna n-aithint san ioncam cuimsitheach eile

Athbhreithniú

(c) Costas cánach a bhaineann le míreanna arna n-aithint sa chothromas

Ráitis Airgeadais
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(d) Réiteach an chostais cánach
Ní hionann an cháin arna measúnú don bhliain airgeadais agus an cháin a cinneadh tríd an ráta caighdeánach
cánach corparáide i bPoblacht na hÉireann a chur i bhfeidhm ar an easnamh don bhliain airgeadais dar chríoch an
31 Nollaig 2015, is é sin 12.5% (2014: 12.5%). Mínítear na difríochtaí anseo thíos:
(Easnamh)/barrachas ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas
(Easnamh)/barrachas méadaithe faoin ráta cánach caighdeánach i bPoblacht na
hÉireann, is é sin 12.5%

(5,991)

5,122

(749)

640

Tionchar de bharr:
–

Liúntais chaipitiúla don bhliain de bhreis ar dhímheas

1,703

1,435

–

Ioncam nach bhfuil faoi réir cánach

(5,853)

(5,643)

–

Speansais nach bhfuil asbhainteach chun críocha cánach

153

105

–

Caillteanais chánach neamhfhaoisimh arna dtabhairt ar aghaidh, nár aithníodh

4,635

3,157

–

Ioncam arna mhuirearú i leith cánach ar ráta níos airde

124

204

–

Gluaiseachtaí eile

(13)

102

–

–

Muirear cánach reatha don bhliain

Níor aithníodh sócmhainn cánach iarchurtha féideartha €120m (2014: €116m), mar go bhfuil an aisghabháil sa todhchaí
i gcoinne brabúis inchánacha éiginnte.

68

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Bhus Éireann 2015

Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)
8

Sócmhainní Seasta DoláimhsitheBogearraí
Iomlán
€’000

€’000

Amhail an 1 Eanáir 2015

5,423

5,423

Breiseanna

1,276

1,276

–

–

6,699

6,699

Amhail an 1 Eanáir 2015

1,856

1,856

Muirear don bhliain

1,115

1,115

–

–

2,971

2,971

Amhail an 31 Nollaig 2015

3,728

3,728

Amhail an 31 Nollaig 2014

3,567

3,567

Amhail an 1 Eanáir 2014

3,701

3,701

Breiseanna

1,722

1,722

–

–

5,423

5,423

Amhail an 1 Eanáir 2014

928

928

Muirear don bhliain

928

928

–

–

1,856

1,856

Amhail an 31 Nollaig 2014

3,567

3,567

Amhail an 31 Nollaig 2013

2,773

2,773

Costas

Amhail an 31 Nollaig 2015

Buaicphointí

Diúscairtí

Amúchadh

Amhail an 31 Nollaig 2015

Ráiteas an Chathaoirligh

Diúscairtí

Glanmhéideanna de réir na leabhar

Costas

Amhail an 31 Nollaig 2014

Athbhreithniú

Diúscairtí

Amúchadh

Amhail an 31 Nollaig 2014

Ráitis Airgeadais

Diúscairtí

Glanmhéideanna de réir na leabhar

(a) Is é seo a leanas an saol úsáideach atá tuartha i leith na gcineálacha éagsúla sócmhainní doláimhsithe chun
críocha amúchta:
Bogearraí – idir 3 agus 5 bliana de réir an mhéid chothroim
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9

Sócmhainní seasta inláimhsithe
Feithiclí
Paisinéirí
Bóthair

Gléasra
&
Innealra

Iomlán

€’000

€’000

€’000

294,116

25,736

319,852

Breiseanna

15,774

1,440

17,214

Diúscairtí

(6,658)

(120)

(6,778)

303,232

27,056

330,288

211,668

17,764

229,432

Muirear don bhliain

17,514

1,546

19,060

Diúscairtí

(6,658)

(116)

(6,774)

222,524

19,194

241,718

Amhail an 31 Nollaig 2015

80,708

7,862

88,570

Amhail an 31 Nollaig 2014

82,448

7,972

90,420

273,023

23,779

296,802

Breiseanna

22,923

2,026

24,949

Diúscairtí

(1,830)

(69)

(1,899)

294,116

25,736

319,852

198,337

16,477

214,814

Muirear don bhliain

15,138

1,356

16,494

Diúscairtí

(1,807)

(69)

(1,876)

211,668

17,764

229,432

Amhail an 31 Nollaig 2014

82,448

7,972

90,420

Amhail an 31 Nollaig 2013

74,686

7,302

81,988

Costas
Amhail an 1 Eanáir 2015

Amhail an 31 Nollaig 2015

Dímheas
Amhail an 1 Eanáir 2015

Amhail an 31 Nollaig 2015

Glanmhéideanna de réir na leabhar

Costas
Amhail an 1 Eanáir 2014

Amhail an 31 Nollaig 2014

Dímheas
Amhail an 1 Eanáir 2014

Amhail an 31 Nollaig 2014

Glanmhéideanna de réir na leabhar
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(i) Is é seo a leanas an saol úsáideach atá tuartha i leith na gcineálacha éagsúla sócmhainní chun críocha dímheasa:
Saol
(Blianta)
8 - 14

Gléasra agus innealra

3 - 10

Buaicphointí

Feithiclí paisinéirí bóthair

(ii) Rinneadh feithiclí paisinéirí bóthair a chosain €79.99 milliún (2014: €68.84 milliún) a dhímheas go hiomlán ach bhí
siad fós in úsáid ag dáta an chláir comhardaithe.
(iii) Áirítear leis na sócmhainní seasta inláimhsithe amhail an 31 Nollaig 2015 €4.58 milliún (2014: €22.58 milliún) i ndáil
le sócmhainní seasta inláimhsithe nach raibh i seirbhís go fóill amhail an dáta sin.

Ráiteas an Chathaoirligh

(iv) Ní leis an gcuideachta an mhaoin atá in úsáid; is le Cuideachta Sealbhaíochta CIÉ í agus áirítear í i ráitis airgeadais
CIÉ.
(v) Diúscraíodh sócmhainní ag a raibh luach tugtha anonn de €4,000 i gcomhlíonadh bheartais agus nósanna
imeachta Ghrúpa CIÉ i leith diúscairtí sócmhainní i rith na bliana.
10 Stoic
2015
€’000

2014
€’000

Ábhair chothabhála agus páirteanna breise

2,867

2,572

Breoslaí, bealaí agus stoic éagsúla

1,160

1,128

4,027

3,700

40,860

41,962

Stoc ábhar agus breosla a ídíodh glan ar an lacáiste breosla

Athbhreithniú

Stoc a caitheadh le linn na bliana:

Áirítear sna méideanna sin páirteanna agus comhpháirteanna nach mór a bheith ar seilbh chun freastal ar
riachtanais oibriúcháin fhadtéarmacha. Níl difríocht ábhartha idir luach athsholáthair na bhfardal agus a luach de
réir na leabhar.
11 Féichiúnaithe
2014
€’000

Féichiúnaithe trádála

3,843

3,737

Méideanna atá dlite ón Roinn Oideachais agus Scileanna

9,359

9,743

60,422

67,057

1,040

1,774

74,664

82,311

Méideanna atá dlite ón máthair-chuideachta
Féichiúnaithe eile

Ráitis Airgeadais

2015
€’000

Tá gach sócmhainn dlite laistigh de bhliain amháin.
Tá na méideanna atá dlite aon máthair-chuideachta neamhurraithe, saor ó ús agus iníoctha ar éileamh. Aithníonn
na stiúrthóirí gurb amhlaidh, cé go bhfuil na méideanna atá dlite ón máthair-chuideachta iníoctha ar éileamh, nach
bhfuil sé i gceist ag an gcuideachta aisíoc na méideanna atá dlite a éileamh cuíosach luath amach anseo.
Luaitear féichiúnaithe trádála glan ar sholáthar €92,529 (2014: €21,263) i leith fiacha amhrasacha.
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12 Creidiúnaithe
2015
€’000

2014
€’000

15,831

13,150

Cáin ioncaim asbhainte faoi ÍMAT agus Muirear Sóisialta Uilíoch

2,250

1,805

Árachas sóisialta

1,591

1,274

243

280

1,192

–

Fabhruithe

22,860

24,384

Ioncam iarchurtha (nóta 14 (a))

12,300

13,000

56,267

53,893

4,084

3,359

Méideanna atá dlite laistigh de bhliain amháin
Creidiúnaithe trádála

Cáin bhreisluacha agus cánacha eile
Creidiúnaithe eile

Creidiúnaithe i leith cánachais agus árachas sóisialta áirithe anseo thuas

Tá creidiúnaithe trádála agus creidiúnaithe eile iníoctha ag dátaí éagsúla sna trí mhí tar éis dheireadh na bliana
airgeadais de réir ghnáth-théarmaí creidmheasa na gcreidiúnaithe.
Tá creidiúnaithe i leith cánach agus árachas sóisialta iníoctha sa chreat ama atá leagtha síos sa reachtaíocht ábhartha.
13 Soláthairtí i leith dliteanas agus muirear

Oibríochtaí

Comhshaol

Eile

Athstruchtúrú

Éilimh um
dhliteanas tríú
páirtí agus
dhliteanas
fostóirí

€’000

€’000

€’000

€’000

€’000

Iomlán
€’000

2014
Iarmhéid Tosaigh

5,009

150

1,299

100

48,496

55,054

(Sochar)/muirear don
chuntas brabúis agus
caillteanais (glan)

288

–

(256)

1,200

1,500

2,732

Úsáidte i rith na bliana

(786)

–

–

–

(5,457)

(6,243)

4,511

150

1,043

1,300

44,539

51,543

4,511

150

1,043

1,300

44,539

51,543

(Sochar)/muirear don
chuntas brabúis agus
caillteanais (glan)

(20)

66

(114)

(100)

4,794

4,626

Úsáidte i rith na bliana

(37)

(150)

(380)

–

(4,036)

(4,603)

4,454

66

549

1,200

45,297

51,566

Iarmhéid Deiridh
2015
Iarmhéid Tosaigh

Iarmhéid Deiridh
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Soláthairtí oibriúcháin
Cuimsítear sa soláthar oibriúcháin soláthairtí a bhaineann le hoibriú na seirbhísí bus agus soláthairtí a bhaineann
le pá. San áireamh sa soláthar oibriúcháin tá suim €3.8m (2014: €3.9m) maidir le costais sochar iarscoir ar dháta an
chláir comhardaithe.
Buaicphointí

Soláthar comhshaoil
Baineann an soláthar comhshaoil le costais athchóirithe a eascraíonn de thoradh na reachtaíochta chomhshaoil.
Soláthar eile
Is éard atá sa soláthar eile ná soláthairtí a bhaineann leis na héilimh dlí.
Soláthar athstruchtúraithe
Baineann an soláthar athstruchtúraithe le méideanna is iníoctha ag eascairt as tionscnaimh sábhála costais a chur
chun feidhme ar bhonn leanúnach.

Ráiteas an Chathaoirligh

Éilimh um dhliteanas tríú páirtí agus dliteanas fostóirí
Déantar aon chaillteanais nach bhfuil cumhdaithe ag árachas seachtrach a chur de mhuirear an chuntais brabúis
agus caillteanais, agus áirítear méideanna gan íoc sna soláthairtí i leith dliteanas agus muirear.
(a) Cumhdach árachais seachtrach
Seo a leanas an cumhdach seachtrach atá ag CIÉ, thar ceann na cuideachta:
(i) Dliteanas tríú páirtí sa bhreis ar €2,000,000 do bhusanna scoile agus €2,000,000 d’iompar bóthair eile 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.

Athbhreithniú

(ii) Dliteanas comhiomlán tríú páirtí sa tréimhse dhá mhí dhéag, Aibreán 2015 go Márta 2016, i leith dliteanais
tríú páirtí de bhreis ar choinneáil féinárachaithe €11,000,000, faoi réir coinneáil féinárachaithe fhoriomlán
€27,000,000 don Ghrúpa sa chomhlán bliantúil, agus ina dhiaidh sin beidh aon choinneáil féinárachaithe ar
leith sa tréimhse bliana sin cothrom le €50,000.
(iii) Grúpárachas Dliteanais Chónasctha, faoi réir slánaíocht fhoriomlán €200,000,000 don tréimhse dhá mhí
dhéag idir Aibreán 2015 agus Márta 2016, i leith Dliteanais Tríú Páirtí agus Rioscaí Eile i ndáil le hiompar
iarnróid agus bóthair, gan dliteanas Sceimhlitheoireachta san áireamh.
(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, faoi réir barrachas bliantúil nach mó é ná €5,000,000
sa chomhiomlán, agus ina dhiaidh sin beidh aon bharrachas féin-árachaithe ar leith sa tréimhse bliana sin
cothrom le €100,000.

Ráitis Airgeadais

(v) Tá an cumhdach slánaíochta i leith damáiste de bharr sceimhlitheoireachta don Ghrúpa cothrom le
€200,000,000 agus tá barrachas €10,000,000 luaite le gach aon chaillteanas ach amháin rothstoc iarnróid
agus bóthair atá faoi bhealach, agus sa chás sin tá barrachas €500,000 luaite le gach aon chaillteanas in
Éirinn/Tuaisceart Éireann agus tá barrachas €250,000 luaite le gach aon chaillteanas sa Ríocht Aontaithe
(seachas Tuaisceart Éireann).
Tá socruithe árachais den chineál céanna i bhfeidhm i ndáil le blianta roimhe sin.
(b) Soláthar i dtaobh éileamh um dhliteanas tríú páirtí agus dliteanas fostóirí agus aisghabhálacha
gaolmhara
Déantar soláthar ag deireadh na bliana do chostas measta na n-éileamh atá tabhaithe ach nach bhfuil íoctha
ar dháta an chláir comhardaithe, lena n-áirítear costas na n-éileamh atá tabhaithe ach nach bhfuil tuairiscithe
(IBNR) don chuideachta fós.
Áirítear i gcostas measta na n-éileamh costais a thabhófar agus éilimh á réiteach. Glacann an chuideachta gach
céim réasúnach lena chinntiú go bhfuil an fhaisnéis chuí aici maidir lena nochtadh ar éilimh. 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 cinneadh.
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Agus costas measta na n-éileamh neamhíoctha á ríomh, úsáideann an chuideachta teicnící éagsúla meastacháin,
lena n-áirítear anailís staitistiúil ar thaithí stairiúil, modh anailíse a ghlacann leis go mbeidh patrún forbartha na
n-éileamh reatha ag teacht leis an taithí a bhí ann roimhe seo. Cuirtear san áireamh, áfach, 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 a íocadh roimhe seo. Samplaí díobh sin is ea próisis chuideachta a d’fhéadfadh
dlús a chur faoi fhorbairt agus/nó taifeadadh éileamh arna n-íoc nó arna dtabhú, nó moill a chur orthu, athruithe ar
an timpeallacht dlí, éifeacht an bhoilscithe, athruithe ar mheascán na n-éileamh agus an tionchar atá ag caillteanais
shuntasacha.
Agus costas na n-éileamh atá fógartha ach nach bhfuil íoctha 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 sa chúirt 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 i gcás éileamh a
cuireadh in iúl cheana don chuideachta, mar gheall ar an easpa faisnéise faoi theagmhas an éilimh, ach amháin
sna cásanna sin inar glaodh imscrúdaitheoirí go dtí láithreacha na dtimpistí. Is iondúil, i gcás cineálacha éileamh
a bhfuil críoch forbartha níos faide ag baint leo agus ina bhfuil an cion IBNR den chúlchiste iomlán ard dá réir, go
léirítear éagsúlachtaí níos mó ina leith idir na meastacháin bhunaidh agus na torthaí deiridh mar gheall ar ghéire na
deacrachta a bhaineann leis na cúlchistí sin a mheas.
Déantar soláthairtí i leith éileamh a ríomh mar mhéid comhlán gan aisghabháil athárachais ar bith san áireamh.
Aithnítear aisghabhálacha athárachais sa chás inar féidir a leithéid d’aisghabhálacha a mheas go réasúnach. Glactar
leis go mbíonn aisghabhálacha athárachais i ndáil le héilimh mheasta IBNR ag teacht leis an bpatrún stairiúil i
dtaobh aisghabhálacha den sórt sin, arna gcoigeartú chun athruithe ar chineál 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.
14 Ioncam iarchurtha
Áirítear sa chuntas seo deontais neamh-inaisíoctha ón AE agus ón Státchiste a chuirfear chun sochair an chuntais
brabúis agus caillteanais ar an mbonn céanna ar a ndéanfar na sócmhainní seasta gaolmhara a dhímheas:
(a) Deontais chaipitil
2015

2014

€’000

€’000

66,332

52,776

7,157

24,313

Muirear amúchta (nóta 5(d))

(13,108)

(10,757)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig

60,381

66,332

San áireamh sna dliteanais reatha (nóta 12)

12,300

13,000

San áireamh sna dliteanais neamhreatha

48,081

53,332

60,381

66,332

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir
Faighte

Mar seo a leanas:
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Nochtadh de réir Chiorclán Uimhir 17/2010 na Roinne Airgeadais
(b) Deontais chaipitil
2014
€’000

821

1,528

Busanna

6,336

22,785

Maoin

1,533

844

Fo-iomlán

8,690

25,157

(1,533)

(811)

–

(33)

7,157

24,313

4,048

5,265

Buaicphointí

2015
€’000
Úsáideadh deontais chaipitil chun na breiseanna seo a leanas a chistiú:
Ríomhairí, Crua-earraí agus Bogearraí

Ráiteas an Chathaoirligh

Lúide:
Aistriú chuig CIÉ (Maoin)
Athaicmithe chuig an gcuntas brabúis agus caillteanais
Iomlán
(c) Deontais ioncaim infhála
Cothabháil agus eile

Athbhreithniú

Déantar na Deontais Chaipitil a amúchadh thar shaol úsáideach na sócmhainní. Cuirtear Deontais Ioncaim leis
an gCuntas Brabúis agus Caillteanais ina n-iomláine sa bhliain ábhartha ina bhfuarthas iad. Is é Údarás Náisiúnta
Iompair an ghníomhaireacht ábhartha agus is é Clár Cistithe Caipitil na bliana 2015 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).
15 Scairchaipiteal
2015

2014

€’000

€’000

40,632

40,632

29,204

29,204

Údaraithe
Ráitis Airgeadais

Gnáthscaireanna de €1.27 an ceann

Leithroinnte, glaoite agus láníoctha
Gnáthscaireanna de €1.27 an ceann
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16 Nóta leis an ráiteas um shreabhadh airgid

(Easnamh)/Barrachas don bhliain airgeadais
Ús glan iníoctha/(infhaighte)
(Easnamh)/barrachas oibriúcháin

2015

2014

€’000

€’000

(5,991)

5,122

596

(825)

(5,395)

4,297

(1)

6

Dímheas agus amúchadh na sócmhainní seasta inláimhsithe agus doláimhsithe

20,175

17,422

Deontais chaipitil amúchta

(13,108)

(10,757)

(327)

(338)

Laghdú/(méadú) ar fhéichiúnaithe

1,012

(2,290)

Méadú ar chreidiúnaithe

3,074

1,693

23

(3,511)

5,453

6,522

2015

2014

€’000

€’000

Laistigh d’aon bhliain amháin

1,235

220

Idir bliain amháin agus cúig bliana

4,600

220

5,835

440

(Brabús)/caillteanas ar dhiúscairt sócmhainní seasta inláimhsithe

Méadú ar an bhfardal

Méadú/(laghdú) ar sholáthairtí le haghaidh dliteanas agus muirear
Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin
17 Oibleagáidí léasa oibriúcháin

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

San áireamh thuas laistigh de bhliain amháin agus idir bliain amháin agus cúig bliana do 2015 tá léas oibriúcháin a
rinneadh i rith na bliana do bhusanna le hoibleagáidí léasa €1.1 milliún agus €4.4 milliún faoi seach. Téarma cúig bliana
atá ag an léas sin.
18 Pinsin
Feidhmíonn Grúpa CIÉ dhá phlean sochar sainithe (Scéim Pinsean CIÉ don Fhoireann ar Phá Rialta agus plean sochar
sainithe Scéim 2000 (Leasú) Scéim Aoisliúntais CIÉ 1951) d’fhostaithe ghrúpa CIÉ. Is baill de scéimeanna pinsin Ghrúpa
Córas Iompair Éireann iad fostaithe Bus Éireann. Cinneann achtúire cáilithe neamhspleách na ranníocaíochtaí ar bhonn
luachálacha tríbhliantúla ag úsáid modh chreidiúint réamh-mheasta an aonaid.
Ní shonraítear i rialacha na scéime conas ba chóir aon bharrachas nó easnamh a leithdháileadh i measc fostóirí
rannpháirteacha agus níl aon chomhaontú conarthach ná beartas luaite i dtaobh glanchostas sochar sainithe a
leithdháileadh ar na grúpaonáin aonair. Dá réir sin, aithnítear glanchostas sochar sainithe na scéimeanna ina n-iomláine
i ráitis airgeadais ar leithligh CIÉ toisc gurb amhlaidh, in éagmais socrú foirmiúil conartha a bheith i bhfeidhm, go
gcreideann na stiúrthóirí gurb é an t-aonán sin atá freagrach as na scéimeanna faoin dlí. Aithníonn na haonáin
rannpháirteacha eile, lena n-áirítear Bus Éireann, costas arb ionann é agus a ranníocaíocht i leith na tréimhse.
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Léirigh na luachálacha ar na scéimeanna faoi FRS 102 amhail an 31 Nollaig 2015 easnamh €288.4 milliún (2014:
€701.8 milliún). Tá an nochtadh atá ceangailte faoi FRS 102 maidir le pleananna sochar sainithe an ghrúpa, ina bhfuil
an chuideachta rannpháirteach, leagtha amach i ráitis airgeadais CIÉ don bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2015, atá
ar fáil don phobal ó CIÉ, Stáisiún Heuston, Baile Átha Cliath 8.
Buaicphointí

Bhí costas pinsin na cuideachta don bhliain ar na scéimeanna sochar sainithe cothrom le €9.25 milliún (2014: €8.54
milliún) agus tá na costais sin san áireamh i nóta 4(a). Cuimsíonn costas na cuideachta an ranníocaíocht atá iníoctha
don bhliain.
19 Ceangaltais chaipitil

Údaraithe ag na Stiúrthóirí ach gan conradh déanta ina leith

Ceangaltais chaipitil dá bhfuil cistiú geallta trí mheán deontas

2014
€’000

30,807

15,178

6,075

1,006

36,882

16,184

21,185

3,173

Ráiteas an Chathaoirligh

Conradh déanta ina leith

2015
€’000

20 Ráthaíochtaí agus dliteanais theagmhasacha
Amhail dáta an chláir comhardaithe tá iasachtaí ar fiú €53.6 milliún iad (2014: €66.4 milliún) ag Grúpa CIÉ. Tá na
hiasachtaí sin trasráthaithe ag Bus Éireann agus ag na fochuideachtaí eile i nGrúpa CIÉ.

Athbhreithniú

Bíonn an chuideachta ina páirtí, ó am go ham, in 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 imeachtaí
faoi bhagairt a athbhreithniú ar bhonn rialta le dlíodóirí ghrúpa CIÉ. Is é tuairim na stiúrthóirí nach mbeidh na
caillteanais, más ann dóibh, a eascróidh as na nithe sin níos mó go hábhartha ná na soláthairtí a rinneadh sna ráitis
airgeadais.
Déantar caiteachas caipitiúil Bhus Éireann i leith an Fhlít OSP a chistiú trí Dheontais Chaipitil ón Údarás Náisiúnta
Iompair. Cuirtear an cistiú sin ar fáil ag teacht le forálacha an Chonartha Dírdhámhachtana, a síníodh ar an 1 Nollaig
2014, agus eascraíonn dliteanais theagmhasacha áirithe faoi na comhaontuithe sin. Creideann na stiúrthóirí gur fíorbheag é an baol go bhfeidhmeoidh an tÚdarás Náisiúnta Iompair a chearta faoi na comhaontuithe a bhaineann leo.

Ráitis Airgeadais
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21 (Glaneasnamh)/glanbharrachas de réir gníomhaíochta
Seirbhísí poiblí
Seirbhísí
tráchtála
agus
seirbhísí
scoile

Seirbhísí
Stáid
charráist

Seirbhísí
cathrach

Iomlán na
Seirbhísí
Poiblí

Iomlán

€’000

€’000

€’000

€’000

€’000

2015
Ioncam

222,869

47,823

32,312

80,135

303,004

Costais (glan)

(228,276)

(78,139)

(39,985)

(118,124)

(346,400)

(5,407)

(30,316)

(7,673)

(37,989)

(43,396)

Toradh roimh íocaíocht OSP
Deontas ioncaim

4,048

4,048

33,714

33,714

(5,407)

(227)

(5,634)

(233)

(124)

(357)

(5,640)

(351)

(5,991)

Íocaíocht OSP
Toradh i ndiaidh íocaíocht OSP
Costais eisceachtúla
Toradh don bhliain airgeadais
2014
Toradh don bhliain airgeadais

1,613

3,509

5,122

Tá gníomhaíochtaí tráchtála, gníomhaíochtaí iompair scoile agus gníomhaíochtaí seirbhíse poiblí á n-oibriú ag an
gcuideachta. Is é Expressway an phríomhghníomhaíocht tráchtála.
Tá an Scéim Iompar Scoile á reachtáil faoi “conradh”, nó i dtéarmaí níos cruinne, is socrú riaracháin leis an Roinn
Oideachais agus Scileanna atá i gceist.
Is iad na príomhghníomhaíochtaí eile ná Cóistí agus Seirbhísí Cathrach, gníomhaíochtaí seirbhíse poiblí a bhfaigheann
an chuideachta íocaíochtaí OSP ina leith. Déantar costais i dtaobh Expressway, Cóistí agus Seirbhísí Cathrach a
leithroinnt ar bhonn líon na busanna, na gciliméadar, na n-uaireanta an chloig agus méadracht eile atá ar fáil. Ba é
€38 milliún costas na n-oibríochtaí OSP sa bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2015, roimh mhíreanna eisceachtúla, agus
b’ionann an cúiteamh a fuarthas agus €33.7 milliún trí íocaíocht OSP agus €4 mhilliún trí dheontais ioncaim faoi seach.
22 Páirtithe gaolmhara
I ngnáthchúrsa gnó, ceannaíonn an chuideachta earraí agus seirbhísí ó aonáin arna rialú ag Rialtas na hÉireann. Ar na
haonáin is tábhachtaí díobh sin tá An Post, 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.
Tá an chuideachta díolmhaithe ó cheangaltais nochta alt 33.9 de FRS102 maidir le hidirbhearta leis na haonáin ar páirtí
gaolmhar iad de bhua smacht, comhrialú nó tionchar suntasach a bheith ag an Stát céanna ar an aonán tuairiscithe
agus an aonán eile.
23 Conradh oibleagáide seirbhíse poiblí
Bhí an OSP is iníoctha leis an gcuideachta tríd an gcuideachta sealbhaíochta, Córas Iompair Éireann, cothrom le €33.7m
don bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2015 (2014: €34.4m).
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24 Ballraíocht i nGrúpa Chóras Iompair Éireann
Is fochuideachta faoi lánúinéireacht CIÉ é Bus Éireann agus léiríonn na ráitis airgeadais éifeachtaí na ballraíochta sin.
Is féidir cóipeanna de ráitis airgeadais chomhdhlúite CIÉ a fháil ó CIÉ, Stáisiún Heuston, Baile Átha Cliath 8.
Buaicphointí

25 Aistriú chuig FRS 102
Is é seo an chéad bhliain inar chuir an chuideachta i láthair a cuid ráiteas airgeadais i gcomhlíonadh FRS 102. Is don
bhliain airgeadais dar Críoch an 31 Nollaig 2014 a bhí na ráitis airgeadais dheireanacha faoin ngnáthchleachtas
cuntasaíochta in Éirinn. Is é an 1 Eanáir 2014 dáta aistrithe na cuideachta go dtí FRS 102. Leagtar amach thíos
na hathruithe ar na beartais chuntasaíochta lena réitítear an brabús don bhliain airgeadais dar Críoch an 31
Nollaig 2014 leis an gcothromas iomlán amhail an 1 Eanáir 2014 agus an 31 Nollaig 2014, idir an gnáthchleachtas
cuntasaíochta in Éirinn roimhe seo agus FRS 102.
€’000

Ráiteas an Chathaoirligh

Ioncam agus caiteachas
Barrachas don bhliain faoin ngnáthchleachtas cuntasaíochta in Éirinn mar a tuairiscíodh roimhe
seo

5,122

Barrachas don bhliain faoi FRS 102

5,122

Réiteach an chothromais iomláin amhail an 31 Nollaig 2014
22,292

Cothromas deiridh faoi FRS 102

22,292

Athbhreithniú

Cothromas deiridh faoin ngnáthchleachtas cuntasaíochta in Éirinn mar a tuairiscíodh roimhe seo

Réiteach an chothromais iomláin amhail an 1 Eanáir 2014
Cothromas deiridh faoin ngnáthchleachtas cuntasaíochta in Éirinn mar a tuairiscíodh roimhe seo

17,170

Cothromas deiridh faoi FRS 102

17,170

De réir FRS 102, tá deontais ioncaim athaicmithe mar ioncam sa bhliain reatha agus sa bhliain chomparáideach.

Ráitis Airgeadais

De réir FRS 102, tá bogearraí ríomhaireachta athaicmithe mar shócmhainní seasta doláimhsithe sa bhliain reatha
agus sa bhliain chomparáideach.
Tá roinnt méideanna comparáideacha a bhaineann le blianta roimhe sin athaicmithe ar bhonn a thagann leis an
mbliain reatha chun Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais 102 (FRS 102) a chomhlíonadh.
Léiríonn ráiteas na cuideachta um shreabhadh airgid ceangaltais FRS 102 i dtaobh cur i láthair, nach ionann iad
agus FRS 1. Lena chois sin, sa ráiteas ar shreabhadh airgid faoi FRS 102 réitítear an brabús don bhliain airgeadais
le hairgead tirim agus coibhéisí airgid ag deireadh na bliana airgeadais, cé gurb amhlaidh faoin ngnáthchleachtas
cuntasaíochta in Éirinn roimhe seo gur réitíodh an brabús don bhliain airgeadais leis an airgead ag deireadh na
bliana airgeadais sa ráiteas ar shreabhadh airgid.
26 Formheas na ráiteas airgeadais
D’fhormheas na stiúrthóirí na ráitis airgeadais ar an 6 Aibreán 2016

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Bhus Éireann 2015

79

80

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Bhus Éireann 2015

