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

Buaicphointí Airgeadais
agus Oibriúcháin 2016

Ioncam Oibriúcháin

Meánlíon na bhFostaithe

TRÚCDA roimh
chostais eisceachtúla

Líon na nAistear a
rinne Custaiméirí

2016 €313.8m
2015 €303.0m

Easnamh don bhliain

An párolla agus costais
ghaolmhara

Ranníocaíocht leis an
Státchiste

Leanaí a bhfuil
Riachtanais Speisialta acu
a Iompraíodh in 2016

Scoileanna ar
freastalaíodh orthu in
2016

2016 €60.2m
2015 €59.3m

Ráitis Airgeadais

c.12,000

2016 €9.5m
2015 €6.0m

Athbhreithniú

2016 €134.2m
2015 €130.3m

Ráiteas an Chathaoirligh

2016 80.2m
2015 78.9m

Conraitheoirí

2016 €136.3m
2015 €127.7m

Buaicphointí

2016 €0.01m
2015 €2.00m

2016 2,532
2015 2,487

c.3,000

Leanaí a iompraíodh in
aghaidh an lae ar
sheirbhísí scoile in 2016

c.116,000
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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.

Misean Bhus Éireann
l
l

Todhchaí Bhus Éireann a leagan amach ar bhonn brabúsach, inbhuanaithe agus sábháilte.

Buaicphointí

An méid sin a bhaint amach 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 gréasáin
agus trí naisc níos fearr a chothú le custaiméirí, páirtithe leasmhara agus pobail.

Luachanna Bhus Éireann
l

l

l

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.

Ráiteas an Chathaoirligh

l

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.

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
l

l

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

l

Bonn costais iomaíoch a chothabháil trí chur le héifeachtúlacht na n-oibríochtaí.

l

Dul i gcomhairle le fostaithe chun a dtiomantas agus na scileanna agus na hinniúlachtaí cuí a chinntiú.

l

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

Athbhreithniú

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.

Ráitis Airgeadais

Tionscnaimh Straitéise Bhus Éireann
l

l

l

l

l

Seirbhísí Expressway agus Seirbhísí Tráchtála: Expressway agus brandaí tráchtála eile a athshuí ar bhonn
iomaíoch trí fheabhas a chur 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.
Seirbhísí OSP: An luach is fearr ar airgead a thabhairt do scairshealbhóirí faoi OSP dámhachtana dírí trí leathnú
seirbhíse, íoslaghdú costas agus infheistíocht chuí sa fhlít.
Iompar Scoileanna: Tógáil ar bhearta éifeachtachta oibriúcháin atá ann faoi láthair agus ar éifeachtacht
an ghréasáin lena chinntiú 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 agus Príomhtheachtaireachtaí
na Cuideachta
Airgeadas
l

l

l
l

l

l

4

Bhí dálaí an mhargaidh dúshlánach go fóill, go
háirithe ar bhealaí tráchtála atá faoi bhrú de bharr
iomaíocht mhéadaithe agus costais níos airde
Easnamh tar éis míreanna eisceachtúla €9.5m
(2015: Easnamh €6.0 milliún)
Glansócmhainní: €6.8 milliún (2015: €16.3 milliún)
Tháinig méadú 4.8% go dtí 39.7 milliún ar líon
na n-aistear paisinéirí ar bhóithre
Tháinig méadú 6.3% ar líon na bpaisinéirí
ar na seirbhísí cathrach
Tháinig méadú 3.2% ar sheirbhísí comaitéireachta
agus seirbhísí idirchathrach

l

l

l

l

B’fhiú €41.9 milliún an fóirdheontas OSP
in 2016 (2015: €37.8 milliún agus deontais
ioncaim €4 mhilliún san áireamh)
Méadaíodh an infheistíocht sa fhlít ó €12.5
milliún go dtí €28.3 milliún
D’aontaigh na príomhpháirtithe leasmhara plean
téarnaimh gnó tar éis dheireadh na bliana
D’eisigh an tÚdarás Náisiúnta Iompair cuirí
le haghaidh tairiscintí i leith seirbhísí bus
comaitéireachta do Chathair Phort Láirge
agus do Bhaile Átha Cliath.
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An Scéim Iompair Scoile
l
l
l

l

l

Iompraíodh 116,000 leanbh in aghaidh an lae ar fud na tíre
Freastalaíodh ar 6,500 bealach chuig 3,000 scoil gach lá
Cuireadh seirbhís iompair ó dhoras go doras ar fáil
do 12,000 leanbh a bhfuil riachtanais speisialta acu
Tá 90% de na seirbhísí á bhfeidhmiú anois ag
busanna de chuid conraitheoirí príobháideacha
Tá príomhtheachtaireachtaí sábháilteachta fós
á gcur chun cinn

Custaiméirí

l

l

l

Foireann láraithe speisialaithe atá i gceist, a chuidíonn
le custaiméirí lena gcuid fadhbanna agus ceisteanna
Táthar ag coinneáil leis na feabhsuithe oibriúcháin le
feidhmiú na scáileán Faisnéise Fíor-Ama do Phaisinéirí
ag stadanna bus in áiteanna éagsúla ar fud na tíre
Leanadh leis an infheistíocht in 2016 ar mhaithe le
flít nua-aimseartha a sholáthar a fhreastalaíonn ar
na custaiméirí i dtaobh compoird
Bhí rannpháirtíocht leanúnach ag an gcuideachta leis an
Údarás Náisiúnta Iompair agus le húdaráis áitiúla maidir
le stadanna bus nua a fhorbairt agus maidir le bearta
chun tosaíocht a thabhairt do na busanna

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Tá libhré nua dearg Expressway ar gach ceann
den 150 bus i bhflít Expressway anois
Cuireadh 43 feithicil leis an bhflít busanna a
fhreastalaíonn ar an oibleagáid seirbhíse poiblí mar
chuid de chlár infheistíochta €50 milliún atá ar bun
ag an Údarás Náisiúnta Iompair
Cuireadh 20 bus le flít na scoileanna i rith na bliana

Táthar ag leanúint ar aghaidh leis an gclár faoina bhfuil
oiliúint á cur ar phrintísigh gharáiste ar fud an líonra 17
ngaráiste
Choinnigh Bus Éireann leis an infheistíocht san oiliúint ar
na foirne bainistíochta agus cléireachais i rith na bliana

Cumarsáid, Freagracht Shóisialta
Chorparáideach agus Urraíocht
l

Rinneadh dul chun cinn maidir le creidiúnú ISO50001
faoi threoir Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann
(SEAI)

l

Ghlac an eagraíocht páirt sa chlár CEM
(Bainisteoir Fuinnimh Deimhnithe)

l

Cloíonn gach bus nua leis na rialacháin Euro VI
is déanaí maidir le hastaíochtaí

l

Is é Bus Éireann an chéad Oibreoir Feithiclí Seirbhíse
Poiblí in Éirinn a chuir oiliúint ar na fostaithe chun cloí le
Caighdeáin ITTSAR na hInstitiúide IVR (Institute of Vehicle
Recovery)

l

Buaiteoirí i bhfeachtas ‘Leading Lights’ na nGradam
Sábháilteachta ar Bhóithre de chuid an Údaráis um
Shábháilteacht ar Bhóithre

Cuireadh 40 cóiste nua Expressway ar an mbóthar
go luath in 2016

Ár nDaoine agus Cúrsaí Oiliúna

Bronnadh gradam Chuideachta Iompair
Paisinéirí na Bliana ar Bhus Éireann

An tSábháilteacht agus Nuálaíocht
i dtaobh na Sábháilteachta
l

Infheistíocht in Expressway, Busanna
OSP agus i bhFlít na Scoileanna

l

l

Tá leas á bhaint as na meáin shóisialta chun déileáil leis
an teagmháil leis na custaiméirí agus le ceisteanna uathu
Reáchtáladh taispeántas ar éirigh go geal leis
ag an gCraobhchomórtas Treabhdóireachta,
an chéad cheann dá leithéid

Ráitis Airgeadais

l

Tháinig laghdú 17% ar líon na dtimpistí a tharla
d’fhostaithe mar gheall ar bhéim eile fós a bheith á
leagan ar shábháilteacht phearsanta i ngach láithreán

Athbhreithniú

Gradaim, Creidiúnaithe
agus Gnóthachtálacha

l

Tháinig laghdú 11% bliain ar bhliain ar líon na dtimpistí
a tharla do phaisinéirí

Ráiteas an Chathaoirligh

l

Cuireadh leis an bhfoireann thiomnaithe um Chúram
Custaiméirí chun feabhas a chur ar chaighdeán agus
luas na bhfreagraí a thugtar ar chustaiméirí

l

Cuireadh feachtas náisiúnta ar bun chun aird a dhíriú
ar shábháilteacht paisinéirí agus iad ag dul suas ar an
mbus nó ag tuirlingt de

Buaicphointí

l

l

Glacadh páirt i suas le 50 tionscnamh Freagrachta
Sóisialta Corparáidí ar fud na tíre in 2016
Seoladh an feachtas ‘Mná an Éirí Amach’ chun
comóradh a dhéanamh ar Éirí Amach 1916
Rinneamar urraíocht ar Fhleadh Cheoil na hÉireann,
rud is cúis bhróid dúinn
Ba muid an soláthraí oifigiúil busanna do na foirne
náisiúnta sinsearach de chuid FAI agus Chumann
Rugbaí na hÉireann
Ba muid an soláthraí oifigiúil busanna d’fhoireann peile
agus foireann iománaíochta shinsearach Bhaile Átha
Cliath, agus d’fhoirne iománaíochta agus camógaíochta
na Gaillimhe

Fógraíodh scéim phíolótach faoin gCóras Sábháilteachta
Rothaíochta agus cuireadh tús le trialacha uirthi in 2017
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Ráiteas an Chathaoirligh
“Is mór mar a cuireadh dúshlán Bhus
Éireann in 2016 mar atá le feiceáil i
bhfeidhmíocht airgeadais an ghnó, atá ag
dul in olcas. In ainneoin méadú beagnach
5% a bheith tagtha ar líon na n-aistear
paisinéirí, tháinig méadú €3.5m ar
chaillteanas na cuideachta, go dtí €9.5m.”

Is mór mar a cuireadh dúshlán Bhus Éireann in 2016
mar atá le feiceáil i bhfeidhmíocht airgeadais an ghnó,
atá ag dul in olcas. In ainneoin méadú beagnach 5% a
bheith tagtha ar líon na n-aistear paisinéirí, tháinig méadú
€3.5m ar chaillteanas na cuideachta, go dtí €9.5m.
Ní féidir leanúint ar aghaidh leis an leibhéal caillteanais
a tabhaíodh le blianta beaga anuas i mBus Éireann.
Tar éis athbhreithniú cuimsitheach ar na gníomhaíochtaí
oibriúcháin uile in 2016 agus ag tús 2017, comhaontaíodh
clár um athstruchtúrú na heagraíochta, athruithe ar
chleachtais oibre agus clár um théarnamh deonach
le fostaithe na cuideachta agus lena n-ionadaithe. Is
é príomhchuspóir an phlean feidhmíocht airgeadais na
cuideachta a chobhsú, agus inmharthanacht agus rath na
cuideachta á gcinntiú san fhadtréimhse freisin. Ní bheimid
inmharthana san fhadtréimhse mura rachfar i ngleic lenár
mbonn costais agus leis an neamhéifeachtúlacht, agus
muid ag díriú freisin ar chur le líon na bpaisinéirí agus
leis an ioncam i margadh atá seasta ag éirí níos iomaíche.
Is gné ríthábhachtach í an tacaíocht ónár bhfoireann chun
gnó inbhuanaithe a bhaint amach. Aithníonn an Bord go
n-éilítear leis an moladh ón gCúirt Oibreachais a foilsíodh
in Aibreán 2017 nach mór don fhoireann glacadh le
hathruithe móra ar chleachtais oibre; má éiríonn linn
an moladh sin a chur i bhfeidhm, áfach, is fearr an
chinnteacht a bheidh ag an bhfoireann agus ag an
gcuideachta toisc go mbeidh ar chumas na cuideachta
í féin a ailíniú le héilimh agus ionchais ár gcustaiméirí
feasta ionas gur féidir linn freastal orthu.
Tá an Bord agus an lucht bainistíochta tiomanta go
fóill don chóras iompair is fearr is féidir a sholáthar,
ar bhealach éifeachtach, éifeachtúil.
Níorbh fhurasta na cinntí a dhéanamh ach b’éigean iad a
dhéanamh ionas go seasfaidh an chuideachta an aimsir.
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Tiomantas Seirbhíse Poiblí
Táimid bródúil gur éirigh linn cloí leis na gealltanais
uile a thugamar don Údarás Náisiúnta Iompair agus
don Roinn Oideachais agus Scileanna i rith 2016, agus
tá an Bord agus an fhoireann bainistíochta dírithe go
tréan anois ar phlean gnó a chur chun feidhme ina
mbeidh struchtúr costais iomaíoch mar bhonn taca
ag an ngnó san fhadtréimhse.
I rith na bliana, d’oibrigh ár bhfoireann i gcomhpháirtíocht
leis an Údarás Náisiúnta Iompair chun an tairiscint
iompair phoiblí ab fhearr a d’fhéadfaí a chur ar fáil i
leith na seirbhísí OSP a soláthraítear faoinár gconradh
dámhachtana dírí. Bhí borradh mór faoi líon na bpaisinéirí
agus faoin acmhainn ar an bpríomhghréasán, a bhuí leis
an infheistíocht i mbusanna nua ard-acmhainne agus leis
an téarnamh a bheith fós i réim i ngeilleagar na hÉireann.
Tá plean oibre cuimsitheach á chomhaontú ag an
gcuideachta faoi láthair leis an Údarás Náisiúnta Iompair
don bhliain 2017/18 agus táimid ag tnúth le cur leis na
seirbhísí OSP le hinfheistíocht spriocdhírithe.
Cuirim fáilte roimh fhoilsiú BusConnects le déanaí. Sin
é an doiciméad straitéise iompair i ndáil le Mórcheantar
Bhaile Átha Cliath ina dtugtar aitheantas don ról
feabhsaithe, lárnach a bheidh ag an mbusiompar i
bhforbairt an iompair phoiblí. Tá súil agam go mbeidh
an teimpléad sin ina bhunús do straitéis iompair phoiblí
réigiúnaigh níos leithne i ngach réigiún.
Maidir leis an Scéim Iompair Scoile, fáiltíonn an Bord
roimh an mbreithiúnas d’aon toil ón gCúirt Achomhairc
a sheas le rialú na hArd-Chúirte roimhe seo gur socrú
riaracháin í an scéim idir an tAire Oideachais agus
Scileanna agus Bus Éireann.
Mar thoradh ar an rialú sin, leanfaidh Bus Éireann ar
aghaidh ag soláthar na Scéime Iompair Scoile don Stát.
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Is scéim í atá éifeachtach, éifeachtúil, sábháilte agus
iontaofa faoina dtugtar beagnach 116,000 leanbh scoile
chuig níos mó ná 3,000 scoil i bhflít ina bhfuil breis is
4,000 feithicil. Leanfaidh an chuideachta ar aghaidh
ag obair le 1,250 oibreoir bus príobháideach ar fud na
tíre maidir leis na seirbhísí sin a sholáthar. Tá an scéim
iompair ríthábhachtach sin á feidhmiú againn ar fud na
hÉireann le beagnach 50 bliain anuas, rud a fhágann go
bhfuil Bus Éireann ar cheann de na soláthraithe seirbhíse
iompair scoile is mó taithí i measc thíortha an domhain.

Fírinne na Tráchtála

Rialachas Corparáideach
agus Dearbhú Láidir

Ráiteas an Chathaoirligh

Mar a leagtar amach ar shlí níos mionsonraithe i
dTuarascáil na Stiúrthóirí, tá cultúr agus próiseas láidir
Rialachais Chorparáidigh agus Dearbhaithe leabaithe
go dlúth againn atá ag teacht leis an bpobal, leis an
bhfoireann, leis an rialtas agus leis na cóid chleachtais
rialála. Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le mo
chomhstiúrthóirí as a dtacaíocht leanúnach gan staonadh
ar leibhéal an bhoird agus ar leibhéal na bhfochoistí le
linn na bliana seo ina raibh brú mór orainn.

Athbhreithniú

Buíochas
Ar son an bhoird, ba mhaith liom buíochas a ghabháil
leis an Uasal Bill McCamley as na blianta a thug sé i mbun
seirbhíse ar bhord Bus Éireann. Chuaigh sé ar scor ar an
12 Feabhra 2017 agus guím gach rath air don todhchaí.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil freisin leis an
Uasal Martin Nolan, a chuaigh ar scor óna ról mar
Phríomhfheidhmeannach, as a chuid ama, a chuid
dúthrachta, agus an méid atá bainte amach aige le blianta
fada anuas. Guím gach rath air don am atá le teacht.

Ráitis Airgeadais

Chun an bonn costais a fheabhsú, ní mór dúinn athruithe
a dhéanamh ar na cleachtais oibre, an lucht oibre a
chuíchóiriú, roinnt bealaí tráchtála a dhúnadh agus
gearradh siar ar an gcaiteachas lánroghnach foriomlán.
Mar a luadh thuas, tá sé de chúram ar an bhfoireann
bainistíochta plean a chur chun feidhme lena chinntiú
nach é amháin gur féidir lenár ngnó tráchtála dul san
iomaíocht sa mhargadh, ach gur féidir leis brabús a
dhéanamh ionas go bhféadfar infheistíocht leanúnach
a dhéanamh sa fhlít agus sa tairiscint do chustaiméirí. Is
ríthábhachtach an rud é go ndéanfaimid brabús toisc gur
oibríocht tráchtála é Expressway agus nach bhfaigheann
sé aon chistiú poiblí dá bharr.

Buaicphointí

Le teacht na mótarbhealaí móra, tá méadú tagtha ar
líon na n-iarratas ó oibreoirí príobháideacha agus na
gceadúnas nua a deonaíodh dóibh, rud a chuir le líon na
suíochán ar chonairí áirithe. Tá fáilte roimh an mborradh
faoin iomaíocht ach ní mór scála na hiomaíochta a bheith
inbhuanaithe agus é a bheith ag teacht le héileamh
an mhargaidh. Is ann do chaillteanais carntha an ghnó
Expressway den chuid is mó mar gheall ar an laghdú
leanúnach ar an ioncam ar bhealaí áirithe mar aon le
méadú ar an gcostas a bhaineann lenár n-oibríochtaí a
rith; ní mór athstruchtúrú a dhéanamh ar an tsamhail
ghnó atá againn chun oiriúint d’fhírinne an bhorrtha faoin
iomaíocht, ach chun freastal ar an athrú ar riachtanais ár
gcustaiméirí leis.

Tá Bus Éireann tiomanta don chaidreamh a fheabhsú
lenár gcustaiméirí, comhpháirtithe agus páirtithe
leasmhara ar fud an phobail chun leibhéal sástachta na
gcustaiméirí a fheabhsú a thuilleadh agus chun cur leis an
gclú corparáideach atá ar Bhus Éireann. Bhí áthas orainn
gurbh amhlaidh, d’ainneoin na géarchéime airgeadais
ina bhfuilimid, go bhfuair Bus Éireann aitheantas ónar
gcomhghleacaithe sa tionscal seo agus gur bronnadh an
gradam ‘Cuideachta Iompair Paisinéirí na Bliana’ orainn
ag Gradaim Lóistíochta agus Iompair na hÉireann in
2016. Ba mhór an moladh é sin dár lucht bainistíochta
agus don fhoireann. Is mór agam freisin na gradaim, an
creidiúnú agus na gnóthachtálacha a baineadh amach
i gcodanna eile den ghnó in 2016, ag teacht le cuspóir
an fheabhsúcháin leanúnaigh a bhfuil ár gcustaiméirí, ár
bhfoireann agus úsáideoirí eile bóithre ag súil leis uainn.

Mar fhocal scoir, táim ag tnúth le bheith ag obair leis an
Aire, na Ranna, an Údarás Náisiúnta Iompair, CIÉ agus
Bord agus foireann bainistíochta Bhus Éireann i ndáil
le hiompar poiblí a fhás ar bhealach atá inbhuanaithe,
sábháilte agus éifeachtach agus creat infheistíochta a
chur i bhfeidhm a bheidh ag teacht le struchtúr costais
nua lena gcinnteofar go mbeidh Bus Éireann inmharthana
feasta.

Aidan Murphy
Cathaoirleach
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Athbhreithniú ar Oibríochtaí
Ráiteas ón
bPríomhfheidhmeannach Gníomhach
“Coinníodh in 2016 le treocht na mblianta
roimhe sin nuair a tháinig méadú 4.8% ar
líon na n-aistear bóthair a rinne paisinéirí,
go dtí 39.7 milliún.”

Forbhreathnú
Coinníodh in 2016 le treocht na mblianta roimhe sin
nuair a tháinig méadú 4.8% ar líon na n-aistear bóthair
a rinne paisinéirí, go dtí 39.7 milliún.
In ainneoin líon na bpaisinéirí a bheith imithe i méid,
bhí Bus Éireann fós ag obair i dtimpeallacht oibríochta
an-dúshlánach in 2016 mar is léir ón easnamh airgeadais
oibríochta foriomlán a mhéadaigh go dtí €9.5m (2015:
€6.0m). Ní fhéadfar coinneáil leis an meath atá tagtha
ar fheidhmíocht airgeadais Bhus Éireann agus mura
ndéanfar beart ceartaitheach go práinneach, ní cinnte
go mbeidh an chuideachta inmharthana feasta.

Plean gnó
De bharr meath a bheith tagtha ar staid airgeadais na
cuideachta, cuireadh tús le hathbhreithniú cuimsitheach
ar gach gné den ghnó sa dara leath de 2016. Díríodh
an t-athbhreithniú sin ar dtús ar Expressway, an
phríomhsheirbhís tráchtála de chuid na cuideachta,
rannóg nach bhfaigheann aon fhóirdheontas ón Stát.
Mar gheall ar iomaíocht mhéadaithe agus an bonn costais
ard, tá feidhmíocht airgeadais Expressway imithe go mór
in olcas le trí bliana anuas. Cheap an bord comhairleoirí
corparáideacha seachtracha chun athbhreithniú dian
a dhéanamh ar na roghanna éagsúla a bhí á meas ag
an lucht bainistíochta agus chun measúnú a dhéanamh
ar stóinseacht na bpleananna a bhí acu. Cuireadh na
pleananna agus na torthaí sin faoi bhráid an bhoird i mí
na Nollag 2016 mar aon le hathbhreithniú úr ar an ngnó
a bhí á mholadh ag na stiúrthóirí.
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Ba é an cuspóir a bhí leis an athbhreithniú sin plean a
cheapadh chun an méid seo a leanas a bhaint amach:
l

l

an fheidhmíocht airgeadais lag a chobhsú agus
a aisiompú, agus
a bheith ina bhunchloch le haghaidh an gnólacht a
dhéanamh inmharthana agus inbhuanaithe sa chaoi
is go mbeadh sé in ann dul san iomaíocht i margadh
atá seasta ag éirí níos iomaíche.

Léirigh an measúnú tosaigh a rinne an lucht bainistíochta
agus comhairleoirí nach le Expressway amháin a bhain
na dúshláin atá le sárú ag an gcuideachta. Deimhníodh
san athbhreithniú nach raibh cleachtais oibre na
cuideachta, struchtúr na heagraíochta, an struchtúr
bainistíochta ná na córais faisnéise ag teacht le chéile
go hiomlán agus mura nglacfaí gníomh práinneach go
mbeadh impleachtaí tromchúiseacha aige sin i leith
inmharthanacht na cuideachta ina hiomláine.
Ghlac an lucht bainistíochta gníomh láithreach i mí Eanáir
2017 chun cúrsaí airgeadas na cuideachta a stopadh
ó dhul in olcas, ach níor éirigh leis an rannpháirtíocht
chuiditheach leis an bhfoireann agus na ceardchumainn
agus tugadh cuireadh do na páirtithe go léir teacht os
comhair an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre. Bhí
sé ina thoradh sa deireadh ar dhianbhabhta cainteanna ag
an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre gur cuireadh
na páirtithe ar aghaidh chuig an gCúirt Oibreachais.
D’eisigh an Chúirt Oibreachais moladh mionsonraithe ar
ghlac an chuideachta leis, agus ghlac formhór na mball
foirne leis ina dhiaidh sin i mballóid i mí na Bealtaine 2017.
Creideann an bord agus an lucht bainistíochta go bhfuil
a lán tionscnamh sa mholadh ón gCúirt Oibreachais a
chuirfidh ar chumas na cuideachta na cuspóirí atá leagtha
amach thuas a bhaint amach má éiríonn leo iad a chur
chun feidhme. I measc phríomhghnéithe na moltaí tá
beagnach 60 athrú ar na cleachtais oibre chomh maith
le laghdú 240 duine ar líon na mball foirne. Leis na
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Ráitis Airgeadais

Táimid ag obair chun an chuideachta a dhéanamh níos
iomaíche agus níos éifeachtaí, ionas go mbeidh rath ar an
ngnólacht seo sa todhchaí agus chun dul chun tairbhe ár
mball foirne agus ár gcustaiméirí san fhadtréimhse. De
bharr an tionchair a imríodh nuair a osclaíodh an margadh
OSP, iomaíocht dhian ar bhealaí tráchtála agus cheanglais
an Aontais Eorpaigh maidir le conarthaí a thairiscint, ní mór
dúinn a bheith níos éifeachtaí ionas go bhféadfaimid na
conarthaí atá againn cheana a choinneáil agus tairiscintí
láidre a chur isteach ar ghnó nua.

Is éagsúil na cineálacha custaiméirí atá againn, idir leanaí
scoile, scoláirí a bhíonn ag taisteal chuig meánscoileanna
agus coláistí tríú leibhéal agus oibrithe ag triall ar an
obair, chomh maith le turasóirí agus siopadóirí a bhíonn
ag taisteal gach lá ar ár dtrí sheirbhís do phaisinéirí ar
na bóithre: seirbhísí cathrach, seirbhísí comaitéireachta,
agus seirbhísí idirchathrach Expressway. Is muid an
t-aon oibreoir náisiúnta in Éirinn a bhíonn ag taisteal ar
os cionn 250 bealach; fágann sé sin go bhfuil ardán ar
leith againn chun cur le líon na bpaisinéirí trí fheachtas
atá spriocdhírithe ar gach ceann de na grúpaí paisinéirí
sin ina gceantair féin. Tá athruithe déanta cheana féin ar
ár ngréasán bealaí; tá na hamchláir agus an phraghsáil á
n-athbhreithniú ionas gur fearr a bheidh an tairiscint uainn
ag teacht le riachtanais agus ionchais na gcustaiméirí.

Athbhreithniú

Admhaíonn an bord agus an fhoireann ardbhainistíochta
nárbh éasca an cinneadh a rinne na baill foirne aonair
glacadh leis na moltaí ón gCúirt Oibreachais i bhfianaise na
n-impleachtaí a bhféadfadh a bheith acu ina leith. Aithníonn
an lucht bainistíochta nach mór dóibh iarracht a dhéanamh
freagra a thabhairt ar aon chúis imní gan ghá a d’fhéadfadh
a bheith ag na baill faoine agus míniú soiléir a thabhairt ar
an ngá atá le hathrú, mar aon le léargas a thabhairt ar na
deiseanna a bheidh ag an gcuideachta amach anseo má
éiríonn léi na moltaí a chur chun feidhme. Is den riachtanas
anois é don fhoireann agus don lucht bainistíochta a
bheith ag obair as lámha a chéile chun dul ar aghaidh leis
an bplean a chur chun feidhme agus, ar an gcaoi sin, poist
sheasmhacha a chinntiú d’fhormhór na foirne.

Ráiteas an Chathaoirligh

Tá na tionscnaimh sin san áireamh i bplean gnó a cheadaigh
an bord i mí na Bealtaine 2017. Creideann an bord agus an
lucht bainistíochta gurb amhlaidh, ach an plean sin a chur i
bhfeidhm, go dtiocfaidh feabhas mór ar staid airgeadais na
cuideachta; i gcomhar le hathstruchtúrú na heagraíochta,
beidh an méid sin ina bhunchloch maidir le cuideachta a
chruthú a bheidh inmharthana san fhadtréimhse.

Bíonn Bus Éireann seasta tiomanta do sheirbhís iompair
phoiblí atá sábháilte agus inbhuanaithe a chur ar fáil do gach
pobal lasmuigh de Bhaile Átha Cliath i gcomhpháirtíocht
lenár bpáirtithe leasmhara. Cé go bhfuilimid ag pointe
cinniúnach i dtaobh cúrsaí airgeadas, creidim go daingean
gur féidir an cás sin a réiteach. Fágfaidh an próiseas
claochlaithe a bhfuilimid ag tabhairt faoi go mbeidh a lán
deiseanna againn chun leas a bhaint as an mbéim athnuaite
atá á cur le míonna beaga anuas ar an ról ríthábhachtach a
bheidh ag an iompar poiblí, agus go háirithe an busiompar,
i bhforbairt ár ngeilleagair amach anseo. Táim cinnte go
gcoinneoidh Bus Éireann leis an ról lárnach atá aige i ndáil
le hiompar poiblí, agus go mbeidh sé ina chuid de shaol na
tuaithe in Éirinn, sna cathracha réigiúnacha agus sna bailte
agus na sráidbhailte go léir ar fud na tíre.

Buaicphointí

tionscnaimh sin, mar aon le bearta spárála costais nach
mbaineann leis an bpárolla, spárálfaidh an chuideachta
thart ar €20m i mbliain iomlán. Thairis sin, táthar ag dul i
gcomhairle go leanúnach le príomhpháirtithe leasmhara
lasmuigh den chuideachta agus é ina chuspóir cistiú breise
a fháil do sheirbhísí atá tearc-chistithe faoi láthair.

Beidh dúshláin le sárú againn sna blianta atá le teacht
ach beidh deiseanna móra le tapú againn freisin; mar sin
táim ag tnúth leis an gcuideachta a threorú, ag tógáil ar
oidhreacht bhródúil an ama atá caite, agus é á chinntiú
againn go mbeidh gréasán forásach, inbhuanaithe
seirbhísí againn a rachaidh chun tairbhe ár gcustaiméirí,
ár bpáirtithe leasmhara agus ár bhfoirne feasta.
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Forléargas airgeadais
Tháinig méadú 3.6% ar an ioncam ach os a choinne sin bhí na costais ní b’airde, as ar eascair easnamh tar
éis míreanna eisceachtúla €9.5 milliún (2015: easnamh €6.0 milliún). Mhéadaigh an t-easnamh roimh ús
agus chánacha de €3.6m go dtí €9.0m le linn na tréimhse freisin.

Dá bhrí sin, tá na caillteanais charnacha méadaithe go dtí
€22.4 milliún amhail an 31 Nollaig 2016 (€12.9 milliún in
2015).

Ba é €41.9 milliún an t-ioncam oibriúcháin iomlán, agus
an fóirdheontas OSP san áireamh, in 2016 (2015: €33.7
milliún agus deontais ioncaim €4 mhilliún san áireamh).

Tá na figiúirí i ndáil le hioncam agus líon na bpaisinéirí,
agus na seirbhísí scoile san áireamh, leagtha amach thíos.

Caiteachas

Ioncam agus líon na bpaisinéirí
Láimhdeachas oibríochta

Iomlán na nAistear

+ 3.6%

+ 1.6%

Costais phárolla
Tháinig méadú €3.8 milliún ar chostais an phárolla
in 2016 go dtí €134.1 milliún, de bharr líon níos airde
fostaithe a bheith ag teastáil chun freastal ar sheirbhísí
breise agus méaduithe ar íocaíochtaí ragoibre agus
sochair scoir.

Tá dúshlán mór i gceist go fóill leis an margadh ina
bhfeidhmíonn Bus Éireann, go háirithe i gcás Expressway
a bhfuil cuideachtaí eile in iomaíocht thréan leis fós.
Mar gheall ar iomaíocht agus acmhainn mhéadaithe
ar phríomhbhealaí tráchtála, tháinig laghdú ar na táillí
ar an meán. Tá an chuideachta ag tabhairt aghaidh ar
na dúshláin sin; tá sé ar intinn aici leanúint de bheith
ina príomhoibreoir bus agus creidimid go measfar go
mbeidh luach ar airgead ag na custaiméirí de bharr
seirbhís iontaofa, ardmhinicíochta a bheith á soláthar
ar fhlít nua-aimseartha busanna.

Costais bhreosla

Is maith mar is eol do na stiúrthóirí agus don lucht
bainistíochta go bhfuil an staid airgeadais tromchúiseach
tráth a raibh luach na nglansócmhainní laghdaithe go
€6.8 milliún ag deireadh na bliana, agus chuaigh siad
i gcomhairle go gníomhach leis na príomhpháirtithe
leasmhara chun a theacht ar chomhaontú faoi raon
beart d’fhonn an meath sin ar staid airgeadais na
cuideachta a chur ar gcúl.

Tháinig méadú €8.6 milliún ar chostais na gconraitheoirí
i rith na bliana go dtí €136.3m. Ba é an phríomhchúis
a bhí leis sin ná an t-ardú ar chostas na gconraitheoirí
scoile mar gheall gur tugadh isteach seirbhísí nua do
leanaí scoile ag a bhfuil riachtanais speisialta oideachais.
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Bhí an breosla fós ina phríomhchuid de na costais
fhoriomlána in 2016 agus caitheadh €33.5m (2015:
€32.7m) air. Spáráladh airgead de bharr laghdú ar
phraghsanna breosla agus de bharr busanna níos
éifeachtaí ó thaobh breosla a bheith tugtha isteach ach,
os a choinne sin, ídíodh níos mó breosla toisc gur tugadh
isteach bealaí nua agus gur cuireadh le minicíocht roinnt
seirbhísí.
Costais na gconraitheoirí
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Éilimh
Tháinig méadú €1.8m go dtí €6.6m in 2016 ar na
héilimh, ó 3ú páirtithe den chuid ba mhó. Ba iad an
méadú a tháinig ar na híocaíochtaí i leith éilimh aonair
agus soláthairtí ní ba mhó le haghaidh éilimh gan íoc ba
chúis le cuid mhór den mhéadú foriomlán. Tá an lucht
bainistíochta ag obair go gníomhach chun tionscnaimh
a chur chun feidhme d’fhonn an treocht sin a aisiompú.
Méadú ar Líon na bPaisinéirí

Custaiméirí/Ciliméadar don
bhliain dar chríoch an 31 Nollaig

Seirbhísí Scoile
I rith 2016, d’iompraíomar beagnach 116,000 leanbh
in aghaidh an lae ar thart ar 6,500 bealach chuig 3,000
scoil agus uathu, agus bhí níos mó ná 12,000 leanbh ina
measc siúd ag a bhfuil riachtanais speisialta oideachais.
Cheadaigh an Roinn Oideachais agus Scileanna níos mó
ná 400 seirbhís iompair scoile nua, nó níos mó ná seirbhís
nua amháin gach lá ar an meán, agus chuir Bus Éireann
ar bun iad i rith 2016.

2016
Mílte

2015
Mílte

% Athraithe

Seirbhísí cathrach sna cúigí

20,578

19,352

6.3%

Seirbhísí sceidealaithe eile

19,108

18,509

3.2%

An scéim iompair scoile

40,508

41,040

-1.3%

Iomlán

80,194

78,901

1.6%

Seirbhísí cathrach sna cúigí

8,968

8,360

7.3%

Seirbhísí eile – féin

71,400

69,390

2.9%

Seirbhísí eile – ar fo-chonradh

90,234

85,263

5.8%

Iomlán

170,602

163,013

4.7%

Buaicphointí

Rinneadh 39.7 milliún aistear paisinéirí ar gach seirbhís
bóthair do phaisinéirí de chuid Bhus Éireann in 2016,
méadú breis is 1.8 milliún ar fhigiúirí na bliana 2015.
Tháinig méadú breis is 4.8% ar líon na n-aistear paisinéirí
i dtaobh líon iomlán na n-aistear paisinéirí ar bhóithre.

Tháinig méadú 10.3% ar líon na n-aistear
paisinéirí i gcathair Chorcaí agus méadú 9.3% i
gcathair na Gaillimhe, agus tháinig méadú 5.8% ar
líon na n-aistear comaitéireachta go Baile Átha Cliath.

Ráiteas an Chathaoirligh

Aistir custaiméirí

Athbhreithniú

Ciliméadair a thaistil feithiclí

Ráitis Airgeadais

Aistir Fhoriomlána Custaiméirí (Milliúin)

81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
2012

2013

2014

2015

2016

Aistir Fhoriomlána Custaiméirí (M)

11

Tuarascáil Bhliantúil Bhus Éireann 2016

Busanna Nua
Flít Expressway
Cuireadh 40 cóiste nua de chuid Expressway ar an
mbóthar go luath in 2016, agus thug siad áit cuid de na
seanbhusanna idirchathrach. Tá na busanna seo a leanas
i bhflít nua-aimseartha Expressway, ina bhfuil 150 cóiste:
l

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

l

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

l

cóistí 14m dhá stór ina bhfuil 82 suíochán.

Tá libhré nua Expressway, a bhfuil dath geal dearg air,
ar gach ceann den 150 bus i bhflít Expressway anois.

An flít OSP
Cheadaigh an Roinn Iompair, Turasóireachta agus
Spóirt cistiú €46 milliún d’fheithiclí nua tríd an Údarás
Náisiúnta Iompair, lena n-úsáid ar ár gcuid bealaí OSP.
Cuireadh isteach tuilleadh orduithe in 2016 le haghaidh
98 feithicil OSP bhreise, lena n-áirítear 35 bus dhá stór
chun freastal ar an éileamh ar bhealaí sna cathracha
réigiúnacha agus ar bhealaí comaitéireachta, 38 cóiste
aon stór agus 25 cóiste comaitéireachta dhá stór a
sheachadfar i rith 2017 agus 2018.
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Cistiú Caipitil ón Údarás Náisiúnta Iompair
De bharr cistiú ón Údarás Náisiúnta Iompair, bhí an
chuideachta in ann €28.3 milliún (2015: €15.8 milliún)
a infheistiú chun busanna nua a cheannach, agus ina
theannta sin chaith sí €1.1 milliún dá hacmhainní féin in
2016 ar 20 cóiste nua Expressway faoi léas oibriúcháin.
Busanna a cuireadh leis an bhflít in 2016
Bhíothas tar éis 43 bus agus cóiste a ordú in 2015
faoin infheistíocht €50m a rinne an tÚdarás Náisiúnta
Iompair roimhe seo, agus cuireadh ar an mbóthar iad
go léir i rith na bliana 2016. De bharr na hinfheistíochta
leanúnaí sa fhlít, beidh ar chumas Bhus Éireann meánaois
ár mbusanna agus ár gcóistí a laghdú a thuilleadh agus
an flít a fhorbairt a thuilleadh mar cheann atá níos nuaaimseartha, níos iontaofa agus níos neamhdhíobhálaí
don chomhshaol.
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Busanna scoile nua sa fhlít
Cuireadh 20 bus scoile nua ar an mbóthar in 2016,
agus ba iadsan na chéad bhusanna nua scoile a cuireadh
leis an bhflít ón mbliain 2007. Tá tograí á gcur i gcrích
le haghaidh clár infheistíochta níos mó sa fhlít busanna
scoile chun costas oibriúcháin foriomlán an fhlít a laghdú,
chun lorg comhshaoil an fhlít lárnaigh a laghdú agus chun
sábháilteacht na mbusanna scoile a fheabhsú arís eile.
Oscailt an Mhargaidh Busanna

l

Seirbhísí bus Chathair Phort Láirge, agus

l

Seirbhísí Bus Comaitéireachta Bhaile Átha Cliath

Tá feabhsuithe breise déanta ar an bhFoireann
Cúraim Custaiméirí. Táimid dírithe ar chuspóirí na cairte
do chustaiméirí a chomhlíonadh, rud atá ag teacht freisin
leis na hoibleagáidí atá orainn faoin gconradh Oibleagáide
Seirbhíse Poiblí a dhámh an tÚdarás Náisiúnta Iompair.
Cuireann an fhoireann láraithe ar ár gcumas dúinn
struchtúr comhtháite a bheith againn chun faisnéis faoi
tháirgí agus seirbhísí Bhus Éireann 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.
Ionad Glaonna Náisiúnta

Brú Tráchta

Feabhas ar theicneolaíocht na faisnéise

Tháinig méadú ar an mbrú tráchta i ngach ceann
de chathracha na hÉireann in 2016.

Leanadh le feabhsuithe amhail 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. Tá leathnú
breise beartaithe in 2017. Tugadh isteach an córas sin
freisin ag gach stad i ngréasán Bus Éireann tríd an Aip
Fíor-ama ‘Transport for Ireland’.

An Státchiste

Tagarmharcanna tábhachtacha agus léargais
ó chustaiméirí

Ráitis Airgeadais

Is mó an méid ama a thóg aistir le linn buaicuaireanta
in 2016 i gcomparáid le 2015. Tá Bus Éireann fós i mbun
comhairle gníomhaí le páirtithe leasmhara agus é sa
tóir ar bhearta tosaíochta bus a laghdóidh an t-achar
ama a thógann aistir. Tugann córais Faisnéise FíorAma do Phaisinéirí cúnamh do chustaiméirí maidir le
hintuarthacht seirbhísí, ach is gá achar ama na n-aistear
a laghdú trí bhearta chun tosaíocht a thabhairt do
bhusanna ionas gur féidir aistriú córa iompair a bhaint
amach.

Athbhreithniú

Chuir an chuideachta €60.2 milliún leis an Státchiste in
2016 (2015: €59.0 milliún) trí mheán cánacha párolla, CBL,
CBL neamh-aisghabhála, cánacha Custaim agus Máil agus
cánacha eile.

Tá seirbhís Ionaid Glaonna Náisiúnta ar fáil seacht lá sa
tseachtain idir 08.30-18.00 agus freagraíonn an tIonad sin
glaonna ó uimhreacha Íosghlao. In 2016 freagraíodh 95%
de na glaonna go léir laistigh de 60 soicind. Láimhseálann
an Líne Chabhrach thart ar 20,000 glao ó chustaiméirí in
aghaidh na míosa agus tá sé beartaithe an tseirbhís sin
a fheabhsú trí chúnamh a sholáthar trí mheán comhrá
gréasáin. Bíonn an fhoireann Cúraim Custaiméirí ag obair i
ndlúthpháirt le foireann na Líne Cabhrach chun cúnamh a
thabhairt do chustaiméirí agus iad a choinneáil ar an eolas.

Ráiteas an Chathaoirligh

Tá an chuideachta tiomanta do thairiscintí iomaíocha a
chur isteach ar an dá sheirbhís sin agus táthar ag súil go
ndámhfaidh an tÚdarás Náisiúnta Iompair na conarthaí
anonn sa bhliain.

Foireann Speisialaithe Cúraim Custaiméirí

Buaicphointí

Le míonna beaga anuas d’eisigh an tÚdarás
Náisiúnta Iompair fógraí foirmiúla i leith an chuiridh
idirbheartaíochta i gcomhair na tairisceana seo a leanas:

Ceangal níos Fearr fós
lenár gCustaiméirí

Bhí leibhéal na Sástachta Custaiméirí ard i gcónaí i rith 2016.
l

l

l

l

Braitheann 97% de na custaiméirí sábháilte
agus iad ag baint úsáid as seirbhísí Bhus Éireann
Bhí 88% de na custaiméirí sásta leis an tseirbhís
ó Bhus Éireann
Chuir 89% de na custaiméirí in iúl go mbeidís
sásta Bus Éireann a mholadh do chara leo
Bhí an scór i dtaobh clú corparáideach ard go fóill in
2016 agus bhí Bus Éireann sa 55ú háit i measc na 100
Cuideachta is fearr in Éirinn i suirbhé a rinne Reptrak
Ireland
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Córas Áirithinte Suíochán
Cuireadh córas ar líne áirithinte suíochán i bhfeidhm
ar bhonn píolótach ar bhealaí Expressway X1 (Baile
Átha Cliath/Béal Feirste), 30 (Baile Átha Cliath/Dún na
nGall) agus 32 (Baile Átha Cliath/Leitir Ceanainn). Leis
an tsaoráid sin, is féidir leis na custaiméirí suíochán a
chinntiú ar an tseirbhís atá roghnaithe acu, bíonn táillí
níos saoire ar fáil le haghaidh áirithint roimh ré agus
bíonn tóir uirthi ina measc siúd a bhíonn ag taisteal
chuig Aerfort Bhaile Átha Cliath nó uaidh. Cuirfear áirithint
suíochán ar fáil ar bhealaí breise níos déanaí i mbliana.

Príomhthionscnaimh agus Príomhthionscadail
Iompair Paisinéirí
Dhíríomar ar cheithre phríomhréimse in 2016:
A)

Tá ‘Ceangal níos Fearr a Dhéanamh’ ina phríomhstraitéis
i leith na gcustaiméirí ag Bus Éireann ó ceapadh é
agus cuimsítear leis tionscnamh Bhus Éireann i dtaobh
cumarsáid straitéiseach le custaiméirí, fostaithe agus
páirtithe leasmhara.
B)

Na Meáin Shóisialta
Cuireadh clár monatóireachta agus freagartha na
cuideachta i bhfeidhm chun idirghníomhaíocht le
custaiméirí agus faisnéis dóibh a chur ar fáil 24/7.
Faoi láthair tá 25,000 duine i measc lucht leanúna
Bhus Éireann ar Twitter agus breis is 72,000 duine i
measc an lucht leanúna ar Facebook, rud a fhágann
go bhfuil bealach cumarsáide againn le haghaidh na
teagmhála lenár gcustaiméirí agus an aiseolais uathu.
‘Cuideachta Paisinéirí na Bliana’
Bhuaigh Bus Éireann an gradam iomráiteach
‘Cuideachta Paisinéirí na Bliana’ ag Gradaim Lóistíochta
agus Iompair na hÉireann, a bhí ar siúl i mí Aibreáin
2016. Ag na gradaim bhliantúla náisiúnta sin, aithnítear
an tsármhaitheas i dtaobh lóistíochta agus iompair
agus déantar ceiliúradh uirthi agus spreagtar foirne
agus daoine aonair chun a bheith seasta á bhfeabhsú
féin, chun dul i mbun nuálaíochta agus chun cloí lena
dtiomantas don tionscal ina gcuid oibre ó lá go lá.

Fócas leanúnach ar na custaiméirí:

Cur le Feasacht na bPaisinéirí ar Shábháilteacht:

Cuireadh tús le feachtas nua in 2016 chun aird a dhíriú ar
an tábhacht a bhaineann le sábháilteacht na bpaisinéirí.
C)

Seirbhísí a chur chun cinn

Cuireadh tionscnaimh ar bun chun breis suíochán
Expressway a dhíol agus tionscnaimh eile a bhí dírithe ar
mhic léinn tríú leibhéal, d’fhonn luach na seirbhíse a léiriú.
I gcás na seirbhísí OSP, dhíríomar ar ár gcuid seirbhísí a
chur chun cinn i bPort Láirge, i Luimneach, i nGaillimh
agus i gCorcaigh. Chuidigh na feachtais sin le méadú
ioncam €4 mhilliún a bhaint amach i gcomparáid le 2015.
D)

Barr Feabhais Oibriúcháin:

In 2016, rinneamar níos mó ná 200 athrú ar an ngréasán
i gcomhar leis an Údarás Náisiúnta Iompair agus
leanamar ar aghaidh ag cur chun feidhme conradh
dámhachtana dírí cúig bliana ar ár gcuid seirbhísí OSP.

Seirbhísí arna gCistiú ag an Stát
Feabhas ar Sheirbhísí
Cuireadh feabhas mór ar roinnt seirbhísí i rith 2016
lena n-áirítear
Gréasán Chathair Luimnigh
l
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Busanna níos minice agus bealaí breise trínar
baineadh amach méadú 40% ar sheirbhísí
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Gréasán Chathair na Gaillimhe
l

l

Cuireadh busanna breise ar bhealach 409 ionas
go bhfuil seirbhís ann gach 12 nóiméad anois

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

Leathnaíodh bealach 404 go dtí Órán Mór
agus cuireadh le minicíocht na mbusanna

Gréasán Chathair Chorcaí
l

l

Cuireadh busanna breise ar bhealach 202 ionas
go bhfuil seirbhís ann gach 10 nóiméad anois
Rinneadh méadú 33% ar an leibhéal seirbhíse
ar bhealach 220/220X

Gréasán Comaitéireachta Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath

l

l

Rinneadh méadú 50% ar an leibhéal seirbhíse
ar bhealach 105
Cuireadh le minicíocht na mbusanna ar bhealach
D1 ag an deireadh seachtaine
Cuireadh tús le seirbhís gach uair an chloig
ar bhealach 109B go Baile Átha Troim

San áireamh thuas tá leathnú ar na huaireanta oibríochta
ar go leor bealaí.

Tugadh isteach táirgí comhpháirteacha Bus/Iarnróid i
gcathair Chorcaí i dteannta na dtáirgí comhpháirteacha
Taxsaver a cuireadh i bhfeidhm go hiomlán ar an mbealach
idir Muileann gCearr agus Baile Átha Cliath. Cuireann an
Cárta Leap ar a gcumas do phaisinéirí leas a bhaint as
meánfhachtóir lascainithe 27% i gcomparáid le táillí airgid.

Athbhreithniú

Díriú ar Aistriú Córa Iompair agus ar Chur le Líon
na gCustaiméirí

Tá an Cárta Leap i bhfeidhm faoi láthair i
gcathracha réigiúnacha agus leathnaíodh é chuig
bealaí comaitéireachta OSP eile. Úsáidtear an Cárta
Leap ar bhreis is 25% de na haistir ar ár seirbhísí
cathrach anois agus meastar gur ag dul i méid go
mór a bheidh sé a úsáid in 2017.

Ráiteas an Chathaoirligh

l

Rinneadh méadú 30% ar an leibhéal seirbhíse
ar bhealach 103

Cuireadh feachtais caidrimh phoiblí agus feachtais
faisnéise poiblí ar bun an tráth céanna lenar díríodh aird
ar na feabhsuithe éagsúla ar an ngréasán agus ar na táillí
speisialta a cuireadh i bhfeidhm d’fhonn taisteal breise
a spreagadh ag tréimhsí tábhachtacha ar nós na Nollag,
na Cásca agus Laethanta Saoire Poiblí. 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.

Buaicphointí

l

Úsáid Iompair Phoiblí a chur chun cinn

Tugadh faoi réimse tionscnamh chun úsáid an iompair
phoiblí a spreagadh agus díríodh ar an méid seo a leanas:
l
l

l

l
l

Feithiclí nua ar fud an ghréasáin

Cur chun cinn na mbusanna sna cathracha réigiúnacha

Feabhas ar mhinicíocht na mbusanna
ar bhealaí áirithe
Seirbhísí breise ag an deireadh seachtaine chun
freastal ar thaisteal fóillíochta do chustaiméirí

I samhradh 2016 tugadh faoi fheachtas cathracha chun a
chur i gcuimhne do dhaoine cé na buntáistí a bhaineann
leis an bhfeabhas ar an ngréasán agus na seirbhísí
nuashonraithe.

Wi-Fi saor in aisce

Tá feithiclí nua ag rith ar sheirbhísí cathrach, ag a bhfuil:

An Cárta Leap chun an luach is fearr a sholáthar
i ngach cathair

l

Líon níos mó suíochán

l

Rochtain níos fearr

l

CCTV ar bord ar mhaithe le sábháilteacht na bpaisinéirí

l

Suíocháin an-chompordach le cúl ard agus taca cinn

l

Innill a sceitheann níos lú astaíochtaí breosla
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Ráitis Airgeadais

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 aistear custaiméirí a mhéadú agus úsáideoirí nua a
mhealladh chun úsáid a bhaint as iompar poiblí.
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Fágann an nuálaíocht sa teicneolaíocht gur féidir le
paisinéirí leas a bhaint as an méid seo a leanas freisin:
l

l

l
l

Scáileáin faisnéise do phaisinéirí ar bord an bhus ar
a mbíonn faisnéis faoin gcéad stop eile agus faoin
mbealach
Faisnéis fíor-ama do phaisinéirí ionas gur fusa
aistear a phleanáil

Tá Expressway fós ag infheistiú sa teicneolaíocht chun cur
le cáilíocht na seirbhíse agus rinneadh infheistíocht mhór
in 2016, lena n-áirítear:
l

l

Wi-Fi ar bord le haghaidh aistear níos fearr
Cumas iontach i dtaobh airgead a spáráil leis
an gCárta Leap

Mar thoradh ar an bhfeachtas sin, tháinig méadú
mór ar líon na bpaisinéirí i gCorcaigh, i nGaillimh
agus i Luimneach.

Seirbhísí Tráchtála
Expressway
Cuireadh 40 cóiste nua Expressway ar an mbóthar
go luath in 2016, agus cuireadh in áit cuid de na
seanbhusanna idirchathrach iad.
Bíonn busanna de chuid Expressway,
príomhsheirbhís cóistí Bus Éireann, á dtiomáint ar
bhreis is 22 mórbhealach, agus is é an t-aon seirbhís
cóistí amháin é a sholáthraíonn gréasán nasctha
do phaisinéirí ar fud oileán na hÉireann. Rinneadh
athbhrandáil mhór ar Expressway le déanaí, agus tá
na cóistí nua-aimseartha le feiceáil ar bhóithre na
hÉireann. Laghdaíodh meánaois bhusanna Expressway
go 5.9 bliana agus tá an-chuid sochair ar bord acu, lena
n-áirítear suíocháin leathair chompordacha, boird, pointí
luchtaithe, Wi-Fi saor in aisce, agus áiseanna eile.
Mar gheall ar an dianiomaíocht sa mhargadh, níor mhór an
branda a dhíriú ar cháilíocht seachas ar luach ar airgead,
agus é a chur in iúl san fhadtréimhse go bhfuil Expressway
i bhfad níos fearr, nó ‘Way Better’ mar a deir an mana.
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Nuálaíocht do Chustaiméirí Expressway

l

Córais áirithinte Expressway trínar féidir le
custaiméirí a chinntiú go mbeidh suíochán ann dóibh
Faisnéis fíor-ama do phaisinéirí ionas gur fusa
aistear a phleanáil
Cuireadh tuilleadh daoine leis an bhfoireann
thiomnaithe seirbhíse do chustaiméirí Expressway
in 2016

Príomhathruithe ar Ghréasán Expressway
Mar chuid den chlár feabhsúcháin leanúnaigh cuireadh
amchláir nua i bhfeidhm ar roinnt bealaí tábhachtacha
Expressway in 2016:
l

l

20X20 Gaillimh – Baile Átha Luain – Aerfort Bhaile
Átha Cliath – Cathair Bhaile Átha Cliath
GoBE Corcaigh – Cathair Bhaile Átha Cliath –
Aerfort Bhaile Átha Cliath

l

64

Gaillimh – Sligeach – Doire

l

52

Gaillimh – Cathair na Mart – Béal an Átha

Feachtas margaíochta nua Expressway
In 2016 thug Expressway isteach feachtas margaíochta
nuálach nua. Tá an feachtas dírithe ar eispéireas iomlán
an chustaiméara ar an mbus agus ar na difríochtaí idir
Expressway agus dreamanna eile.
Way Better
Thugamar mana nua isteach do Expressway freisin atá
bunaithe ar bhunús mothúcháin an fheachtais agus
is é sin ‘Expressway Way better’. Creidimid gur maith
mar a luíonn sé sin leis an obair chruthaitheach i leith
‘Big Red’ agus go bhfuil gealltanas simplí á thabhairt
dár gcustaiméirí arb eol dúinn gur féidir linn go léir é a
chomhlíonadh ach a bheith ag obair as lámha a chéile.
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Forbhreathnú

Raon na Seirbhísí – Méadú
ar an Soláthar Seirbhíse

Bhí thart ar 100 seirbhís nua de bhreis ar líon na bliana
anuraidh i gceist leo sin, agus is méadú mór é ar na
seirbhísí a chuirtear ar fáil faoin Scéim Iompair Scoile.

Tá Taispeántas Taistil ag Bus Éireann i dtaobh
Shábháilteacht na mBusanna Scoile agus thug sé
cuairt ar scoileanna agus ghlac páirt i roinnt imeachtaí
ilghníomhaireachta chun an tsábháilteacht a chur chun
cinn ar fud na tíre.
Is Feachtas Sábháilteachta Scoile nua de chuid Bhus
Éireann é Buster and the Belt Ups faoinar leagadh an-bhéim
ar leanaí a bheith ar an eolas faoin tábhacht a bhaineann
lena gcuid criosanna sábhála a chaitheamh. Tá sé bunaithe
ar fheachtais a chuireamar ar bun roimhe seo.
Cuireann na feachtais seo béim ar an tábhacht a
bhaineann le sábháilteacht le linn na n-aistear scoile
– ar mhaithe leis na leanaí scoile a bhíonn ag taisteal
linn – agus bhí Buster and the Belt Ups le feiceáil freisin
ag an taispeántas dár gcuid ag an gCraobhchomórtas
Treabhdóireachta in 2016.
Ina theannta sin, sheol Bus Éireann comórtas spreagúil
nua a bhí dírithe ar scoláirí na hIdirbhliana chun teacht
le tús na scoilbhliana 2016-17. Ba é ‘Go Places with Bus
Éireann’ ainm an chomórtais agus tugadh cuireadh do na
scoláirí a gcuid smaointe a chur isteach maidir le conas is
fearr is féidir le hiompar scoile agus le busiompar poiblí
tacú le scoileanna agus leis an bpobal i gcoitinne agus chun
ceisteanna a bhreithniú agus tionscadail a chur isteach
faoi raon catagóirí lena n-áirítear ‘Sábháilteacht’ i ndáil le
caighdeáin sábháilteachta.

Bhí formhór mór na seirbhísí nua sin dírithe ar leanaí
ag a bhfuil riachtanais speisialta oideachais.
Ina dteannta sin, cuireadh breis is 700 beart eile i
bhfeidhm chun na seirbhísí a fheabhsú, lenar áiríodh
síneadh a chur le bealaí agus feithiclí a uasghrádú, agus
cuireadh turais bhreise ar bun i rith na bliana.
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Ráitis Airgeadais

Cheadaigh an Roinn Oideachais agus Scileanna níos
mó ná 400 seirbhís iompair scoile nua, nó níos mó ná
seirbhís nua amháin gach lá ar an meán, agus chuir Bus
Éireann ar bun iad i rith 2016.

Tugaimid tús áite do shábháilteacht na leanaí scoile a
thaistealaíonn ar na seirbhísí iompair scoile dár gcuid
agus díríodh an-aird go fóill in 2016 ar na teachtaireachtaí
sábháilteachta tábhachtacha do leanaí scoile.

Athbhreithniú

Feidhmíonn Bus Éireann an Scéim
Iompair Bunscoile, an Scéim Iompair
Iarbhunscoile, agus an Scéim Iompair
Scoile do Leanaí a bhfuil Riachtanais
Speisialta Oideachais acu, a mbaineann a
gcritéir féin leo uile, 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 go leanúnach do na leanaí a n-iompraímid,
dá dteaghlaigh agus do na scoileanna a ndéanaimid
freastal orthu thar ceann an Stáit.

Sábháilteacht

Ráiteas an Chathaoirligh

Le linn 2016 d’iompair Bus Éireann beagnach 116,000
leanbh ar 6,500 bealach chuig 3,000 scoil gach lá scoile.
Ina measc bhí níos mó ná 12,000 leanbh ag a bhfuil
riachtanais speisialta oideachais a gcuirimid seirbhís ó
dhoras go doras ar fáil dóibh go hiondúil chun freastal
ar na riachtanais ar leith atá acu féin.

Buaicphointí

Seirbhísí Scoile
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Feasacht Sábháilteachta i measc
Paisinéirí agus Úsáideoirí Bóithre

Tionscnaimh i gcomhair na bliana 2017
l

Feasacht Sábháilteachta i measc Paisinéirí
Chuir Bus Éireann tús le feachtas nua in 2016 chun aird
a dhíriú ar thábhacht na sábháilteachta nuair a bhíonn
daoine ag dul suas ar bhusanna Bhus Éireann, ag tuirlingt
díobh nó, go deimhin, ag idirghníomhú ar bhealach ar
bith leis na busanna sin. Forbraíodh an feachtas sin
anonn sa bhliain 2016 agus cuirfear i bhfeidhm é in
2017 i stáisiúin ar fud na tíre.
Triail Feasachta i dtaobh Sábháilteacht Rothaithe
ag baint úsáid as teicneolaíocht nua

l

l

In 2017, tá tionscnaimh ar bun chun spriocanna
a chomhlíonadh i ndáil le tiomáint atá báúil don
chomhshaol, agus leas á bhaint as an gcomhéadan
teileamaitice sa chábán;
Laghdófar an t-achar ama i dtaobh inneall a stopadh
agus é díomhaoin ó sheacht nóiméad go ceithre
nóiméad ionas nach n-ídeofar breosla gan gá ar bith leis;
Forbraíodh feachtas náisiúnta um fheasacht ar Spáráil
Fuinnimh chun ídiú fuinnimh a laghdú ar fud na
saoráidí in iostaí Bhus Éireann.

Ídiú Fuinnimh i Meigeavatanna in 2016
5168
793
5638

Faoin triail nua seo, suiteálfar 15 ‘Córas Sábháilteachta
Rothaíochta’ ar chuid de na cóistí fada dhá stór VDL a
úsáidtear i gceantar Comaitéireachta Bhaile Átha Cliath.
Is é cuspóir na trialach ná féachaint an mbeidh rothaithe
níos sábháilte de bharr na gcóras sin. Beidh an córas
in ann rothaithe a bhrath má tá siad i bhfoisceacht 2
mhéadar den fheithicil.

2016 MWH
Díosal
Leictreachas
Gás
Ola Théimh

Bainistíocht Fuinnimh
292139

Clár i gcomhar le Fuinneamh Inmharthana
Éireann agus ISO50001
l

l

l

In 2016, lean Bus Éireann ar aghaidh ag obair chun
creidiúnú ISO50001 a bhaint amach i gcomhar le
hÚdarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI);
Ghlac Bus Éireann páirt sa chlár CEM (Bainisteoir
Fuinnimh Deimhnithe);
In 2017, leanfaidh Bus Éireann ar aghaidh leis
an bpróiseas chun creidiúnú ISO a bhaint amach.

Spriocanna fuinnimh a baineadh amach in 2016
I rith 2016, chuir Bus Éireann na cláir seo a leanas i
bhfeidhm d’fhonn ráta ídithe fuinnimh na Cuideachta
a laghdú:
l

l

l

l

l
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Méadú ar líon na bhfeithiclí atá feistithe le
córais uathoibríocha chun innill a stopadh
agus iad díomhaoin;
Chuir Bus Éireann le líon na bhfeithiclí ina bhfuil
na hinnill nua Euro VI, ar innill níos glaine iad, ó 16%
go dtí 25%;

Teicneolaíocht agus nuálaíocht i leith innill
Áirítear le gnéithe den fhlít nua:
l
l

l

Úsáideadh an córas chun monatóireacht a dhéanamh
ar ídiú breosla sna feithiclí i gcomparáid lena chéile.

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 de 95% agus
97% faoi seach ar a laghad.

Béim leanúnach ar shábháilteacht
l

l

Tá monatóireacht níos fearr á déanamh ar ídiú
breosla trí theicneolaíocht ar bord;
Tá líon na mbusanna ar a bhfuil córas teileamaitice ar
bord méadaithe go dtí 32% in 2016, agus tá méadú
eile go dtí 50% beartaithe faoi dheireadh na bliana
2017;

An deimhniúchán astaíochtaí Euro VI is déanaí;

l

l

Feabhas tagtha ar an gcáilíocht i dtaobh timpistí a
thuairisciú mar gheall go bhfuil neasteagmhais á
dtuairisciú;
Tháinig laghdú 11% bliain ar bhliain ar líon na dtimpistí
a tharla do phaisinéirí mar gheall ar an mbéim atá
fós á cur ar fheachtais i dtaobh shábháilteacht na
gcustaiméirí, oiliúint tiománaithe agus measúnacht
leanúnach ar bhealaí;
Tháinig laghdú 17% ar líon na dtimpistí a tharla
d’fhostaithe mar gheall ar bhéim a bheith á leagan
ar shábháilteacht phearsanta i ngach láithreán;
Tá an córas ‘Scrúdú Sláinte’ trí CCTV Cianda
á fheidhmiú i réigiún Bhaile Átha Cliath.
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Comhpháirtíochtaí leis an earnáil dheonach

An Duaiscéim

In 2016 choinnigh Bus Éireann lena chuid oibre 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.

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.
Forbairt an Lucht Bainistíochta
agus na Foirne Cléireachais

Bíonn Bus Éireann ag obair i ndlúthpháirt leis an
Údarás Náisiúnta Iompair agus le húdaráis áitiúla maidir
le dearadh stadanna bus nua, a éascóidh dár gcustaiméirí
agus iad ag dul suas ar an mbus agus ag tuirlingt de ag
stadanna bus saindeartha.

Lean Bus Éireann ar aghaidh ag infheistiú ina fhoireann
bainistíochta in 2016 trí dheis a thabhairt do bhaill foirne
tabhairt faoi roinnt cúrsaí, agus leagadh béim ar leith ar
scileanna éifeachtacha agus éifeachtúla bainistíochta a
fhorbairt.

Inrochtaineacht do chathaoireacha rothaí

Oiliúint ar thiománaithe agus nuashonrú scileanna

An flít atá i mbun seirbhíse sna cathracha agus sna bailte,
oireann sé go hiomlán do chathaoireacha rothaí, agus
i gcás an fhlít cóistí a bhíonn ag feidhmiú ar sheirbhísí
comaitéireachta agus ar sheirbhísí Expressway, oireann
77% de na busanna 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.

Oiliúint Ionduchtúcháin
Cuirtear oiliúint chuimsitheach ionduchtúcháin
ar gach tiománaí mar aon le hoiliúint um thaithí ar
bhealaí sula dtosaíonn siad ag obair. Cuirtear oiliúint
ar na tiománaithe ionas gur féidir leo dul i dtaithí ar
shaintréithe láimhseála na bhfeithiclí a bheidh á dtiomáint
acu. Cuireann teagascóirí tiomána, atá ceadaithe
agus láncháilithe, an oiliúint sin ar fáil.

Ráitis Airgeadais

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 84% dár bhflít oiriúnach do
chathaoireacha rothaí.

Athbhreithniú

Feabhsuithe ar Stadanna Bus

Ráiteas an Chathaoirligh

Ár gcuid Daoine

Buaicphointí

Inrochtaineacht

Oiliúint atá dírithe ar Chúrsaí Rialála
Bíonn ar thiománaithe dul faoi oiliúint reachtúil agus
oiliúint maidir le láimhsiú agus Deimhniú Inniúlachta
Gairmiúla do Thiománaithe a bhaint amach, a chlúdaíonn
oibriú sábháilte feithiclí, tiomáint chosantach/tiomáint
atá báúil don chomhshaol, oibleagáidí dlí agus cúram
custaiméirí.
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Oiliúint Printíseach

Freagracht Shóisialta Chorparáideach

Leanadh ar aghaidh le hoiliúint a chur ar phrintísigh,
agus earcaíodh 14 phrintíseach nua in 2016. Tugann
printísigh faoi chlár oiliúna ceithre bliana, a chuireann
Bus Éireann ar bun i gcomhar le SOLAS. Cuirtear an clár
oiliúna printíseachta i gcrích go hinmheánach i gcomhar
le coláistí teicniúla réigiúnacha áitiúla.

Bhí 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. Is institiúid chuimsitheach
í a bhíonn ag díriú ar fhoghlaim ar feadh an tsaoil do
dhaoine atá faoi mhíchumas intleachta.
I mí na Bealtaine 2016, 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.

Gradaim Scileanna
D’éirigh go geal linn sa chomórtas Ireland Skills
le blianta beaga anuas.
l

l

l

In 2016 rinne beirt phrintíseach ionadaíocht
ar Bhus Éireann sa chomórtas HVM agus léirigh
siad caighdeáin an-ard;
In 2015 bhí buaiteoir (sa chéad áit) againn sa
chomórtas do Mheicneoirí Tromfheithiclí (HVM);
Is cúis bhróid ag Bus Éireann é go ndéanann sé
urraíocht ar an gcomórtas Ireland Skills 2017.

Ina theannta sin, thacaigh an chuideachta le roinnt
imeachtaí eile le linn na bliana, lena n-áirítear Feasacht
ar Néaltrú agus Lá Idirnáisiúnta na mBan.
Imeachtaí i ndáil le Freagracht
Shóisialta Chorparáideach
Ghlac Bus Éireann páirt i suas le 50 tionscnamh
Freagrachta Sóisialta Corparáidí ar fud na tíre in 2016.
Bhí dhá mhórthionscnamh ina measc sin:
1. Mná an Éirí Amach
Journeys and Learnings, feachtas Bhus Éireann chun
1916 a chomóradh: An oíche roimh Lá Idirnáisiúnta
na mBan, sheol Bus Éireann agus Acadamh Ríoga
na hÉireann feachtas comhoibríoch ar fud na tíre,
‘Mná an Éirí Amach’, chun comóradh a dhéanamh
ar na mná a ghlac páirt mhór in Éirí Amach 1916.
2. An Fhleadh
Is cúis bhróid don chuideachta chomh maith
gurb í a d’urraigh Fleadh Cheoil na hÉireann, ar a
bhfreastalaíonn breis agus 350,000 duine gach uile
bhliain.
Ina theannta sin, déanaimid urraíocht ar roinnt
imeachtaí náisiúnta agus áitiúla eile gach bliain.
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Stiúrthóirí agus Faisnéis Eile

An Bord Stiúrthóirí
Stiúrthóirí Neamhfheidhmiúcháin
An tUasal Aidan Murphy

(Cathaoirleach)

Deirdre Ashe Uasal

Tom Morgan
An Chloch Leathan
Baile Átha Cliath 7

An tUasal Denis Mackin

Buaicphointí

Teileafón: 00 353 1 703 3484
Suíomh Gréasáin: www.buseireann.ie
Uimhir Chláraithe: 119570

Anne Bradley Uasal

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

An tUasal Henry Minogue
(ar scor ar an 12 Feabhra 2017)

An tUasal John Moloney

Iniúchóirí Neamhspleácha
Deloitte
Cuntasóirí Cairte agus Gnólacht Iniúchóireachta Reachtúla
Ardán Phort an Iarla
Baile Átha Cliath 2

An tUasal David McGarry
An tUasal Gerard Ryan

Ráiteas an Chathaoirligh

An tUasal Bill McCamley

Rúnaí agus Oifig Chláraithe

Stiúrthóirí Feidhmiúcháin
Athbhreithniú

Níl aon stiúrthóirí feidhmiúcháin ar an mbord

An Príomhfheidhmeannach
An tUasal Martin Nolan

(ar scor ar an 9 Eanáir 2017)

Ráitis
Ráitis Airgeadais
Airgeadais

Príomhfheidhmeannach Gníomhach
An tUasal Ray Hernan

(ón 9 Eanáir 2017)
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Beathaisnéisí na Stiúrthóirí
Aidan Murphy
Ceapadh Aidan Murphy ina chomhalta de bhord Bhus Éireann i mí Aibreáin 2013
agus ina Chathaoirleach ar an mbord i mí Iúil 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 a bhí ina phríomhchainteoir 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 iarUachtarán uirthi.
Tá Aidan ina chomhalta de Choiste Tráchtála agus Nuálaíochta an bhoird freisin agus
is comhalta de bhord CIÉ é chomh maith.
Deirdre Ashe
Ceapadh Deirdre Ashe ar bhord Bhus Éireann i mí Iúil 2014. Tá Deirdre ina Cathaoirleach ar an
gCoiste Luacha Saothair agus is comhalta í de Choiste Tráchtála agus Nuálaíochta an bhoird freisin.
Is í Deirdre atá ina Stiúrthóir Línte Pearsanta le Liberty Insurance Ireland agus ba
Shainchomhairleoir Bainistíochta í a bhíodh ag obair sa tír seo agus thar lear 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.
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 in 2015 agus
ceapadh í ina comhalta de Choiste Tráchtála agus Nuálaíochta an bhoird ó 2017 ar aghaidh.
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.
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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 ceardchumainn, lena n-áirítear
leabhar staire faoi oibrithe tram Bhaile Átha Cliath.
Buaicphointí

Bhí Bill ina Chomhalta Boird le CIÉ freisin agus chuaigh sé ar scor ó Bhord CIÉ agus ó Bhord
Bhus Éireann ar an 12 Feabhra 2017.
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.

Ráiteas an Chathaoirligh

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.

Henry Minogue
Ceapadh Henry Minogue ar an mbord den chéad uair i mí Dheireadh Fómhair 2011.

Athbhreithniú

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,
Seachadadh agus Rialachas TF; agus Claochlú Gnó á chur chun cinn aige freisin trí mheán clár
atá bunaithe ar an Nuálaíocht.

Ráitis Airgeadais

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.
Ceapadh Henry ina Chathaoirleach ar Ghrúpa Athbhreithnithe Iniúchta Bhus Éireann in 2012
agus d’éirigh sé as a ról mar Chathaoirleach ar an nGrúpa Athbhreithnithe Iniúchta in 2016 ach
é fós ina chomhalta den ghrúpa sin. Ina theannta sin, tá sé ina chomhalta de Choiste Tráchtála
agus Nuálaíochta an Bhoird.
D’éirigh Henry as a ról mar stiúrthóir ar an 9 Deireadh Fómhair 2014 agus athcheapadh
ina stiúrthóir é ar an 29 Eanáir 2015.
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David McGarry
Ceapadh David McGarry ina chomhalta den bhord i mí Iúil 2015.
Tá David ina Chathaoirleach ar an nGrúpa Athbhreithnithe Iniúchta. Ina theannta sin, is
comhalta é den Choiste Luacha Saothair agus den Choiste Tráchtála agus Nuálaíochta.
Is é David atá ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin le KM Franchising Limited. Bhí sé ina
Phríomhoifigeach Airgeadais ar Shannon Group plc roimhe sin, ina Stiúrthóir Airgeadais
agus Forbartha le Grúpa Indaver, agus roimhe sin arís bhí poist feidhmiúcháin éagsúla aige le NCB
Corporate Finance agus Henley Partners. Bhain David cáilíocht amach mar Chuntasóir Cairte
le KPMG. Is Stiúrthóir Cairte é freisin. Tá MBA aige ó Ollscoil Lováin sa Bheilg, céim Baitsiléara
Tráchtála ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh agus dioplóma agus teastas sa Stiúradh
Cuideachtaí ó Institiúid na Stiúrthóirí.
Gerard Ryan
Ceapadh Gerard Ryan ina chomhalta den bhord i mí Iúil 2012 agus athcheapadh é in 2015.
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 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.
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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, i leith na bliana dar críoch an
31 Nollaig 2016.

Príomhghníomhaíochtaí
agus athbhreithniú ar an ngnó

Is cúis mhór díomá é an t-easnamh ach tharla sé i ndálaí
an-dúshlánach inar chuir an chuideachta lena hioncam.
Tháinig méadú 1.8 milliún ar líon na n-aistear bóthair
a rinne paisinéirí agus tháinig laghdú 0.5 milliún ar líon
na n-aistear scoile in 2016.

Ní féidir le Bus Éireann leanúint ar aghaidh leis an
leibhéal caillteanais a tharla in 2016 agus ní mór dó clár
cuimsitheach mór-athruithe a chur ar bun anois d’fhonn
dul in oiriúint don bhorradh atá faoin iomaíocht. Is é an
príomhdhúshlán atá romhainn ná leanúint ar aghaidh
ag cur bonn costas iomaíoch faoinár dtáirgí ar fad

Tá Bus Éireann tiomanta don chaidreamh a
fheabhsú lenár gcustaiméirí, comhpháirtithe agus
páirtithe leasmhara ar fud an phobail chun leibhéal
sástachta na gcustaiméirí a fheabhsú a thuilleadh
agus chun cur leis an gclú corparáideach atá ar Bhus
Éireann. Bhí áthas orainn gurbh amhlaidh, d’ainneoin
na géarchéime airgeadais ina bhfuilimid, go bhfuair Bus
Éireann aitheantas ónar gcomhghleacaithe sa tionscal
seo agus gur bronnadh an gradam ‘Cuideachta Iompair
Paisinéirí na Bliana’ orainn ag Gradaim Lóistíochta agus
Iompair na hÉireann. Ba mhór an moladh é sin dár lucht
bainistíochta agus don fhoireann.

Ráitis Airgeadais

Tá an chuideachta fós ag cur béim mhór ar ghréasán
sábháilte, éifeachtach seirbhísí a sholáthar dá cuid
custaiméirí go léir. Tá dúshlán mór iomaíochta fós i
réim sa mhargadh ina bhfeidhmíonn an chuideachta
a cuid seirbhísí tráchtála. Is maith mar is eol do na
stiúrthóirí agus don lucht ardbhainistíochta go bhfuil
staid airgeadais na cuideachta tromchúiseach tráth a
raibh luach na nglansócmhainní laghdaithe ó €16.3m in
2015 go €6.8 milliún in 2016. Tá na caillteanais charnacha
méadaithe go dtí €22.4 milliún amhail an 31 Nollaig 2016
(€12.9 milliún in 2015).

Chun an tseirbhís bhus dár gcuid a fheabhsú, ní mór
dúinn athruithe a dhéanamh ar na cleachtais oibre,
an lucht oibre a chuíchóiriú, roinnt bealaí tráchtála
a dhúnadh agus gearradh siar ar an gcaiteachas
lánroghnach foriomlán. Cuireadh de chúram ar an
bhfoireann bainistíochta plean a ullmhú i gcomhair
2017 lena gcuirfear chun feidhme na bearta sin d’fhonn
a chinntiú nach é amháin gur féidir lenár ngnó tráchtála
dul san iomaíocht sa mhargadh, ach gur féidir leis brabús
a dhéanamh ionas go bhféadfar infheistíocht leanúnach
a dhéanamh sa fhlít agus sa tairiscint do chustaiméirí, ós
rud é nach bhfaigheann siadsan cistiú ar bith ón Stát.

Athbhreithniú

Thabhaigh an chuideachta easnamh foriomlán
€9.5 milliún (2015: €6.0 milliún) tar éis íocaíochtaí na
hOibleagáide Seirbhíse Poiblí (OSP) dar luach €41.9
milliún (2015: €33.7 milliún móide deontais ioncaim
€4 milliún) a bheith faighte aici. Mhéadaigh costas an
bhreosla go €33.5m in 2016 ó €32.7m in 2015.

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.

Ráiteas an Chathaoirligh

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
ar lánúinéireacht ag Rialtas na hÉireann agus tuairiscíonn
sé don Aire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt.

Athbhreithniú ar fheidhmíocht
oibríochtúil, airgeadais agus
innealtóireachta
Buaicphointí

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 chuid acmhainní féin agus acmhainní
fochonraitheoirí. Áirítear sa ghréasán comhtháite sin
seirbhísí cóiste cian-iompair, 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.

chun plean inmharthanachta a ullmhú lena gcinnteofar
go bhfeabhsóidh an chuideachta a cumas iomaíochta
agus go ndéanfaidh sí brabús réasúnta ar féidir é a athinfheistiú inár gcuid seirbhísí. Beimid ag díriú ar bhonn
costais atá sábháilte, inbhuanaithe agus iomaíoch a
sholáthar ina gcuimseofar éifeachtúlacht oibríochta níos
mó agus tagarmharcáil in aghaidh an dea-chleachtais
idirnáisiúnta.

Díbhinní
Ní dhearnadh aon díbhinní a mholadh, a dhearbhú
ná a íoc i rith na bliana (2015: €nialas).
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Tuarascáil na Stiúrthóirí (ar lean)

Príomhrioscaí agus príomhábhair
neamhchinnteachta
Is iad na rioscaí agus na hábhair neamhchinnteachta is
mó atá ag bagairt ar an gcuideachta ná cur chun feidhme
an phlean athstruchtúraithe, rioscaí iomaíocha, rioscaí
rialála agus rioscaí i dtaobh leachtachta.
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.
Tá clár rioscaí ag an gcuideachta a ndéantar nuashonrú
leanúnach air lena athbhreithniú ag na stiúrthóirí
agus ag an bhfoireann ardbhainistíochta. 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.
An plean athstruchtúraithe a chur chun feidhme
Ceann de na rioscaí ba mhó a bhí le sárú ag an
gcuideachta is ea an drochstaid ina bhfuil cúrsaí
airgeadais le tamall de bhlianta anuas. Tá beart déanta
ag an lucht bainistíochta anois chun athruithe a chur
i bhfeidhm, as ar eascair gníomhaíocht thionsclaíoch i
rith Mhárta/Aibreán na bliana 2017 agus a ndearna an
Chúirt Oibreachais moladh a eisiúint ina leith. Cuireadh
ballóid ar bun i ndáil leis an moladh sin agus ghlac na baill
foirne leis. Ní bheidh sé éasca in aon chor na hathruithe
atá de dhíth a chur chun feidhme. Aithneofar gnéithe
maolaitheacha i bplean feidhmiúcháin d’fhonn riosca
gnó ar bith a íoslaghdú.
Rioscaí i dtaobh iomaíochais agus rialála
Tá an chuideachta ag brath ar dhálaí 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 forleathan 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 freisin
comhlíonadh théarmaí an chonartha dámhachtana
dírí cúig bliana leis an Údarás Náisiúnta Iompair a
síníodh amach sa bhliain 2014.
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Rioscaí i dtaobh leachtachta
Déantar bainistiú daingean ar an leachtacht ar bhonn
Ghrúpa CIÉ. Tá foireann ghairmiúil thiomanta againn a
dhéanann comhordú ó lá go lá ar bhainistiú airgid agus
cistí, mar aon le pleanáil bhliantúil agus ilbhliantúil agus
cistiú corparáideach a fháil ó bhainc ar leor é ionas gur
féidir le Grúpa CIÉ leanúint ar aghaidh ag feidhmiú.

Timpeallacht rialaithe
Tá rialuithe na cuideachta bunaithe ar chóras
comhbhainistíochta a fheidhmíonn ar bhonn próiseas.
Is é an cuspóir atá ann a chinntiú nach ndéanfar dochar
do shláine ná do luachanna eiticiúla na cuideachta.
Is ar bhonn príomhphróisis ghnó agus beartais agus
nósanna imeachta bainteacha na cuideachta, mar aon
le treoracha áitiúla, a rialaítear í. Tá stór cuimsitheach
beartas, treoirlínte, nósanna imeachta agus próiseas
athbhreithnithe á gcoimeád ar fud na ranna agus
na n-aonad gnó go léir lena chinntiú go gcloífear go
seasta leis an rialú.

Forbairtí amach anseo
Tá an chuideachta fós ag déanamh dianmhonatóireacht
ar a hioncam agus costais go dtí 2017 agus ina dhiaidh
sin trí dhul i ndlúthchomhairle lena páirtithe leasmhara
go léir.
De bharr meath a bheith tagtha ar staid airgeadais na
cuideachta, cuireadh tús le hathbhreithniú cuimsitheach
ar gach gné den ghnó sa dara leath de 2016. Díríodh an
t-athbhreithniú sin ar Expressway, an phríomhsheirbhís
tráchtála de chuid na cuideachta, rannóg nach
bhfaigheann aon chistiú ón Stát. Mar gheall ar
iomaíocht mhéadaithe agus ar an mbonn costais ard, tá
feidhmíocht Expressway imithe go mór in olcas le 3 bliana
anuas. Cheap an bord comhairleoirí corparáideacha
seachtracha chun measúnú a dhéanamh ar stóinseacht
na bpleananna a bhí ag an lucht bainistíochta. Cuireadh
na pleananna sin faoi bhráid bhord na cuideachta i mí
na Nollag, agus rinne na comhairleoirí corparáideacha
athbhreithniú dian orthu agus thug iad a dtuairimí ina
leith. Níor ghlac an bord le haon cheann de na roghanna
a moladh.
Tar éis athruithe ar an bhfoireann bainistíochta, cuireadh
tús le hathbhreithniú nua ar an ngnó i mí Eanáir 2017,
agus é ina chuspóir plean a ullmhú chun
l

l

an fheidhmíocht airgeadais lag a chobhsú agus
a aisiompú, agus
a bheith ina bhunchloch le haghaidh an gnólacht
a dhéanamh inmharthana agus inbhuanaithe sa chaoi
is go mbeadh sé in ann dul san iomaíocht i margadh
atá seasta ag éirí níos iomaíche.
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Léirigh an measúnú tosaigh nach le Expressway
amháin a bhain na dúshláin atá roimh an Chuideachta.
B’éigean athbhreithniú a dhéanamh ar gach gné den
chuideachta. Bhí an t-athbhreithniú sin ar bun le 4
mhí anuas. Deimhníodh san athbhreithniú nach raibh
cleachtais oibre na cuideachta, struchtúr na heagraíochta,
an struchtúr bainistíochta ná na córais faisnéise ag
teacht le chéile go hiomlán agus mura nglacfaí gníomh
práinneach go mbeadh impleachtaí tromchúiseacha
acu i leith inmharthanacht na cuideachta ina hiomláine.

Tá sonraí i dtaobh scairchaipiteal na Cuideachta
leagtha amach i nóta 15. Ní raibh aon ghluaiseachtaí
sa scairchaipiteal i rith na bliana.
Níl fochuideachta ar bith ag an gCuideachta ná
infheistíocht ar bith i gcuideachtaí eile agus sin
mar a bhí amhlaidh an bhliain roimhe seo.

Cruinnithe na scairshealbhóirí
Déantar cruinniú ginearálta bliantúil na Cuideachta a
thionól uair amháin gach bliain féilire cibé tráth (nach
faide ná cúig mhí dhéag tar éis an chruinnithe ghinearálta
bhliantúil roimhe sin) agus cibé áit a leagfaidh na
stiúrthóirí síos. Féadfaidh na stiúrthóirí cruinniú ginearálta
urghnách den chuideachta a thionól aon uair a mheasann
siad gur cuí sin nó ar iarraidh ó Chóras Iompair Éireann.

Athbhreithniú

An Bord
Is tríd an mbord stiúrthóirí atá an chuideachta á rialú.
Thionóil comhaltaí an bhoird deich gcruinniú in 2016
(deich gcinn in 2015) agus is ann do sceideal míreanna
ar leith atá le ceadú ag an mbord. Cuimsítear ar an mhord
stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin amháin, a raibh beirt
acu ina stiúrthóir is oibrí ag deireadh na bliana agus
a ndeachaigh duine acu ar scor tar éis dheireadh na
bliana. Níl aon stiúrthóirí feidhmiúcháin ar an mbord.

Ráitis Airgeadais

Tá na tionscnaimh sin san áireamh i bplean gnó a
cheadaigh an bord ar an 29 Bealtaine 2017. Creideann an
bord gurb amhlaidh, ach an plean sin a chur i bhfeidhm,
go dtiocfaidh feabhas mór ar staid airgeadais na
cuideachta; i gcomhar le hathstruchtúrú na heagraíochta,
beidh an méid sin ina bhunchloch maidir le cuideachta a
chruthú a bheidh inmharthana san fhadtréimhse.

Scairchaipiteal

Ráiteas an Chathaoirligh

Creideann an bord agus an lucht bainistíochta go bhfuil
a lán tionscnamh sa mholadh ón gCúirt Oibreachais a
chuirfeadh ar chumas na cuideachta na cuspóirí atá
leagtha amach thuas a bhaint amach dá n-éireodh leo
iad a chur chun feidhme. I measc phríomhghnéithe na
moltaí tá beagnach 60 athrú ar na cleachtais oibre chomh
maith le laghdú 240 duine ar líon na mball foirne. Leis
na tionscnaimh sin, spárálfaidh an chuideachta thart
ar €17m i mbliain iomlán. Táthar ag díriú ar airgead a
spáráil lasmuigh den phárolla freisin agus tá spáráil airgid
€3m aitheanta go dtí seo. Chuathas i gcomhairle leis na
príomhpháirtithe leasmhara agus é ina chuspóir cistiú
breise a fháil do sheirbhísí atá tearc-chistithe faoi láthair.

Bhí an caiteachas caipitiúil cothrom le €30.2 milliún in
2016 (2015: €18.5 milliún). In 2016 fuair an chuideachta
cistiú caipitil do sheirbhísí OSP ón Údarás Náisiúnta
Iompair ar fiú €18.1 milliún é (2015: €8.7 milliún), lena
n-áirítear deontais €1.5 milliún (2015: €1.5 milliún) i leith
na talún agus na bhfoirgneamh atá i seilbh CIÉ, rud a
chuir ar chumas na cuideachta infheistíocht a dhéanamh
i seirbhísí feabhsaithe dá custaiméirí.

Buaicphointí

Ghlac an lucht bainistíochta gníomh láithreach i mí
Eanáir chun cúrsaí airgeadas na cuideachta a stopadh
ó dhul in olcas, ach níor éirigh leis an rannpháirtíocht
leis an bhfoireann agus na ceardchumainn agus tugadh
cuireadh do na páirtithe go léir teacht os comhair
an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre. Níor
éirigh leis na cainteanna sin agus bhí gníomhaíocht
thionsclaíoch ar bun ar feadh tréimhse 3 seachtaine
i Márta/Aibreán 2017. Ní raibh aon bhusanna i mbun
seirbhíse ag an gcuideachta le linn na tréimhse sin. Ar
deireadh thiar, tar éis dianbhabhta cainteanna breise ag
an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre, cuireadh na
páirtithe ar aghaidh chuig an gCúirt Oibreachais. Tar éis
éisteachtaí a mhair dhá lá, d’eisigh an Chúirt Oibreachais
moladh mionsonraithe ar ghlac an chuideachta leis.
Le seachtainí beaga anuas, cuireadh ballóid ar bun
ina thaobh agus ghlac formhór na foirne leis.

Infheistíocht chaipitiúil
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Tuarascáil na Stiúrthóirí (ar lean)

Tinreamh ag cruinnithe an Bhoird/na gCoistí
Anseo thíos tá liosta sonraí maidir le tinreamh na stiúrthóirí ag cruinnithe boird/coiste a reáchtáladh in 2016:
Bord

Tráchtáil
agus
Nuálaíocht

Luach
Saothair

An tUasal Aidan Murphy

10/10

5/5

–

An tUasal Bill McCamley

8/10

–

–

An tUasal John Moloney

10/10

–

–

An tUasal Henry Minogue

9/10

4/5

–

An tUasal Gerard Ryan

9/10

5/5

–

Deirdre Ashe Uasal

9/10

5/5

4/4

An tUasal Denis Mackin

8/10

5/6

–

–

Anne Bradley Uasal

7/10

5/6

–

3/4

An tUasal David McGarry

10/10

4/5

3/4

Ina theannta sin, tionóladh trí chruinniú chomhpháirteacha
den Choiste Tráchtála agus Nuálaíochta leis an nGrúpa
Athbhreithnithe Iniúchta i rith 2016.

An Grúpa Athbhreithnithe Iniúchta
In 2016 bhí na stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin seo a
leanas páirteach sa Ghrúpa Athbhreithnithe Iniúchta (GAI):
An tUasal D McGarry

(Cathaoirleach)

An tUasal H Minogue
An tUasal G Ryan

Tháinig an Grúpa Athbhreithnithe Iniúchta le chéile
ceithre huaire i rith 2016 (2015: naoi n-uaire). Ina
theannta sin, tionóladh trí chruinniú chomhpháirteacha
leis an gCoiste Tráchtála agus Nuálaíochta.
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.
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Sábháilteacht

6/6

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.
Tá Téarmaí Tagartha GAI ceadaithe ag an mbord. Déantar
athbhreithniú orthu gach bliain agus déantar iad a leasú
nuair is cuí. 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.
Tá téarmaí tagartha den chineál céanna ag GAI maidir
le maoirseacht agus athbhreithniú is a bheadh ag
Coiste Iniúchta.

Coiste Luacha Saothair an Bhoird
Bunaíodh Coiste Luacha Saothair an bhoird amach
sa bhliain 2015 agus tháinig sé le chéile ceithre huaire
in 2016 (uair amháin in 2015). Bhí na stiúrthóirí
neamhfheidhmiúcháin seo a leanas ar an gcoiste:
D Ashe Uasal
Anne Bradley Uasal
An tUasal D McGarry

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

Coiste Sábháilteachta an Bhoird

Bhí na stiúrthóirí seo a leanas ar an gcoiste in 2016:
A Bradley Uasal

(Cathaoirleach)

Leanadh ar aghaidh ag reáchtáil cruinnithe na gcomhairlí
áitiúla in 2016.
Mar chuid den chomhairliúchán leis an bhfoireann ar fad,
foilsíonn an chuideachta iris inmheánach dar teideal BE
Connected, a heisítear roinnt uaireanta i rith na bliana.

Sláinte agus sábháilteacht
Tá an chuideachta tiomanta d’fholláine a fostaithe a
chinntiú trí ionad oibre sábháilte a choimeád ar bun 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.

Buaicphointí

Thionóil Coiste Sábháilteachta Bhord Bhus Éireann,
coiste a bunaíodh ar leibhéal fobhoird in 2004, sé
chruinniú (cúig chruinniú in 2015) i rith na bliana.
Déanann an Coiste seo monatóireacht ar fheidhmíocht
sábháilteachta 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.

Rannpháirtíocht na bhfostaithe
agus comhairliúchán leo

An tUasal J Moloney

Coiste Tráchtála agus
Nuálaíochta an Bhoird

An tUasal G Ryan

(Cathaoirleach)

Aithníonn an chuideachta an fhreagracht atá uirthi i
dtaobh féachaint chuige go gcomhlíonfar forálacha
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íoc Déanach
in Idirbhearta Tráchtála), 2013, arna leasú, i ngach
gné ábhartha. Is é beartas íocaíochta na cuideachta
é ceangaltais an Rialacháin a chomhlíonadh.

Taifid chuntasaíochta

Athbhreithniú

Bíonn an coiste seo ag déileáil le ceithre réimse ar
leith – forbairt fiontar, nuálaíocht teicneolaíochta,
margaíocht agus taighde, agus beartas agus pleanáil.
Tháinig an coiste le chéile cúig huaire in 2016 (ocht
n-uaire déag in 2015) agus trí huaire eile in 2016 trí
chruinnithe comhpháirteacha le GAI. Bhí na stiúrthóirí
neamhfheidhmiúcháin seo a leanas ar an gCoiste
Tráchtála agus Nuálaíochta in 2016:

Ráiteas an Chathaoirligh

Cleachtais íocaíochta

An tUasal D Mackin

Ráitis Airgeadais

Is iad na bearta atá glactha ag na stiúrthóirí d’fhonn a
chinntiú go gcomhlíonfar oibleagáid na cuideachta i
dtaobh leabhair chuntais chuí a choimeád de réir Alt
281 go dtí Alt 285 d’Acht na gCuideachtaí 2014 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.

D Ashe Uasal
Anne Bradley Uasal

(Ceaptha ar an 9 Eanáir
2017)

An tUasal H Minogue
An tUasal A Murphy
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Tuarascáil na Stiúrthóirí (ar lean)

Stiúrthóirí

Ráitis Chomhlíontachta na Stiúrthóirí

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 chríoch an 31 Nollaig 2016. D’fhóin siad mar stiúrthóirí
ar feadh na bliana go léir mura luaitear a mhalairt.

Chun críocha alt 225 d’Acht na gCuideachtaí 2014 (‘an
tAcht’), déanaimidne, na stiúrthóirí, an méid seo a leanas:

An tUasal Aidan Murphy

Cathaoirleach

An tUasal Bill McCamley

(ar scor ar an 12 Feabhra 2017)

An tUasal John Moloney
An tUasal Henry Minogue
An tUasal Gerard Ryan
Deirdre Ashe Uasal
An tUasal Denis Mackin
Anne Bradley Uasal
An tUasal David McGarry

Ní raibh aon leas ag na stiúrthóirí ná na rúnaithe a
d’fhóin i rith na bliana in aon scair ná binitiúr de chuid
na cuideachta, dá cuideachta sealbhaíochta ná dá comhfhochuideachtaí tráth ar bith le linn na bliana.
Ní raibh aon chonradh ná socrú a rinneadh i gcaitheamh
na bliana ina raibh leas ábhartha ag stiúrthóir i dtaca le
gnó na cuideachta.

An Cód Cleachtais chun
Comhlachtaí Stáit a Rialú
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 chun Comhlachtaí
Stáit a Rialú, tá siad leagtha amach i dTuarascáil
Bhliantúil Ghrúpa Chóras Iompair Éireann. Leagtar
síos íoschaighdeáin sa chód agus déanann an Bord
tréaniarracht a chinntiú go bhfuil an dea-chleachtas i
dtaobh Rialachas Corparáideach á chomhlíonadh aige
agus é i mbun gnó. Tá Bus Éireann fós ag baint leas
as leagan na bliana 2009 den Chód Cleachtais Chun
Comhlachtaí Stáit a Rialú agus tá sé i mbun aistrithe chuig
leagan na bliana 2016 den chód. Beidh na hathruithe de
bharr chur chun feidhme leagan na bliana 2016 den Chód
Chleachtais Chun Comhlachtaí Stáit a Rialú á léiriú go
hiomlán i ráitis airgeadais na bliana 2017.
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1. Admhaímid go bhfuil muid freagrach as a chinntiú
go bhfuil an chuideachta ag comhlíonadh a cuid
oibleagáidí cuí mar atá sainithe in alt 225 (1) den
Acht (‘na hoibleagáidí cuí’); agus
2.

Deimhnímid:
(i) gur ullmhaíodh ráiteas comhlíontachta (mar
a mhínítear in alt 225 (3) (a) den Acht) ina leagtar
amach beartais na cuideachta (a mheasaimid atá
oiriúnach don chuideachta) maidir le comhlíonadh
a cuid oibleagáidí cuí ag an gcuideachta;
(ii) gur cuireadh i bhfeidhm socruithe cuí nó struchtúir
chuí, a mheasaimid atá ceaptha chun a chinntiú
go gcomhlíonfar go hábhartha oibleagáidí cuí na
Cuideachta; agus
(iii) go ndearnadh athbhreithniú ar na socruithe nó
na struchtúir dá dtagraítear i mír (ii) thuas le linn
na bliana airgeadais lena mbaineann an tuarascáil
seo.

Thug Bus Éireann agus cuideachtaí eile de chuid Ghrúpa
CIÉ faoi phróiseas mionsonraithe ionas go mbeidís
ag cloí go hiomlán le ceanglais Acht na gCuideachtaí
2014 i ndáil le Ráitis Chomhlíontachta Stiúrthóirí.
Cuireadh athbhreithniú i gcrích ionas go bhféadfaí an
dearbhú sin a thabhairt. Choimisiúnaigh Grúpa CIÉ an
t-athbhreithniú sin thar ceann na gcuideachtaí oibríocha
go léir atá i nGrúpa CIÉ agus is é Rannóg Iniúchóireachta
Inmheánaí Ghrúpa CIÉ a bhí ina bhun. Eisíodh tuarascáil
chuimsitheach agus rinne Grúpa Athbhreithnithe
Iniúchta Bhus Éireann athbhreithniú mionsonraithe
uirthi. Dearbhaíodh sa tuarascáil go raibh Bus Éireann
ag cloí go hiomlán leis na ceanglais a bhaineann le Ráitis
Chomhlíontachta Stiúrthóirí.

Imeachtaí iarchláir comhardaithe
Níl aon teagmhais shuntasacha iarchláir comhardaithe le
tuairisciú lena n-éilítear coigeartú ar na ráitis airgeadais
seachas iadsan a bhfuil cur síos orthu thíos.
Éilítear nochtadh i ndáil le daingniú agus cur chun feidhme
an phlean gnó mar a leagtar amach thíos agus i ndáil
leis na himthosca a bhaineann leis an ngníomhaíocht
thionsclaíoch ina leith, an ballóid a eagraíodh ina dhiaidh
sin agus glacadh na foirne leis an moladh ón gCúirt
Oibreachais. Tá plean ag lucht bainistíochta na Cuideachta
chun athruithe a chur chun feidhme agus beartaítear leis
go ndéanfaidh an chuideachta brabús arís le linn 2018
agus go mbeidh an staid i dtaobh na nglansócmhainní
á neartú ó 2018 ar aghaidh. Samhlaítear sa phlean go
dtiocfaidh laghdú eile ar staid na nglansócmhainní in
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Stádas na cuideachta

Tar éis athruithe ar an bhfoireann bainistíochta, cuireadh
tús le hathbhreithniú nua ar an ngnó i mí Eanáir 2017,
agus é ina chuspóir plean a ullmhú chun
l

l

Saoráil Faisnéise

Thabhaigh an chuideachta caillteanas €9.5 milliún i
leith na bliana 2016 (2015: €6 mhilliún). Ar an 31 Eanáir
2016 bhí glansócmhainní dar luach €7 milliún (2015:
€16 mhilliún) ag Bus Éireann mar aon le glansócmhainní
reatha €9 milliún (2015: €24 milliún). Áirítear leis na
glansócmhainní reatha dliteanais neamhairgid €23
milliún (2015: €21 milliún) a bhaineann le hioncam
iarchurtha i leith deontais chaipitil agus ioncaim. Dá bhrí
sin, gan na míreanna neamhairgid sin san áireamh, tá
glansócmhainní reatha €32 milliún (2015: €45 milliún) ag
an gCuideachta. Áirítear le glansócmhainní na Cuideachta
dliteanais neamhairgid €72 milliún (2015: €69 milliún)
a bhaineann le hioncam iarchurtha i leith deontais
chaipitil agus ioncaim. Dá bhrí sin, gan na míreanna sin
san áireamh, tá glansócmhainní €79 milliún (2015: €85
milliún) ag an gCuideachta.

a bheith ina bhunchloch le haghaidh an gnólacht a
dhéanamh inmharthana agus inbhuanaithe sa chaoi
is go mbeadh sé in ann dul san iomaíocht i margadh
atá seasta ag éirí níos iomaíche.

Léirigh an measúnú tosaigh nach le Expressway amháin
a bhain na dúshláin atá roimh an Chuideachta. B’éigean
athbhreithniú a dhéanamh ar gach gné den chuideachta.
Bhí an t-athbhreithniú sin ar bun le 4 mhí anuas.
Deimhníodh san athbhreithniú nach raibh cleachtais
oibre na cuideachta, struchtúr na heagraíochta, an
struchtúr bainistíochta ná na córais faisnéise ‘oiriúnach
don fheidhm’ agus mura nglacfaí gníomh práinneach
go mbeadh impleachtaí tromchúiseacha acu i leith
inmharthanacht na cuideachta ina hiomláine.

Ráitis Airgeadais

Gnóthas leantach

an fheidhmíocht airgeadais lag a chobhsú agus a
aisiompú, agus

Athbhreithniú

Síníodh an tAcht um Shaoráil Faisnéise (SF) 2014 ina
dhlí anonn 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.

Ráiteas an Chathaoirligh

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

Tá an chuideachta ag feidhmiú go fóill i dtimpeallacht
dhúshlánach ghnó óna n-eascraíonn an meath ar
a staid airgeadais. De bharr meath a bheith tagtha
ar staid airgeadais na cuideachta, cuireadh tús le
hathbhreithniú cuimsitheach ar gach gné den ghnó
sa dara leath de 2016. Díríodh an t-athbhreithniú sin
ar Expressway, an phríomhsheirbhís tráchtála de chuid
na cuideachta, rannóg nach bhfaigheann aon chistiú
ón Stát. Mar gheall ar iomaíocht mhéadaithe agus
ar an mbonn costais ard, tá feidhmíocht Expressway
imithe go mór in olcas le 3 bliana anuas. Cheap an bord
comhairleoirí corparáideacha seachtracha chun measúnú
a dhéanamh ar stóinseacht na bpleananna a bhí ag
an lucht bainistíochta. Cuireadh na pleananna sin faoi
bhráid bhord na cuideachta i mí na Nollag, agus rinne
na comhairleoirí corparáideacha athbhreithniú dian orthu
agus thug iad a dtuairimí ina leith. Níor ghlac an bord le
haon cheann de na roghanna a moladh.

Buaicphointí

2017 ach go bhfeabhsóidh an staid sin go mór ó 2018
ar aghaidh agus go ndéanfar brabús nuair a bheidh
gach gné den phlean curtha chun feidhme. Thug an
lucht bainistíochta faoi anailís mhionsonraithe, breithniú
ar na roghanna uile, rannpháirtíocht leis na páirtithe
leasmhara go léir, breithniú agus ionchorprú ar na bearta
maolaitheacha, ullmhú buiséad agus réamhaisnéisí
airgeadais ó 2017 go 2021 agus tástáil struis ina dtaobh,
agus rinne siad athbhreithniú mionsonraithe orthu i
gcomhar lena gcuid comhairleoirí gairmiúla ó mhí na Nollag
2016 go dtí mí na Bealtaine 2017. Ina dhiaidh sin rinneadh
athbhreithniú mionsonraithe ag seisiúin chomhcheangailte
den Choiste Tráchtála agus Nuálaíochta agus den Ghrúpa
Athbhreithnithe Iniúchta a bhí comhdhéanta de Stiúrthóirí
a chuir rún chun cinn i leith an plean gnó ina iomláine
a chur faoi bhráid an bhoird i mí na Bealtaine 2017.
Dhaingnigh an bord an plean gnó ar an 29 Bealtaine, 2017.

Ghlac an lucht bainistíochta gníomh láithreach i mí Eanáir
chun cúrsaí airgeadas na Cuideachta a stopadh ó dhul
in olcas, ach níor éirigh leis an rannpháirtíocht leis an
bhfoireann agus na ceardchumainn agus tugadh cuireadh
do na páirtithe go léir teacht os comhair an Choimisiúin um
Chaidreamh san Áit Oibre. Níor éirigh leis na cainteanna
sin agus bhí gníomhaíocht thionsclaíoch ar bun ar feadh
tréimhse 3 seachtaine i Márta/Aibreán 2017. Ní raibh
aon bhusanna i mbun seirbhíse ag an gcuideachta le linn
na tréimhse sin. Ar deireadh thiar, tar éis dianbhabhta
cainteanna breise ag an gCoimisiún um Chaidreamh san
Áit Oibre, cuireadh na páirtithe ar aghaidh chuig an gCúirt
Oibreachais. Tar éis éisteachtaí a mhair dhá lá, d’eisigh
an Chúirt Oibreachais moladh mionsonraithe ar ghlac
an chuideachta leis. Le seachtainí beaga anuas, cuireadh
ballóid ar bun ina thaobh agus ghlac formhór na foirne leis.
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Creideann an bord agus an lucht bainistíochta go bhfuil
a lán tionscnamh sa mholadh ón gCúirt Oibreachais a
chuirfeadh ar chumas na cuideachta na cuspóirí atá
leagtha amach thuas a bhaint amach dá n-éireodh leo
iad a chur chun feidhme. I measc phríomhghnéithe na
moltaí tá beagnach 60 athrú ar na cleachtais oibre chomh
maith le laghdú 240 duine ar líon na mball foirne. Leis
na tionscnaimh sin, spárálfaidh an chuideachta thart ar
€17 milliún i mbliain iomlán. Táthar ag díriú ar airgead a
spáráil lasmuigh den phárolla freisin agus tá spáráil airgid
€3 mhilliún aitheanta go dtí seo. Chuathas i gcomhairle
leis na príomhpháirtithe leasmhara agus é ina chuspóir
cistiú breise a fháil do sheirbhísí atá tearc-chistithe faoi
láthair.

I ndiaidh fiosruithe cuí a dhéanamh, agus an
neamhchinnteacht agus na bearta maolaitheacha
thuasluaite a mheas, tá súil 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 leagtha amach i nóta 2 a ghabhann leis
na ráitis airgeadais maidir le seasamh Ghrúpa CIÉ, dá
bhfuil Bus Éireann ina fhochuideachta, i dtaobh a bheith
ina Ghnóthas Leantach.

Tá na tionscnaimh sin san áireamh i bplean
gnó a cheadaigh an bord ar an 29 Bealtaine, 2017.
Creideann an bord gurb amhlaidh, ach an plean sin
a chur i bhfeidhm, go dtiocfaidh feabhas mór ar staid
airgeadais na cuideachta; i gcomhar le hathstruchtúrú
na heagraíochta, beidh an méid sin ina bhunchloch
maidir le cuideachta a chruthú a bheidh inmharthana
san fhadtréimhse.

Tar éis próiseas soláthair, roghnaíodh Deloitte, Cuntasóirí
Cairte agus Gnólacht Iniúchóireachta Reachtúla, mar
iniúchóirí seachtracha nua do Ghrúpa CIÉ in 2016. Tá sé
curtha in iúl ag na hiniúchóirí, Deloitte, Cuntasóirí Cairte
agus Gnólacht Iniúchóireachta Reachtúla, go bhfuil siad
toilteanach leanúint ar aghaidh in oifig de réir Alt 383(2)
d’Acht na gCuideachtaí 2014.

Is é an príomhábhar neamhchinnteachta a
dhéanann difear d’ionchas na cuideachta amach anseo
ná cur chun feidhme na dtionscnamh a chuimsítear sa
phlean atá ceadaithe ag an mbord. Déantar na hábhair
neamhchinnteachta a mhaolú mar seo a leanas:
l

l

l

Trí ghrúpa feidhmiúcháin a bhunóidh an lucht
ardbhainistíochta agus a thiocfaidh le chéile go
rialta. Déanfar athbhreithniú ar thorthaí i gcoinne
spriocanna pleanáilte agus leanfaidh an grúpa sin
ar aghaidh ag teacht le chéile go dtí go mbeidh na
tionscnaimh leabaithe go hiomlán i ngníomhaíochtaí
na cuideachta.
Beart maolaitheach tábhachtach eile is ea an tsaoráid
chistithe íostarraingthe a bheith daingnithe ar bhonn
an Iarmhéid Idirchuideachta atá ag an gCuideachta le
Grúpa CIÉ.
Tá an fhoireann ardbhainistíochta ag déanamh
monatóireacht dhlúth ar staid an mhargaidh
agus más rud é go mbeidh gá le beart ceartaitheach
eile mar gheall ar dhálaí athraithe déanfar an beart
ceartaitheach sin go tapa agus go cruinn.

Chuir an Grúpa litir tacaíochta airgeadais ar fáil don
Chuideachta ina ndeimhnítear go soláthróidh an Grúpa
an tacaíocht airgeadais is gá ionas gur féidir leis an
gCuideachta leanúint ar aghaidh ag feidhmiú agus ag
leachtú a cuid dliteanas i ngnáthchúrsa an ghnó ar
feadh tréimhse dhá mhí dhéag ar a laghad ón dáta ar
ar síníodh na ráitis airgeadais. I gcás mainneachtana ag
aon ghnóthas fochuideachta de chuid CIÉ atá i bhfiacha
leis an gCuideachta, íocfaidh an Mháthairchuideachta as
caillteanais arna dtabhú.
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Iniúchóirí

Nochtadh Faisnéise do na hIniúchóirí
A mhéid is eol do gach duine de na Stiúrthóirí a bhí in
oifig ar an dáta ar ar ceadaíodh na ráitis airgeadais:
l

l

níl aon fhaisnéis iniúchóireachta ábhartha nach
bhfuil iniúchóirí na Cuideachta ar an eolas fúithi; agus
tá gach beart déanta ag na Stiúrthóirí ar cheart
dóibh a bheith déanta acu i gcáil Stiúrthóirí chun iad
féin a chur ar an eolas faoi fhaisnéis iniúchóireachta
ábhartha ar bith agus lena chinntiú go bhfuil iniúchóirí
na Cuideachta ar an eolas faoin bhfaisnéis sin.

Thar ceann an Bhoird

An tUasal A Murphy
Cathaoirleach

D Mc Garry
Stiúrthóir
29 Meitheamh 2017
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Ráiteas um Fhreagrachtaí na Stiúrthóirí
Tá na stiúrthóirí freagrach as tuarascáil na stiúrthóirí
agus na ráitis airgeadais a ullmhú de réir Acht na
gCuideachtaí 2014.

Ní gá gurb ionann an reachtaíocht in Éirinn maidir
le hullmhú agus scaipeadh ráiteas airgeadais agus
an reachtaíocht atá i bhfeidhm i ndlínsí eile. Tá na
stiúrthóirí freagrach as cothabháil agus ionracas na
faisnéise corparáidí agus airgeadais atá ar shuíomh
gréasáin na cuideachta.
Buaicphointí

Faoi dhlí na gcuideachtaí in Éirinn, ceanglaítear ar na
stiúrthóirí ráitis airgeadais a ullmhú i leith gach bliana
airgeadais. Faoin dlí sin, chinn na stiúrthóirí na ráitis
airgeadais a ullmhú de réir FRS 102, an Caighdeán
Tuairiscithe Airgeadais is infheidhme sa Ríocht Aontaithe
agus i bPoblacht na hÉireann (‘an creat tuairiscithe
airgeadais ábhartha’). Faoi dhlí na gcuideachtaí, ní
fhéadfaidh na stiúrthóirí na ráitis airgeadais a cheadú
mura bhfuil siad deimhin go dtugtar léargas fíorcheart
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 go gcomhlíonann siad Acht
na gCuideachtaí 2014 i ngach slí eile.

Chomh maith leis sin, tá siad freagrach as sócmhainní
na cuideachta 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
féachaint chuige go gcomhlíonfaidh an Chuideachta an
Cód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2009).

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

l

l

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
is infheidhme agus na caighdeáin sin atá i gceist
a shainaithint, agus aon imeacht ábhartha ó na
caighdeáin sin a thabhairt ar aird agus a mhíniú; 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.

Athbhreithniú

l

beartais oiriúnacha chuntasaíochta a roghnú i
gcomhair Ráitis Airgeadais na Cuideachta agus
iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach ansin;

Ráiteas an Chathaoirligh

l

Ráitis Airgeadais

Tá na stiúrthóirí freagrach as a chinntiú go gcoinníonn an
chuideachta, nó go gcuireann sí faoi deara go gcoinneofaí,
taifid chuntasaíochta leordhóthanacha ina ndéantar
idirbhearta na cuideachta a mhíniú agus a thaifeadadh
go cruinn, a fhágann gur féidir, tráth ar bith, sócmhainní,
dliteanais, staid airgeadais agus brabús agus caillteanas
na cuideachta a chinneadh go réasúnta cruinn, a
chuireann ar a gcumas dóibh a chinntiú go bhfuil na ráitis
airgeadais agus tuarascáil na stiúrthóirí ag cloí le hAcht
na gCuideachtaí 2014 agus a fhágann gur féidir na ráitis
airgeadais a iniúchadh.
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Tuarascáil na nIniúchóirí Neamhspleácha
do chomhaltaí Bhus Éireann
Tá iniúchadh déanta againn ar ráitis airgeadais Bhus Éireann
don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2016, ina
gcuimsítear an Cuntas Brabúis agus Caillteanais, an Ráiteas
ar Ioncam Cuimsitheach, an Clár Comhardaithe, an Ráiteas
ar Shreabhadh Airgid, an Ráiteas um Athruithe ar an
gCaipiteal Gnáthscaireanna agus nótaí 1 go 26 a ghabhann
leo. Is é an creat tuairiscithe airgeadais ábhartha a cuireadh
i bhfeidhm agus iad á n-ullmhú ná Acht na gCuideachtaí
2014 agus FRS 102, an Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais
is infheidhme sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na
hÉireann (‘an creat tuairiscithe airgeadais ábhartha’).
Tá an tuarascáil seo á cur faoi bhráid chomhaltaí na
cuideachta, mar chomhlacht, agus faoina mbráid siúd
amháin de réir Alt 391 d’Acht na gCuideachtaí 2014.
Cuireadh i gcrích ár n-obair iniúchóireachta ionas go
bhféadfaimis a lua le comhaltaí na cuideachta na nithe
sin a cheanglaítear orainn a lua leo i dtuarascáil iniúchóirí
agus chun na críche sin amháin. Sa mhéid is mó a
cheadaítear le dlí, ní ghlacaimid freagracht d’aon duine
seachas an chuideachta agus comhaltaí na cuideachta
mar chomhlacht as ár n-obair iniúchóireachta, as an
tuarascáil seo, ná as na tuairimí ar ar thángamar.

shainaithint ar cosúil gur mícheart go hábhartha í 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
nó faoi aon neamhréireachtaí dealraitheacha ábhartha.

Tuairim ar na ráitis airgeadais
Is é ár dtuairim é maidir leis na ráitis airgeadais:
l

l

l

Mar a dtugtar míniú níos iomláine air sa Ráiteas um
Fhreagrachtaí na Stiúrthóirí, is iad na stiúrthóirí atá
freagrach as ullmhú na ráiteas airgeadais agus as a bheith
deimhin gur léargas fíorcheart a thugtar iontu agus go
gcomhlíonann siad Acht na gCuideachtaí 2014 i ngach aon
slí eile. Is muidne atá freagrach as iniúchadh a dhéanamh
ar na ráitis airgeadais de réir Acht na gCuideachtaí 2014,
agus tuairim a thabhairt ina leith, de réir na gCaighdeán
Idirnáisiúnta maidir le hIniúchóireacht (an Ríocht Aontaithe
agus Éire). Faoi na caighdeáin sin, ceanglaítear orainn cloí
leis na Caighdeáin Eiticiúla d’Iniúchóirí de chuid an Bhoird
um Chleachtais Iniúchóireachta.

l

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 sin measúnú ar: cé acu is amhlaidh nó nach
amhlaidh go n-oireann na beartais chuntasaíochta do
chúinsí na cuideachta agus 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. Ina theannta sin,
léamar an fhaisnéis airgeadais go léir agus an fhaisnéis
neamhairgeadais go léir atá i dTuarascáil Bhliantúil 2016
chun neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis airgeadais
iniúchta a shainaithint agus chun faisnéis ar bith a
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gur ullmhaíodh go cuí iad de réir an chreata
tuairiscithe airgeadais ábhartha agus, go háirithe,
de réir cheanglais Acht na gCuideachtaí 2014.

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

Freagrachtaí na Stiúrthóirí
agus na nIniúchóirí faoi seach

Raon feidhme an iniúchta
ar na ráitis airgeadais

go dtugtar léargas fíorcheart iontu ar shócmhainní,
dliteanais agus staid airgeadais na cuideachta amhail
an 31 Nollaig 2016 agus ar an gcaillteanas don bhliain
airgeadais dar chríoch ar an dáta sin; agus

l
l

Tá an fhaisnéis agus na míniúcháin uile a mheasaimid
a bheith riachtanach chun críocha ár n-iniúchta faighte
againn.
Is é ár dtuairim é go raibh taifid chuntasaíochta na
cuideachta leordhóthanach ionas go bhféadfaí iniúchadh
furasta, cuí a dhéanamh ar na ráitis airgeadais.
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
ina dtaobh ar bhonn eisceachta
Faoi Acht na gCuideachtaí 2014, ceanglaítear orainn tuairisc
a thabhairt daoibh, más amhlaidh, dar linn, nach ndearnadh
an nochtadh ar luach saothair agus idirbhearta na stiúrthóirí
atá sonraithe sa dlí. Níl aon ní le tuairisciú againn ina leith sin.
Faoin gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2009)
(‘an Cód Cleachtais’), tá ceanglas orainn tuairisciú duit más
rud é nach dtugtar léiriú ar chomhlíonadh mhír 13.1 (iii) de
Chód Cleachtais 2009 ag an gcuideachta sa ráiteas maidir
le córas an rialaithe inmheánaigh airgeadais atá riachtanach
faoin gCód Cleachtais, mar atá san áireamh sa Ráiteas
Rialachais Chorparáidigh atá i dTuarascáil na Stiúrthóirí,
nó más rud é go bhfuil sé ar neamhréir leis an bhfaisnéis
atá ar eolas againn ón iniúchadh a rinneamar ar na ráitis
airgeadais. Níl aon ní le tuairisciú againn i ndáil leis sin.

Ciarán O’Brien
Ar son Deloitte agus thar a cheann
Cuntasóirí Cairte agus Gnólacht Iniúchóireachta Reachtúla
Baile Átha Cliath
30 Meitheamh 2017
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Cuntas Brabúis agus Caillteanais
Don Bhliain Airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2016
2016
€’000

2015
€’000

313,781

303,004

–

4,048

41,873

33,714

3

355,654

340,766

An párolla agus costais ghaolmhara

4(a)

(134,149)

(130,309)

Ábhair agus seirbhísí

5(a)

(221,513)

(208,429)

(355,662)

(338,738)

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

Costais

TRÚCDA roimh chostais eisceachtúla

(8)

2,028

5(b)

(944)

(357)

Dímheas agus amúchadh (glan)

5(c)

(8,250)

(7,067)

214

1

Brabús ar dhiúscairt sócmhainní seasta inláimhsithe

Barrachas roimh ús agus cháin
Ús iníoctha agus muirir dá shamhail

6

Easnamh don bhliain roimh cháin

Barrachas don bhliain tar éis cánach

7

(5,395)

(536)

(596)

(9,524)

(5,991)

–

(9,524)

Athbhreithniú

Cáin ar an easnamh i leith na bliana

(8,988)

Ráiteas an Chathaoirligh

Costais eisceachtúla

Buaicphointí

Iomlán na gcostas oibriúcháin

–

(5,991)

Ráitis Airgeadais
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Ráiteas um Ioncam Cuimsitheach
Don Bhliain Airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2016

Easnamh don bhliain
Ioncam cuimsitheach eile don bhliain
Ioncam cuimsitheach iomlán don bhliain
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2016
€’000

2015
€’000

(9,524)

(5,991)

–

–

(9,524)

(5,991)
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Clár Comhardaithe
Don Bhliain Airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2016
Nótaí

2016
€’000

2015
€’000

Sócmhainní seasta doláimhsithe

8

3,292

3,728

Sócmhainní seasta inláimhsithe

9

97,242

88,570

100,534

92,298

Sócmhainní seasta

Sócmhainní reatha
3,797

4,027

Féichiúnaithe

11

63,532

74,664

1,276

1,226

68,605

79,917

(59,865)

(56,267)

8,740

23,650

109,274

115,948

Airgead sa bhanc agus ar láimh

Creidiúnaithe (suimeanna atá dlite laistigh de bhliain amháin)

12

Glansócmhainní reatha

Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha
Soláthairtí in aghaidh dliteanas

13

(53,291)

(51,566)

Ioncam iarchurtha

14

(49,206)

(48,081)

(102,497)

(99,647)

6,777

16,301

29,204

29,204

(22,427)

(12,903)

6,777

16,301

Athbhreithniú

Glansócmhainní

Ráiteas an Chathaoirligh

10

Buaicphointí

Stoic

Caipiteal agus cúlchistí
Scairchaipiteal glaoite
Cuntas brabúis agus caillteanais

Ráitis Airgeadais

Caipiteal gnáthscaireanna iomlán

15

Thar ceann an Bhoird

An tUasal A Murphy
Cathaoirleach

D Mc Garry
Stiúrthóir
29 Meitheamh 2017
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Ráiteas um Athruithe ar an gCaipiteal
Gnáthscaireanna Don Bhliain Airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2016
Scairchaipiteal
glaoite
€’000

Cuntas
brabúis
agus
caillteanais
€’000

Iomlán
€’000

29,204

(6,912)

22,292

Easnamh don bhliain

–

(5,991)

(5,991)

Ioncam cuimsitheach eile don bhliain

–

–

–

Ioncam cuimsitheach iomlán don bhliain

–

(5,991)

(5,991)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2015

29,204

(12,903)

16,301

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2016

29,204

(12,903)

16,301

Easnamh don bhliain

–

(9,524)

(9,524)

Ioncam cuimsitheach eile don bhliain

–

–

–

Ioncam cuimsitheach iomlán don bhliain

–

(9,524)

(9,524)

29,204

(22,427)

6,777

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2015

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2016
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Ráiteas um Shreabhadh Airgid
Don Bhliain Airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2016
Nótaí

2016
€’000

2015
€’000

16

2,632

5,453

Breiseanna leis na sócmhainní seasta doláimhsithe

8

(783)

(1,276)

Breiseanna leis na sócmhainní seasta inláimhsithe

9

(29,471)

(17,214)

628

6

15,539

7,157

12,041

6,634

(536)

(596)

(2,582)

(5,289)

Airgead ó oibríochtaí
Airgead glan ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta

Fáltais díolacháin ar dhiúscairt sócmhainní seasta inláimhsithe
Deontais chaipitil a fuarthas

14(a)

Ús a d’íoc an mháthairchuideachta agus a ghearr sí
Airgead glan arna úsáid i ngníomhaíochtaí infheistíochta

6

Buaicphointí

Laghdú ar chomhardú leis an máthairchuideachta

Airgead glan arna úsáid i ngníomhaíochtaí maoinithe

–

–

50

164

Airgead tirim agus coibhéisí airgid ag tús na bliana

1,226

1,062

Airgead tirim agus coibhéisí airgid ag deireadh na bliana

1,276

1,226

Glanmhéadú ar airgead tirim agus coibhéisí airgid

Ráiteas an Chathaoirligh

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí maoinithe

Athbhreithniú
Ráitis Airgeadais
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Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
1.

Beartais Shuntasacha Chuntasaíochta

Ráiteas comhlíontachta
Ullmhaíodh ráitis airgeadais na cuideachta ar bhonn gnóthas leantach de réir FRS 102, an Caighdeán Tuairiscithe
Airgeadais is infheidhme sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann, agus de réir Acht na gCuideachtaí 2014.
Gníomhaíochtaí agus úinéireacht
Is é CIÉ, ar fochuideachta de é Bus Éireann, údarás reachtúil náisiúnta na hÉireann a chuireann seirbhísí iompair
phoiblí de thalamh ar fáil in Éirinn. Tá CIÉ ar lánúinéireacht ag 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
a dhéanamh ar ghréasán comhtháite seirbhísí, lena n-áirítear seirbhísí bus scoile a sholáthar, trí úsáid a bhaint
as a acmhainní féin agus acmhainní fochonraitheoirí.
Is Cuideachta Tráchtála 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.
Achoimre ar bheartais shuntasacha chuntasaíochta
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.
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 is cuí do chineál ghnó na cuideachta. Is ionann TRÚCDA agus
tuilleamh cuideachta roimh choigeartú d’ús agus cánacha, dímheas ar shócmhainní seasta agus amúchadh na ndeontas
caipitil arna bhfáil.
(a)

Bunús an ullmhúcháin

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais ar bhonn gnóthas leantach, faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil.
Chun na ráitis airgeadais a ullmhú i gcomhréir le FRS 102, ní mór leas a bhaint as boinn tuisceana thábhachtacha áirithe
i leith na 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 boinn tuisceana agus meastacháin coigeartú ábhartha ar shuim ghlanluacha na sócmhainní agus
na ndliteanas sa chéad bhliain airgeadais eile.
Is ionann TRÚCDA agus tuilleamh roimh ús, cáin, dímheas, amúchadh agus míreanna eisceachtúla agus léirítear
é sa chuntas brabúis agus caillteanais.
Faoi FRS 102, ceadaítear díolúintí áirithe ó nochtadh d’eintitis incháilithe. Eintiteas incháilithe is ea an chuideachta
ach níor bhain sí leas as aon díolúine ó nochtadh atá ar fáil le haghaidh eintitis incháilithe.
(b)

Gnóthas leantach

Tá súil réasúnach ag na stiúrthóirí go mbeidh acmhainní leordhóthanacha ag an gcuideachta chun leanúint i mbun
gnó oibríochtúil go ceann i bhfad. Dá bhrí sin, ullmhaíodh ráitis airgeadais seo an eintitis ar bhonn gnóthas leantach.
Tá tuilleadh faisnéise i nóta 2.
(c)

Airgeadra eachtrach

(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).
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1.

Beartais Shuntasacha Chuntasaíochta (ar lean)

(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.
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.
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.

(d)

Buaicphointí

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’.
Láimhdeachas

Ráiteas an Chathaoirligh

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:
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.
(e)

Íocaíochtaí agus Deontais na hOibleagáide Seirbhíse Poiblí
Athbhreithniú

(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

Ráitis Airgeadais

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 mhír 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, seachas 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 infhála/ús iníoctha

Aithnítear ioncam úis nó costas úis faoi mhodh an ghlanráta úis.
(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 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.
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Maidir leis an gcinneadh i dtaobh céard is brí le ‘suntasach’ sa sainmhíniú atá againn air, úsáideann an chuideachta
idir bhreithiúnas cáilíochtúil agus bhreithiúnas cainníochtúil 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 chaipiteal gnáthscaireanna 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
caiteachais 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.
(j)

Idirbhearta páirtithe gaolmhara

Fochuideachta de chuid Ghrúpa CIÉ is ea Bus Éireann. Nochtann Bus Éireann idirbhearta le páirtithe gaolmhara nach
bhfuil ar lánúinéireacht laistigh den ghrúpa. Ní nochtann sé idirbhearta le baill den ghrúpa céanna atá ar lánúinéireacht.
I ngnáthchúrsa an ghnó, ceannaíonn an chuideachta earraí agus seirbhísí ó eintitis arna rialú ag Rialtas na hÉireann.
Ar na heintitis is tábhachtaí díobh sin tá An Post, Banc na hÉireann agus an tÚdarás Náisiúnta Iompair. Tá na stiúrthóirí
den tuairim nach bhfuil cainníocht na gceannachán sin ábhartha i ndáil le gnó na cuideachta.
(k)

Sócmhainní seasta doláimhsithe

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.
(l)

Sócmhainní seasta inláimhsithe

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 an láthair agus a chur sa riocht is gá don úsáid atá ceaptha di, agus
costais díchoimisiúnaithe is infheidhme.
Is iad seo a leanas boinn ríofa an dímheasa:
(i)

Dímheas agus luachanna iarmharacha

Feithiclí paisinéirí bóthair
Déantar dímheas ar chostas stairiúil na bhfeithiclí paisinéirí 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.
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Tosaíonn an dímheas ar na sócmhainní sin nuair a chuirtear chun seirbhíse iad sa fhlít den chéad uair.
Gléasra agus innealra
Déantar gléasra agus innealra a dhímheas, trí thráthchodanna cothroma bliantúla, ar bhonn costas stairiúil a leatar
thar a saol úsáideach tuartha.
Tá sonraí i dtaobh shaol úsáideach tuartha na gcineálacha éagsúla sócmhainní chun críocha dímheasa sna nótaí
a ghabhann leis na ráitis airgeadais.
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.
(ii)

Breiseanna agus comhpháirteanna móra iardain
Buaicphointí

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.

(iii)

Ráiteas an Chathaoirligh

Cuirtear costais síos i leith deisiúcháin agus cothabhála de réir mar a thabhaítear iad.
Dí-aithint

Déantar sócmhainní inláimhsithe a dhí-aithint ar a ndiúscairt nó nuair nach bhfuiltear ag súil le haon sochar
eacnamaíoch sa todhchaí. Tráth na diúscartha, déantar an difríocht idir an glanfháltas diúscartha agus an tsuim
ghlanluacha a aithint sa chuntas brabúis agus caillteanais.
(m)

Sócmhainní léasaithe

(i) Léasanna oibriúcháin

Athbhreithniú

Faoi léasanna oibriúcháin, ní aistrítear riosca agus luach saothair uile na húinéireachta go substaintiúil chuig an léasaí.
Aithnítear íocaíochtaí faoi léasanna oibriúcháin sa chuntas brabúis agus caillteanais ar bhonn an mhéid chothroim thar
thréimhse an léasa.
(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 na sócmhainní neamhairgeadais
Ráitis Airgeadais

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.
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.
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.
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(o)

Stoc

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 luach 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 caillteanas
a thaifeadadh i ndáil le stoic 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

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 tar taifead leis na sócmhainní
reatha mar chinn atá dlite laistigh de bhliain amháin.
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.
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 faoi mhodh an ghlanráta úis.
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 lagú tagtha ar shócmhainn airgeadais arna
tomhas ar chostas amúchta, 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.
Más rud é, i mbliain airgeadais ina dhiaidh sin, go laghdóidh 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.
(ii)

Dliteanais airgeadais

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.
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 faoi mhodh an ghlanráta úis.
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
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 déantar iad a thomhais ina
dhiaidh sin iad ar a gcostas amúchta faoi mhodh an ghlanráta úis.
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(r)

Soláthairtí

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.
Déantar soláthairtí a thomhas mar luach reatha an mheastacháin is fearr ar an méid is gá chun an oibleagáid a ghlanadh
ag baint úsáid 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 chuntas brabúis agus caillteanais, arna chur i láthair faoi ‘ús
iníoctha agus muirir dá shamhail’ sa bhliain airgeadais ina dtagann sé i gceist.
Buaicphointí

Sa chás ina bhfuil roinnt oibleagáidí dá samhail ann, cinntear an dóchúlacht go mbeidh eis-sreabhadh acmhainní
ag teastáil chun iad a ghlanadh trí bhreathnú ar aicme na n-oibleagáidí ina hiomláine.

Ráiteas an Chathaoirligh

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.
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 i gcoinne caillteanais oibriúcháin sa todhchaí.
(s)

Teagmhais’

Athbhreithniú

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 eis-sreabhadh acmhainní.
Ní aithnítear sócmhainní teagmhasacha. Nochtar sócmhainní teagmhasacha sna ráitis airgeadais nuair is dócha
go dtarlóidh insreabhadh sochar geilleagrach.
Sochair d’fhostaithe

Ráitis Airgeadais

(t)

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.
Lena chois sin déantar ranníocaíochtaí fostóra maidir le pinsean, i gcás baill foirne incháilithe, isteach sna scéimeanna
pinsin faoi seach.
Plean pinsin le sochar sainithe
Feidhmíonn Grúpa CIÉ dhá phlean le 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 le sochar sainithe agus sochar iarfhostaíochta seachas ranníocaíochtaí
sainithe.
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1.

Beartais Shuntasacha Chuntasaíochta (ar lean)

Tá cuntas tugtha ar na scéimeanna sin i ráitis airgeadais Ghrúpa CIÉ. Tomhaistear sócmhainní na scéime pinsin le
sochar sainithe ar a luach cóir. Tomhaistear dliteanais na scéime pinsin le sochar sainithe ar bhonn achtúireach faoi
mhodh na n-aonad réamh-mheasta creidmheasa. Léirítear barrachas dhliteanas na scéimeanna ar shócmhainní na
scéimeanna 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 conartha ná beartas luaite i dtaobh glanchostas sochar sainithe a
leithdháileadh ar na grúpeintitis 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-eintiteas sin atá freagrach as na scéimeanna faoin dlí. Aithníonn na heintitis
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.
(u)

Caipiteal gnáthscaireanna

Déantar gnáth-scairchaipiteal glaoite agus cúlchistí ioncaim a aicmiú mar chaipiteal gnáthscaireanna agus atá siad
leagtha amach i nóta 15 a ghabhann leis na ráitis airgeadais.
(v)

Meastacháin agus boinn tuisceana ríthábhachtacha cuntasaíochta

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.
Déanann na stiúrthóirí meastacháin agus tagann siad ar bhoinn tuisceana 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 boinn tuisceana lena mbaineann baol nach beag go mbeidís ina gcúis le coigeartú ábhartha
ar shuimeanna glanluacha sócmhainní agus dliteanas sa chéad bhliain airgeadais eile.
(i) Saol úsáideach tuartha na sócmhainní inláimhsithe
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 8 agus nóta 9.
(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.
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 le sochar sainithe
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 pinsean agus scéimeanna pinsin.
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2.

Gnóthas leantach

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais ar bhonn gnóthas leantach, faoina nglactar leis go mbeidh acmhainní leordhóthanacha
ag an gCuideachta agus ag Grúpa CIÉ (‘an Grúpa’), dá bhfuil an Chuideachta ina ball, chun leanúint ar aghaidh ag oibriú
ar feadh ar a laghad 12 mhí ón dáta ar ar ceadaíodh na ráitis airgeadais seo.
Cúlra
An Chuideachta

Buaicphointí

Thabhaigh an chuideachta caillteanas €9.5 milliún i leith na bliana 2016 (2015: €6.0 milliún). Ar an 31 Nollaig 2016
bhí glansócmhainní €7 milliún (2015: €16 mhilliún) ag Bus Éireann mar aon le glansócmhainní reatha €9 milliún (2015:
€24 milliún). Áirítear leis na glansócmhainní reatha míreanna neamhairgid €23 milliún (2015: €21 milliún) a bhaineann le
hioncam iarchurtha i leith deontais chaipitil agus ioncaim. Dá bhrí sin, gan na míreanna neamhairgid sin san áireamh, tá
glansócmhainní reatha €32 milliún (2015: €45 milliún) ag an gcuideachta. Áirítear le glansócmhainní na Cuideachta dliteanais
neamhairgid €72 milliún (2015: €69 milliún) a bhaineann le hioncam iarchurtha i leith deontais chaipitil agus ioncaim. Dá bhrí
sin, gan na míreanna sin san áireamh, tá glansócmhainní €79 milliún (2015: €85 milliún) ag an gCuideachta.

Ráiteas an Chathaoirligh

Tá an chuideachta ag feidhmiú go fóill i dtimpeallacht dhúshlánach ghnó óna n-eascraíonn an meath ar a staid
airgeadais. De bharr meath a bheith tagtha ar staid airgeadais na cuideachta, cuireadh tús le hathbhreithniú
cuimsitheach ar gach gné den ghnó sa dara leath de 2016. Díríodh an t-athbhreithniú sin ar Expressway, an
phríomhsheirbhís tráchtála de chuid na cuideachta, rannóg nach bhfaigheann aon chistiú ón Stát. Mar gheall ar
iomaíocht mhéadaithe agus ar an mbonn costais ard, tá feidhmíocht Expressway imithe go mór in olcas le trí bliana
anuas. Cheap an bord comhairleoirí corparáideacha seachtracha chun measúnú a dhéanamh ar stóinseacht na
bpleananna a bhí ag an lucht bainistíochta. Cuireadh na pleananna sin faoi bhráid bhord na cuideachta i mí na Nollag,
agus rinne na comhairleoirí corparáideacha athbhreithniú dian orthu agus thug iad a dtuairimí ina leith. Níor ghlac an
bord le haon cheann de na roghanna a moladh.
Tar éis athruithe ar an bhfoireann bainistíochta, cuireadh tús le hathbhreithniú nua ar an ngnó i mí Eanáir 2017,
agus é ina chuspóir plean a ullmhú chun
l
l

an fheidhmíocht airgeadais lag a chobhsú agus a aisiompú, agus
a bheith ina bhunchloch le haghaidh an gnólacht a dhéanamh inmharthana agus inbhuanaithe sa chaoi
is go mbeadh sé in ann dul san iomaíocht i margadh atá seasta ag éirí níos iomaíche.

Athbhreithniú

Léirigh an measúnú tosaigh nach le Expressway amháin a bhain na dúshláin atá roimh an Chuideachta. B’éigean
athbhreithniú a dhéanamh ar gach gné den chuideachta. Bhí an t-athbhreithniú sin ar bun le 4 mhí anuas. Deimhníodh
san athbhreithniú nach raibh cleachtais oibre na cuideachta, struchtúr na heagraíochta, an struchtúr bainistíochta
ná na córais faisnéise ag teacht le chéile go hiomlán agus mura nglacfaí gníomh práinneach go mbeadh impleachtaí
tromchúiseacha acu i leith inmharthanacht na cuideachta ina hiomláine.

Ráitis Airgeadais

Ghlac an lucht bainistíochta gníomh láithreach i mí Eanáir chun cúrsaí airgeadas na Cuideachta a stopadh ó dhul in
olcas, ach níor éirigh leis an rannpháirtíocht leis an bhfoireann agus na ceardchumainn agus tugadh cuireadh do na
páirtithe go léir teacht os comhair an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre. Níor éirigh leis na cainteanna sin agus
bhí gníomhaíocht thionsclaíoch ar bun ar feadh tréimhse 3 seachtaine i Márta/Aibreán 2017. Ní raibh aon bhusanna
i mbun seirbhíse ag an gcuideachta le linn na tréimhse sin. Ar deireadh thiar, tar éis dianbhabhta cainteanna breise
ag an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre, cuireadh na páirtithe ar aghaidh chuig an gCúirt Oibreachais. Tar
éis éisteachtaí a mhair dhá lá, d’eisigh an Chúirt Oibreachais moladh mionsonraithe ar ghlac an chuideachta leis.
Le seachtainí beaga anuas, cuireadh ballóid ar bun ina thaobh agus ghlac formhór na foirne leis.
Creideann an bord agus an lucht bainistíochta go bhfuil a lán tionscnamh sa mholadh ón gCúirt Oibreachais a
chuirfeadh ar chumas na cuideachta na cuspóirí atá leagtha amach thuas a bhaint amach dá n-éireodh leo iad a chur
chun feidhme. I measc phríomhghnéithe na moltaí tá beagnach 60 athrú ar na cleachtais oibre chomh maith le laghdú
240 duine ar líon na mball foirne. Leis na tionscnaimh sin, spárálfaidh an chuideachta thart ar €17 milliún i mbliain
iomlán. Táthar ag díriú ar airgead a spáráil lasmuigh den phárolla freisin agus tá spáráil airgid €3 mhilliún aitheanta
go dtí seo. Chuathas i gcomhairle leis na príomhpháirtithe leasmhara agus é ina chuspóir cistiú breise a fháil do
sheirbhísí atá tearc-chistithe faoi láthair.
Tá na tionscnaimh sin san áireamh i bplean gnó a cheadaigh an bord ar an 29 Bealtaine, 2017. Creideann an bord
gurb amhlaidh, ach an plean sin a chur i bhfeidhm, go dtiocfaidh feabhas mór ar staid airgeadais na cuideachta; i
gcomhar le hathstruchtúrú na heagraíochta, beidh an méid sin ina bhunchloch maidir le cuideachta a chruthú a
bheidh inmharthana san fhadtréimhse.
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Is é an príomhábhar neamhchinnteachta a dhéanann difear d’ionchas na cuideachta amach anseo ná cur chun feidhme
na dtionscnamh a chuimsítear sa phlean atá ceadaithe ag an mbord. Déantar na hábhair neamhchinnteachta a mhaolú
mar seo a leanas:
l

l

l

Trí ghrúpa feidhmiúcháin a bhunóidh an lucht ardbhainistíochta agus a thiocfaidh le chéile go rialta. Déanfar
athbhreithniú ar thorthaí i gcoinne spriocanna pleanáilte agus leanfaidh an grúpa sin ar aghaidh ag teacht le
chéile go dtí go mbeidh na tionscnaimh leabaithe go hiomlán i ngníomhaíochtaí na cuideachta.
Beart maolaitheach tábhachtach eile is ea an tsaoráid chistithe íostarraingthe a bheith daingnithe ar bhonn
an Iarmhéid Idirchuideachta atá ag an gCuideachta le Grúpa CIÉ.
Tá an fhoireann ardbhainistíochta ag déanamh monatóireacht dhlúth ar staid an mhargaidh agus más rud é go mbeidh
gá le beart ceartaitheach eile mar gheall ar dhálaí athraithe déanfar an beart ceartaitheach sin go tapa agus go cruinn.

Chuir an Grúpa litir tacaíochta airgeadais ar fáil don Chuideachta ina ndeimhnítear go soláthróidh an Grúpa an tacaíocht
airgeadais is gá ionas gur féidir leis an gCuideachta leanúint ar aghaidh ag feidhmiú agus ag leachtú a cuid dliteanas
i ngnáthchúrsa an ghnó ar feadh tréimhse dhá mhí dhéag ar a laghad ón dáta ar ar síníodh na ráitis airgeadais. I
gcás mainneachtana ag aon ghnóthas fochuideachta de chuid CIÉ atá i bhfiacha leis an gCuideachta, íocfaidh an
Mháthairchuideachta as caillteanais arna dtabhú.
An Grúpa
Amhail an 31 Nollaig 2016 bhí glandliteanas €585 milliún (2015: €206 milliún) ar na nGrúpa agus bhí glandliteanas
reatha €233 milliún (2015: €275 milliún) air.
Áirítear leis an nglandliteanas reatha míreanna neamhairgid €289 milliún (2015: €274 milliún) a bhaineann le hioncam
iarchurtha i ndáil le deontais chaipitil, ioncam iarchurtha agus méideanna is inaisíoctha le gníomhaireachtaí cistiúcháin
i leith socraíocht CBL. Dá bhrí sin, gan na míreanna neamhairgid sin san áireamh, tá glansócmhainní reatha €56 milliún
(2015: glandliteanas reatha €1 mhilliún) ag an nGrúpa.
Áirítear le glandliteanas reatha an Ghrúpa dliteanais a bhaineann le hoibleagáidí pinsean le sochar sainithe €730 milliún
(2015: €288 milliún) agus míreanna neamhairgid eile €2,621 milliún (2015: €2,728 milliún) a bhaineann le hioncam
iarchurtha i ndáil le deontais chaipitil, ioncam iarchurtha agus méideanna is inaisíoctha le gníomhaireachtaí cistiúcháin
i leith socraíocht CBL. Dá bhrí sin, gan na míreanna sin san áireamh tá glansócmhainní reatha €2,766 milliún (2015:
€2,810 milliún) ag an nGrúpa.
An Neamhchinnteacht atá le Sárú ag an nGrúpa
Ainneoin feabhas a bheith fós ag teacht ar an bhfeidhmíocht trádála in 2016, tá an Grúpa ag feidhmiú go fóill
i dtimpeallacht dhúshlánach ghnó óna n-eascraíonn ábhair neamhchinnteachta.
Cé go bhfuil muinín ag an lucht bainistíochta go leanfar ar aghaidh ag comhlíonadh na leibhéal foriomlán airgeadais,
lena n-áirítear iad siúd atá de dhíth ionas go gcomhlíonfaidh an Grúpa a chuid cúnant airgeadais, tá feidhmíocht an
Ghrúpa sa todhchaí faoi réir roinnt spriocanna agus bonn tuisceana dúshlánach, a éilíonn go ndéanfaidh an lucht
bainistíochta monatóireacht agus maoirseacht ar bhonn leanúnach.
Is féidir achoimre a dhéanamh ar na príomhábhair neamhchinnteachta a mbeidh tionchar acu ar thodhchaí
an Ghrúpa faoi na ceannteidil seo a leanas:
2.1

Ioncam

Tá comhlíonadh na spriocanna atá luaite le fás ioncaim i mbuiséad na bliana bunaithe ar bhoinn tuisceana éagsúla a
bhaineann le méaduithe ar tháillí ainmniúla, méaduithe ar an líon aistear paisinéirí agus an meascán táillí idir tháillí airgid
thirim agus táillí eile. Tá acmhainn an Ghrúpa i dtaobh táillí a ardú mar atá leagtha amach 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 aistear
paisinéirí ag brath ar an téarnamh geilleagrach a bheith linn go fóill.
Tá maolú ar an éiginnteacht sin de bharr na harduithe táille a comhaontaíodh don bhliain reatha a bheith ag teacht
leis an bplean agus de bharr monatóireacht agus athbhreithniú leanúnach a bheidh á ndéanamh ar an bhfeidhmíocht
ioncaim le hais an phlean.
2.2

Costais Oibriúcháin

Baineann fíorthábhacht go fóill leis na costais oibriúcháin a choimeád ar leibhéal cuí mar atá sonraithe i
bpleananna an Ghrúpa. Is boinn tuisceana shuibiachtúla a úsáideadh chun an plean á ullmhú agus ní mór go ndéanfar
dianmhonatóireacht ar fheidhmíocht i gcoinne an phlean, ionas gur féidir gníomhaíochtaí maolaitheacha, atá aitheanta
ag an lucht bainistíochta cheana féin, a chur i bhfeidhm más gá.
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Le linn 2016, d’aithin Bus Éireann, gnóthas fochuideachta, raon tionscnamh lena meastar, ach iad a chur chun feidhme i
rith na bliana 2017 i gcomhairle leis an bhfoireann, go mbainfear amach feabhsuithe, éifeachtúlacht agus laghdú costais
ar leor iad ionas go mbeidh Bus Éireann inbhuanaithe ó thaobh airgeadais de arís. Cé go bhfuil éiginnteacht i gceist leis
an sceideal faoina gcuirfear i bhfeidhm na bearta sin, tá ar chumas Bhus Éireann na costais a bhaineann leis an athrú
agus leis an idirthréimhse a sheasamh a fhad agus a gcuirfear na tionscnaimh sin chun feidhme.
Tá an neamhchinnteacht sin á maolú trí mhonatóireacht agus athbhreithniú ar an bhfeidhmíocht i dtaobh costais le hais
an phlean. Maidir le Bus Éireann, tá comhaontú déanta leis an bhfoireann anois faoin raon tionscnamh atá le cur chun
feidhme.
2.3

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 is ea 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.
Buaicphointí

Tá pleananna an Ghrúpa don bhliain 2017 ag brath ar chistiú breise don chaiteachas caipitiúil ón Roinn Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt agus ón Údarás Náisiúnta Iompair agus glactar leis go mbeidh cistiú i gcomhair infheistíochta
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.

Ráiteas an Chathaoirligh

Tá inbhuanaitheacht an Ghrúpa an-leochaileach i dtaobh na neamhchinnteachta a bhaineann leis an infheistíocht
sa todhchaí a chistiú. Le linn 2016 rinne Iarnród Éireann agus an tÚdarás Náisiúnta Iompair athnuachan ar an
athbhreithniú agus an meastóireacht a bhí déanta acu ar réitigh fhéideartha ar riachtanais airgeadais Iarnród Éireann.
Leis an gcistiú breise ón Rialtas a ceadaíodh i mí na Nollag 2016, mar aon leis na gealltanais a fuarthas i leith chistiú na
bliana 2017, tá an acmhainn ag Iarnród Éireann ó thaobh sreabhadh airgid chun cistiú a dhéanamh ar na riachtanais
infheistíochta atá beartaithe – idir riachtanais chaipitil agus riachtanais chothabhála – in 2017.

Mar mhaolú, bainistíonn an Grúpa an t-údarú ar infheistíochtaí ábhartha agus iarrann sé deimhniú ar chistiú cuí a bheith
ar fáil ón Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt nó ón Údarás Náisiúnta Iompair roimh dhul ar aghaidh leis na
hinfheistíochtaí sin.

2.4

Ráitis Airgeadais

Maidir le conarthaí Oibleagáide Seirbhíse Poiblí an Ghrúpa, síníodh na conarthaí le Bus Átha Cliath agus le Bus Éireann i
mí na Nollag 2014 agus is i leith tréimhse 5 bliana atá siad, go dtí 2019. I gcás Iarnród Éireann, síníodh an conradh atá i
bhfeidhm faoi láthair i mí na Nollag 2009 agus is i leith tréimhse 10 mbliana atá sé, go dtí 2019.

Athbhreithniú

Dúshlán suntasach do gach páirtí leasmhar is ea cistiú na riachtanas infheistíochta san fhadtréimhse. Sa chás ina
mbeidh gannchion sa leibhéal cistithe, beidh an riosca ann nach mbeidh sreabhadh airgid ag an ngrúpa ar leor é chun
a chobhsaíocht airgeadais a chinntiú 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 maolaitheacha le féachaint chuige
nach ndéanfaí sárú ar na cúnaint airgeadais fhoriomlána, dá bhfuil an Grúpa ceangailte, agus go mba leor an sreabhadh
airgid i ndiaidh infheistíochta chun oibleagáidí a ghlanadh de réir mar a bheidh siad dlite.

Leachtacht

I mí Iúil 2013, chuir an Grúpa idirbheartaíocht i gcrích le bainc an Ghrúpa i ndáil le hathmhaoiniú agus le méadú ar na
saoráidí baincéireachta atá ar fáil don Ghrúpa, faoinar daingníodh saoráidí saintiomanta €160 milliún suas go dtí Iúil
2018. Aisíocadh €39 milliún den mhéid sin ina dhiaidh sin, agus níl sé ar fáil le tarraingt air arís faoi shaoráid iasachta
téarmaí an Ghrúpa. Ar an 31 Nollaig 2016, bhí an Grúpa tar éis €41 milliún a tharraingt anuas faoi na saoráidí iasachta
téarma. Ba é €80 milliún an méid neamhtharraingthe a bhí ar fáil don Ghrúpa faoi shaoráidí creidmheasa imrothlaigh
an Ghrúpa.
Cuimsíonn na saoráidí sin roinnt cúnant airgeadais, ar chomhlíon an Grúpa iad ar fad in 2016. Creideann an lucht
bainistíochta go leanfaidh an Grúpa ar aghaidh ag comhlíonadh na gcúnant atá sonraithe sa chomhaontú saoráide
don tréimhse 12 mhí, ar a laghad, ón dáta ar ar ceadaíodh na ráitis airgeadais seo. Tá tús curtha ag an nGrúpa leis
an bpróiseas faoina ndéanfar a chuid saoráidí baincéireachta a athnuachan i rith na bliana seo.
Déanann an Grúpa monatóireacht leanúnach ar úsáid iarbhír agus úsáid thuartha a chuid saoráidí baincéireachta
agus ar chomhlíonadh na gcúnant airgeadais laistigh dá shaoráidí.
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2.5

Pinsin

Tá easnamh i scéimeanna pinsean an Ghrúpa agus tháinig méadú mór ar an dliteanas ina leith i rith na bliana. D’eascair
an méadú ar an dliteanas den chuid is mó as an ráta úis íseal atá i réim in Éirinn agus thar lear. Tá na margaí airgeadais
fós luaineach, tá na scéimeanna fós faoi lé gluaiseachtaí suntasacha sna rátaí úis bunúsacha faoina dtomhaistear na
dliteanais agus i 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.
Measann an Grúpa gurb é an cur chuige cuí is ceart a ghlacadh san fhadtréimhse chun an riosca sin a mhaolú ná na
scéimeanna a thabhairt slán ó rioscaí i gcomhairle leis an bhfoireann. Tá CIÉ i mbun rannpháirtíochta leis an bhfoireann
chun bearta a aithint agus a aontú d’fhonn na scéimeanna a thabhairt slán ó rioscaí. Bainistíonn an Grúpa a bhuiséid
lena chinntiú go gcoinnítear cuntas cuí, sa ghearrthéarma, ar impleachtaí airgid a chuid oibleagáidí pinsin.
Gníomhaíochtaí an Lucht Bainistíochta
Chomh maith leis na bearta maolaitheacha a bhfuil cuntas orthu thuas, tá roinnt beart curtha i gcrích agus á gcur
i gcrích go fóill ag lucht bainistíochta an Ghrúpa agus CIÉ, lena n-áirítear:
l
l

l
l

l

Athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar rioscaí agus ar dheiseanna a théann i bhfeidhm ar phlean gnó an Ghrúpa.
Plé a dhéanamh 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 Bhus Átha Cliath, Bus Éireann agus Iarnród Éireann
Leanúint le tionscnaimh spárála costais a chur i bhfeidhm agus dianmhonatóireacht a dhéanamh orthu.
Dianmhonatóireacht á déanamh ag an lucht bainistíochta ar an staid airgid laethúil, sheachtainiúil agus mhíosúil
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 29 Meitheamh 2017.
Deirtear sa litir go bhfuil an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt fós ag déanamh monatóireacht 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 inti 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 dó 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.
Focal Scoir
I ndiaidh fiosrúchán cuí a dhéanamh agus an neamhchinnteacht agus na bearta maolaitheacha atá luaite thuas i
leith na Cuideachta agus an Ghrúpa a mheas, tá ionchas réasúnach ag an mBord Stiúrthóirí gur leor an sreabhadh
airgid ó ghníomhaíochtaí trádála na Cuideachta agus an Ghrúpa agus a saoráidí bainc mar atá faoi láthair chun cistiú
a dhéanamh ar riachtanais leanúnacha na Cuideachta agus an Ghrúpa maidir le sreabhadh airgid, agus chun cúnant
airgeadais an Ghrúpa faoi shocruithe shaoráidí baincéireachta an Ghrúpa a chomhlíonadh, don tréimhse 12 mhí ar a
laghad ón dáta ar ar ceadaíodh na ráitis airgeadais seo.
Chomh maith leis sin, tá ionchas réasúnach acu go dtacóidh an Rialtas le bearta chun cobhsaíocht airgeadais a chinntiú.
Agus aird ar an méid atá sonraithe thuas, chinn an Bord Stiúrthóirí nach bhfágann na rioscaí thuasluaite gurb ann do
neamhchinnteacht ábhartha a chaitheann amhras suntasach ar chumas na Cuideachta leanúint ar aghaidh ag feidhmiú
mar ghnóthas leantach.
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3.

Ioncam iomlán

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.

4(a)

Costais phárolla agus costais ghaolmhara
2016
€’000

2015
€’000

Costais foirne:
Pá agus tuarastail

Costais eile na sochar scoir

10,660

10,307

9,546

9,253

134,086

130,231

(69)

(49)

134,017

130,182

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

Ráiteas an Chathaoirligh

110,671

Buaicphointí

Costais leasa shóisialaigh

113,880

Luach saothair na stiúrthóirí:
I leith seirbhísí mar stiúrthóirí

72

65

–

I leith seirbhísí feidhmiúcháin

58

60

130

125

2

2

132

127

134,149

130,309

Ranníocaíochtaí a rinneadh le scéim pinsean le sochar sainithe
Luach saothair agus díolaíochtaí iomlána na stiúrthóirí
An párolla agus costais ghaolmhara

Athbhreithniú

–

Níor tabhaíodh aon chostais i leith chailleadh oifige d’aon stiúrthóirí in 2016 ná 2015 ná tar éis dháta an chláir
comhardaithe.

Ráitis Airgeadais

I gcás stiúrthóir is fostaí amháin, rinne an chuideachta ranníocaíochtaí le ceann de na scéimeanna pinsean le sochar
sainithe atá faoi bhainistiú ag Grúpa CIÉ maidir le seirbhísí feidhmiúcháin mar fhostaí agus ba é an costas a tabhaíodh
ná €2,178 leith na bliana 2016 (2015: €2,219).
Leagtar amach na costais oibriúcháin eisceachtúla a bhaineann le híocaíochtaí téarnaimh i nóta 5(b).
2016
Líon

2015
Líon

2,133

2,078

399

409

2,532

2,487

Ba é an meánlíon fostaithe i rith na bliana:
Lánaimseartha
Tiománaithe páirtaimseartha bus scoile
Iomlán
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4(b)

Luach Saothair an Phríomhfheidhmeannaigh

Áirítear le costas pá agus tuarastal an luach saothair seo a leanas atá iníoctha leis an bPríomhfheidhmeannach,
an tUasal Martin Nolan, i leith seirbhísí feidhmiúcháin. D’éirigh Martin Nolan as a phost mar Phríomhfheidhmeannach
ón 9 Eanáir 2017 agus ceapadh Ray Hernan ina Phríomhfheidhmeannach Gníomhach ón 9 Eanáir 2017. Seo a leanas
an luach saothair á íocadh le Martin Nolan in 2016.
2016
€’000

2015
€’000

190

190

Liúntais agus sochair chomhchineáil inchánacha

15

15

Costais leasa shóisialaigh

22

22

Costais eile i leith sochar iarscoir

49

46

276

273

Buntuarastal

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

4(c)

Cúiteamh daoine tábhachtacha den lucht bainistíochta

Seo a leanas cúiteamh an phríomhlucht bainistíochta, lena n-áirítear tuarastail agus sochair an
Phríomhfheidhmeannaigh agus na stiúrthóirí:

Tuarastail agus sochair ghearrthéarmacha
Costais eile i leith sochar iarscoir
Costais leasa shóisialaigh
Iomlán

2016
€’000

2015
€’000

1,247

1,254

273

187

90

87

1,610

1,528

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 2016:
An tUasal A Murphy

€21,600

D Ashe Uasal

€12,600

Anne Bradley Uasal

€12,600

An tUasal H Minogue

€12,600

An tUasal G Ryan

€12,600

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.
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5.
(a)

Costais de réir cineáil
Costais ábhar agus seirbhísí
2015
€’000

33,488

32,727

136,268

127,697

620

608

1,756

530

638

696

6,591

4,794

(Laghdú)/méadú ar an soláthar in aghaidh dífheidhmeacht fardail

(25)

121

Caillteanais airgeadra eachtraigh (glan)

64

11

42,113

41,245

221,513

208,429

Breoslaí agus bealaí
Conraitheoirí
Cáin bhóthair agus ceadúnais
Léasanna oibriúcháin ar cíos (nóta 5(d))
Rátaí
Éilimh um dhliteanas tríú páirtí agus dliteanas fostóirí (nóta 13)

Ábhair agus seirbhísí eile

Buaicphointí

2016
€’000

Ráiteas an Chathaoirligh

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

Costais oibriúcháin eisceachtúla

Athstruchtúrú atá íoctha agus a ndearnadh soláthar ina leith (nóta 13)

944

357

2016
€’000

2015
€’000

20,385

19,060

1,219

1,115

(13,354)

(13,108)

8,250

7,067

2016
€’000

2015
€’000

1,104

–

652

530

Dímheas agus amúchadh na sócmhainní seasta inláimhsithe agus doláimhsithe

Dímheas na sócmhainní seasta inláimhsithe (nóta 9)
Amúchadh na sócmhainní seasta doláimhsithe (nóta 8)

Ráitis Airgeadais

Amúchadh na ndeontas caipitil (nóta 14(a))

(d)

2015
€’000

Athbhreithniú

(c)

2016
€’000

Áirítear leis na léasanna oibriúcháin

Busanna ar léas
Léasanna oibriúcháin eile

Cuimsítear sa chostas i dtaobh busanna ar léas an costas bliantúil atá ar léas oibriúcháin i ndáil le fiche feithicil,
ar cuireadh tús leis in 2016.

53

Tuarascáil Bhliantúil Bhus Éireann 2016

Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

6.

Glanchostas úis

Ús iníoctha agus muirir dá shamhail ar an máthairchuideachta

7.
(a)

2016
€’000

2015
€’000

(536)

(596)

(536)

(596)

Cánachas
Costas cánach san áireamh sa chuntas brabúis agus caillteanais
2016
€’000

2015
€’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:

(b)

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 críoch an 31 Nollaig
2016, is é sin 12.5% (2015: 12.5%). Mínítear na difríochtaí anseo thíos:
2016
€’000

2015
€’000

Easnamh ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh cháin

(9,524)

(5,991)

Easnamh méadaithe faoin ráta caighdeánach cánach i bPoblacht na hÉireann, is é sin 12.5%

(1,191)

(749)

Tionchar de bharr:
–

Dímheas don bhliain de bhreis ar liúntais chaipitiúla

1,878

1,703

–

Ioncam nach bhfuil faoi réir cánach

(6,768)

(5,853)

–

Speansais nach bhfuil asbhainteach chun críocha cánach

61

153

–

Caillteanais chánach neamhfhaoisimh arna dtabhairt ar aghaidh, nár aithníodh

5,910

4,635

–

Ioncam arna mhuirearú i leith cánach ar ráta níos airde

110

124

–

Gluaiseachtaí eile

–

(13)

–

–

Muirear cánach reatha don bhliain

Níor aithníodh sócmhainn cánach iarchurtha fhéideartha €127m (2015: €120m), mar nach cinnte go ndéanfar í
a aisghabháil sa todhchaí i gcoinne brabúis inchánacha.
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8.

Sócmhainní seasta doláimhsithe
Bogearraí

Iomlán

€000

€000

6,699

6,699

783

783

–

–

7,482

7,482

Amhail an 1 Eanáir 2016

2,971

2,971

Muirear don bhliain

1,219

1,219

–

–

4,190

4,190

Amhail an 31 Nollaig 2016

3,292

3,292

Amhail an 31 Nollaig 2015

3,728

3,728

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

Costas
Amhail an 1 Eanáir 2016
Breiseanna
Diúscairtí
Amhail an 31 Nollaig 2016

Amúchadh

Amhail an 31 Nollaig 2016

Buaicphointí

Diúscairtí

Ráiteas an Chathaoirligh

Glanmhéideanna de réir na leabhar

Costas

Amhail an 31 Nollaig 2015

Athbhreithniú

Diúscairtí

Amúchadh

Amhail an 31 Nollaig 2015

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
€’000

Gléasra &
Innealra
€’000

Iomlán
€’000

303,232

27,056

330,288

Breiseanna

28,278

1,193

29,471

Diúscairtí

(24,212)

(357)

(24,569)

307,298

27,892

335,190

222,524

19,194

241,718

Muirear don bhliain

18,659

1,726

20,385

Diúscairtí

(23,798)

(357)

(24,155)

217,385

20,563

237,948

Amhail an 31 Nollaig 2016

89,913

7,329

97,242

Amhail an 31 Nollaig 2015

80,708

7,862

88,570

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

Costas
Amhail an 1 Eanáir 2016

Amhail an 31 Nollaig 2016

Dímheas
Amhail an 1 Eanáir 2016

Amhail an 31 Nollaig 2016

Glanmhéideanna de réir na leabhar

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
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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)
Feithiclí paisinéirí bóthair

8-14

Gléasra agus innealra

3-10

(ii) Rinneadh feithiclí paisinéirí bóthair a chosain €65.8 milliún (2015: €80.0 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 2016 €1.8 milliún (2015: €4.6 milliún) i ndáil
le sócmhainní seasta inláimhsithe nach raibh i seirbhís go fóill amhail an dáta sin.
(iv) Ní leis an gcuideachta an mhaoin, an talamh ná na foirgnimh atá in úsáid; is le Cuideachta Sealbhaíochta CIÉ iad
agus áirítear iad i ráitis airgeadais CIÉ.

10.

Buaicphointí

(v) Diúscraíodh sócmhainní ag a raibh luach tugtha anonn €413,877 in 2016 (2015: €4,000) i gcomhlíonadh
bheartais agus nósanna imeachta Ghrúpa CIÉ i leith diúscairtí sócmhainní i rith na bliana.

Stoic
2015
€’000

Ábhair chothabhála agus páirteanna breise

2,793

2,867

Breoslaí, bealaí agus stoic éagsúla

1,004

1,160

3,797

4,027

42,142

40,860

Ráiteas an Chathaoirligh

2016
€’000

Stoc a caitheadh le linn na bliana:
Stoc ábhar agus breosla a ídíodh glan ar an lacáiste breosla

11.

Athbhreithniú

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

Féichiúnaithe
2015
€’000

Féichiúnaithe trádála

4,142

3,843

Méideanna atá dlite ón Roinn Oideachais agus Scileanna

8,335

9,359

48,381

60,422

2,674

1,040

63,532

74,664

Méideanna atá dlite ón máthairchuideachta
Féichiúnaithe eile

Ráitis Airgeadais

2016
€’000

Tá gach sócmhainn dlite laistigh de bhliain amháin.
I gcás na méideanna atá dlite ón máthairchuideachta, tá siad neamhurraithe, saor ó ús agus iníoctha ar éileamh.
Luaitear féichiúnaithe trádála glan ar sholáthar €92,529 (2015: €92,529) i leith fiacha amhrasacha.
Is éard atá sna méideanna atá dlite ón Roinn Oideachais agus Scileanna ná airgead atá dlite maidir le feidhmiú
Scéim Iompair na mBusanna Scoile.
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12(a)

Creidiúnaithe
2016
€’000

2015
€’000

14,760

15,831

Cáin ioncaim asbhainte faoi ÍMAT agus Muirear Sóisialta Uilíoch

2,172

2,250

Árachas sóisialta

1,640

1,591

503

243

1,413

1,192

16,496

13,989

9,521

8,871

13,360

12,300

59,865

56,267

4,315

4,084

Méideanna atá dlite laistigh de bhliain amháin
Creidiúnaithe trádála

Cáin bhreisluacha agus cánacha eile
Creidiúnaithe eile
Fabhruithe
Ioncam iarchurtha
Ioncam iarchurtha (nóta 14 (a))

Creidiúnaithe i leith cánachais agus árachas sóisialta áirithe anseo thuas

Tá creidiúnaithe trádála agus creidiúnaithe eile iníoctha ar dhátaí 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.
Baineann ioncam iarchurtha le hioncam ó thicéid Taxsaver agus le haghaidh sholáthar na seirbhísí bus scoile.

12(b)

Creidiúnaithe – Aisíocaíocht CBL le CIÉ

Tá Grúpa CIÉ cláraithe mar aon eintiteas amháin ar mhaithe le CBL agus cuireann sé isteach tuairisceán CBL amháin
i ndáil le gníomhaíochtaí uile an Ghrúpa. I rith 2016, d’aontaigh na Coimisinéirí Ioncaim bunús leasaithe i dtaobh
dliteanas CBL Ghrúpa CIÉ a ríomh. D’eascair as an gcomhaontú sin socraíocht €53.9 milliún lena léirítear tuiscint
leasaithe na gCoimisinéirí Ioncaim ar ghníomhaíochtaí an Ghrúpa atá faoi réir CBL ar bhonn a chuid dliteanas CBL
a ríomh ó mhí na Samhna 2002 ar aghaidh.
Tá an tsocraíocht CBL curtha san áireamh i ráitis airgeadais CIÉ seachas i ráitis airgeadais na bhfochuideachtaí aonair
ar leithligh. Aontaíonn gach ceann de Chuideachtaí an Ghrúpa nach ann d’aon bhunús faoi láthair, mar gheall ar imeacht
ama agus ar chineál na socraíochta, chun leithdháileadh siarghabhálach na haisíocaíochta CBL idir Chuideachtaí Ghrúpa
CIÉ a chinneadh. Bheadh athbhreithniú mionsonraithe, a mbeadh a lán acmhainní de dhíth ina thaobh, ag teastáil
chun bonn leithdháilte cruinn a chinneadh. Rinneadh anailís costais is tairbhe ar an bpróiseas a bheadh de dhíth agus
measadh gur mhó an costas ná an tairbhe. Cinneadh dá bhrí sin an aisíocaíocht a léiriú i ráitis airgeadais Ghrúpa CIÉ
seachas i ráitis airgeadais na bhfochuideachtaí aonair.
Tá tuilleadh sonraí maidir leis an aisíocaíocht CBL sin san áireamh i gCuntais Ghrúpa CIÉ i leith na bliana 2016.
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13.

Soláthairtí in aghaidh dliteanas

Oibríochtaí
€000

Nithe
Comhshaoil
€000

Eile
€000

Athstruchtúrú
€000

Éilimh um
dhliteanas
tríú páirtí
agus
dhliteanas
fostóirí
€000

Iomlán
€000

2015
Iarmhéid Tosaigh

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

4,454

66

549

1,200

45,297

51,566

181

1,789

6,591

8,699

Iarmhéid Deiridh

Buaicphointí

4,511

2016
Iarmhéid Tosaigh

138

Úsáidte i rith na bliana

(210)

(66)

(549)

(1,200)

(4,949)

(6,974)

4,382

–

181

1,789

46,939

53,291

Iarmhéid Deiridh

Ráiteas an Chathaoirligh

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

Soláthairtí oibriúcháin

Athbhreithniú

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 €3.6m (2015: €3.8m) maidir le costais sochair iarscoir ar dháta an chláir
comhardaithe.
Soláthar comhshaoil
Baineann an soláthar comhshaoil le costais athchóirithe a eascraíonn de thoradh na reachtaíochta comhshaoil.
Soláthar eile

Ráitis Airgeadais

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 spárála costais a chur
chun feidhme ar bhonn leanúnach.
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.
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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, agus sa chás sin is é US$3,300,000 an barrachas.
(ii) Dliteanas comhiomlán tríú páirtí sa tréimhse dhá mhí dhéag, Aibreán 2016 go Márta 2017, 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 2016 agus Márta 2017, 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.
(v) Is ionann an clúdach slánaíochta um dhamáiste sceimhlitheoireachta don Ghrúpa agus €200,000,000 le barrachas
€10,000,000 maidir le gach uile chaillteanas ach amháin i gcás rothstoc iarnróid agus rothstoc bóthair agus é faoi
bhealach, áit arb ionann an barrachas agus €500,000 maidir le gach uile chaillteanas in Éirinn nó i dTuaisceart
Éireann agus €250,000 maidir le gach uile chaillteanas sa Ríocht Aontaithe (gan Tuaisceart Éireann san áireamh).
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.
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 ábhair neamhchinnteachta
a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le saobhadh na staitisticí bunúsacha, agus athruithe nó ábhair neamhchinnteachta a
d’fhéadfadh a bheith ina gcúis 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 athruithe ar phróisis na cuideachta 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 a bheadh 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 ar bhonn 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 léirítear sa 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.
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14.

Ioncam iarchurtha

Áirítear sa chuntas seo deontais neamh-inaisíoctha ón Aontas Eorpach 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
€’000

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir

60,381

66,332

Faighte agus infhála

15,539

7,157

Muirear amúchta (nóta 5(d))

(13,354)

(13,108)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig

62,566

60,381

San áireamh sna dliteanais reatha (nóta 12)

13,360

12,300

San áireamh sna dliteanais neamhreatha

49,206

48,081

62,566

60,381

2016
€’000

2015
€’000

814

821

14,725

6,336

2,574

1,533

18,113

8,690

(2,574)

(1,533)

15,539

7,157

–

4,048

Buaicphointí

2016
€’000

Mar seo a leanas:

Ráiteas an Chathaoirligh

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

Deontais chaipitil

Úsáideadh Deontais Chaipitil chun na breiseanna seo a leanas a chistiú:
Ríomhairí, Bogearraí, Crua-earraí agus eile

Maoin
Fo-iomlán
Lúide:

Inaistrithe chuig CIÉ

Iomlán

Ráitis Airgeadais

(c)

Athbhreithniú

Busanna

Deontais ioncaim infhála

Cothabháil agus eile

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 an tÚdarás Náisiúnta
Iompair an ghníomhaireacht ábhartha agus is é Clár Cistithe Caipitil na bliana 2016 an clár ábhartha, agus is í an
Roinn Turasóireachta, Iompair agus Spóirt an roinn rialtais coimircíochta. Tá na deontais teoranta do ghníomhaíochtaí
Oibleagáide Seirbhíse Poiblí (OSP).
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15.

Scairchaipiteal
2016
€’000

2015
€’000

40,632

40,632

29,204

29,204

Údaraithe
32,000,000 Gnáthscair ar €1.27 an ceann

Leithroinnte, glaoite agus láníoctha, curtha i láthair mar chaipiteal gnáthscaireanna
23,000,000 Gnáthscair ar €1.27 an ceann

Is ann d’aicme amháin gnáthscaireanna. Níl srian ar bith ar dháileadh díbhinní agus ar aisíoc an chaipitil. Baineann na
cearta vótála céanna le gach scair agus an aicme chéanna i dtaobh díbhinní, a mhéid a bhfuil an méid iomlán ar gach
scair íoctha.

16.

Nóta a ghabhann leis an ráiteas faoi shreabhadh airgid
2016
€’000

2015
€’000

(9,524)

(5,991)

536

596

(8,988)

(5,395)

(214)

(1)

Dímheas agus amúchadh na sócmhainní seasta inláimhsithe agus doláimhsithe

21,604

20,175

Deontais chaipitil amúchta

(13,354)

(13,108)

Laghdú/(méadú) ar an bhfardal

230

(327)

(Laghdú)/méadú ar fhéichiúnaithe

(908)

1,012

Méadú ar chreidiúnaithe

2,537

3,074

Méadú ar na soláthairtí in aghaidh dliteanas

1,725

23

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

2,632

5,453

2016
€’000

2015
€’000

Laistigh d’aon bhliain amháin

1,412

1,235

Idir bliain amháin agus cúig bliana

3,873

4,600

5,285

5,835

Easnamh don bhliain airgeadais
Ús iníoctha glan
Easnamh oibriúcháin
Brabús ar dhiúscairt sócmhainní seasta inláimhsithe

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 2016 tá léas oibriúcháin a
rinneadh i rith na bliana do bhusanna le hoibleagáidí léasa €1.1 milliún agus €3.3 milliún faoi seach. Téarma cúig bliana
atá ag an léas sin.
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18.

Pinsin

Feidhmíonn Grúpa CIÉ dhá phlean le 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 faoi mhodh 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 conartha ná beartas luaite i dtaobh glanchostas sochar sainithe
a leithdháileadh ar na grúpeintitis aonair. Dá réir sin, aithnítear glanchostais 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-eintiteas sin atá freagrach as na scéimeanna faoin dlí. Aithníonn na heintitis
rannpháirteacha eile, lena n-áirítear Bus Éireann, costas arb ionann é agus a ranníocaíocht i leith na tréimhse.

Buaicphointí

Léirigh na luachálacha ar na scéimeanna faoi FRS 102 amhail an 31 Nollaig 2016 easnamh €729.7 milliún (2015: €288.4
milliún). Tá an nochtadh atá ceangailte faoi FRS 102 maidir le pleananna an ghrúpa le sochar sainithe, ina bhfuil an
chuideachta rannpháirteach, leagtha amach i ráitis airgeadais CIÉ don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2016, atá ar
fáil don phobal ó CIÉ, Stáisiún Heuston, Baile Átha Cliath 8.
Bhí costas pinsin na cuideachta don bhliain ar na scéimeanna sochar sainithe cothrom le €9.55 milliún (2015: €9.25
milliún) agus tá na costais sin san áireamh i nóta 4(a). Cuimsíonn costas na cuideachta an ranníocaíocht atá iníoctha
don bhliain.

Ráiteas an Chathaoirligh

19.

Ceangaltais chaipitiúla

Conradh déanta ina leith
Údaraithe ag na Stiúrthóirí ach gan conradh déanta ina leith

Ceangaltais chaipitil dá bhfuil cistiú geallta trí mheán deontas

2016
€’000

2015
€’000

47,634

30,807

–

6,075

47,634

36,882

45,614

21,185

Athbhreithniú

Tá an talamh agus na foirgnimh san áireamh i leabhair Chuideachta Sealbhaíochta CIÉ. Is ionann na ceangaltais maidir
le talamh agus foirgnimh a úsáideann Bus Éireann ach a luaitear i leabhair Chuideachta Sealbhaíochta CIÉ agus €1.13m
do 2016 (2015: €2.26m) agus níl siad san áireamh thuas i gCeangaltais Chaipitil Bhus Éireann.

Ráthaíochtaí agus dliteanais theagmhasacha

Ráitis Airgeadais

20.

Amhail dáta an chláir comhardaithe tá iasachtaí ar fiú €40.9 milliún iad (2015: €53.6 milliún) ag Grúpa CIÉ.
Tá na hiasachtaí sin trasráthaithe ag Bus Éireann agus ag na fochuideachtaí eile i nGrúpa CIÉ.
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 é 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 Dámhachtana Dírí, 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.
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Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

21.

Glaneasnamh de réir gníomhaíochta
Seirbhísí Poiblí
Seirbhísí
tráchtála
agus
seirbhísí
scoile €’000

Seirbhísí
Stáidcharráiste
€’000

Seirbhísí
Cathrach
€’000

Iomlán na
Seirbhísí
Poiblí
€’000

Iomlán
€’000

Ioncam

227,363

50,840

35,578

86,418

313,781

Costais (glan)

236,095

84,329

43,810

128,139

364,234

(33,489)

(8,232)

(41,721)

(50,453)

41,873

41,873

(8,732)

152

(8,580)

(342)

(602)

(944)

(9,074)

(450)

(9,524)

(5,640)

(351)

(5,991)

2016

(Easnamh) roimh OSP

(8,732)

OSP

(Easnamh)/barrachas tar éis OSP
Costais oibriúcháin eisceachtúla
(Easnamh) i leith na bliana airgeadais

2015
(Easnamh) i leith na bliana airgeadais

Tá gníomhaíochtaí tráchtála, gníomhaíochtaí iompair scoile agus gníomhaíochtaí seirbhíse poiblí á bhfeidhmiú
ag an gcuideachta. Is é Expressway an phríomhghníomhaíocht tráchtála.
Tá an Scéim Iompair Scoile á reáchtáil ‘faoi chonradh’, nó i dtéarmaí níos cruinne, is socrú riaracháin leis an Roinn
Oideachais agus Scileanna atá i gceist.
Is iad na príomhghníomhaíochtaí eile ná Seirbhísí Stáidcharráiste ar bhealaí réigiúnacha agus mórbhóithre agus Seirbhísí
Cathrach i gcathracha réigiúnacha, ar gníomhaíochtaí seirbhíse poiblí iad a bhfaigheann an chuideachta íocaíochtaí OSP
ina leith. Déantar costais i dtaobh Expressway, Seirbhísí Stáidcharráiste 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 €41.7 milliún costas na
n-oibríochtaí OSP sa bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2016, roimh mhíreanna eisceachtúla, agus b’ionann an cúiteamh a
fuarthas agus €41.9 milliún trí íocaíocht OSP.

22.

Páirtithe gaolmhara

I ngnáthchúrsa an ghnó, ceannaíonn an chuideachta earraí agus seirbhísí ó eintitis arna rialú ag Rialtas na hÉireann.
Ar na heintitis is tábhachtaí díobh sin tá An Post, Banc na hÉireann agus an tÚdarás Náisiúnta Iompair. Tá na stiúrthóirí
den tuairim nach bhfuil cainníocht na gceannachán sin ábhartha i ndáil le gnó na cuideachta.
Tá an chuideachta díolmhaithe ó cheangaltais nochta faoi mhír 33.9 de FRS102 maidir le hidirbhearta leis na heintitis
ar páirtí gaolmhar iad de bhua smacht, comhrialú nó tionchar suntasach a bheith ag an Stát céanna ar an eintiteas
tuairiscithe agus an eintiteas eile.

23.

Conradh oibleagáide seirbhíse poiblí

Bhí an oibleagáid seirbhíse poiblí is iníoctha leis an gcuideachta tríd an gcuideachta sealbhaíochta, Córas Iompair
Éireann, cothrom le €41.9 milliún don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2016 (2015: €33.7m móide deontais ioncaim
dar luach €4 mhilliún).

64

Tuarascáil Bhliantúil Bhus Éireann 2016

24.

Ballraíocht i nGrúpa Chóras Iompair Éireann

Is fochuideachta ar lánúinéireacht ag CIÉ é Bus Éireann agus léiríonn na ráitis airgeadais éifeachtaí na ballraíochta sin.
Tá cóipeanna de ráitis airgeadais chomhdhlúite CIÉ ar fáil ó CIÉ, Stáisiún Heuston, Baile Átha Cliath 8.

25.

Imeachtaí iarchláir comhardaithe

Níl aon imeachtaí suntasacha iarchláir comhardaithe le tuairisciú lena n-éilítear coigeartú ar na ráitis airgeadais ná
na himeachtaí sin a nochtadh iontu. D’ainneoin nach ann d’aon teagmhas coigeartaithe iarchláir comhardaithe, ba
cheart a thabhairt faoi deara go ndeachaigh an chuideachta i mbun babhta tábhachtach caidrimh thionsclaíoch leis
an bhfoireann agus na ceardchumainn in 2017. Bhí sé ina thoradh air sin gur tharla stailc anonn i mí an Mhárta a lean
ar aghaidh ag tús mhí Aibreáin 2017, agus ansin gur cuireadh tús le cainteanna ag an gCoimisiún um Chaidreamh
san Áit Oibre agus go ndearna an Chúirt Oibreachais moladh ar reáchtáladh ballóid ina leith agus ar ghlac na
ceardchumainn go léir a bhí páirteach leis i lár mhí na Bealtaine 2017.
Buaicphointí

Tá plean ag lucht bainistíochta na Cuideachta chun athrú a dhéanamh ar théarmaí agus coinníollacha, mar aon le bearta
eile a chur i bhfeidhm atá dírithe ar chostas a spáráil. Meastar go laghdófar costais dá bharr agus go mbeidh brabús á
dhéanamh ag an gCuideachta arís ar bhonn an mholta ón gCúirt Oibreachais.

26.

Ceadú na ráiteas airgeadais
Ráiteas an Chathaoirligh

Cheadaigh na stiúrthóirí na ráitis airgeadais ar an 29 Meitheamh 2017.

Athbhreithniú
Ráitis Airgeadais

65

Faisnéis Teagmhála
An Chloch Leathan, Baile Átha Cliath 7
www.buseireann.ie

