Cuideachta Phort na
Sionainne & Fhainge
(Príomh-áis uisce domhain na hÉireann)

Tuarascáil & Ráitis Airgeadais 2018
Comhlacht Calaphort na Sionainne agus Fhainge agus a fhochuideachtaí.

Tuarascáil Fuinnimh Bhliantúil 2018
In 2018, d’ídigh Cuideachta Phort na Sionainne:



578.254 MWH leictreachais;



4042.98 MWH breoslaí ola mianraí

Gníomhartha a rinneadh i 2018


Soilsiú: Leanúint de phlean uasghrádaithe soilsithe calafoirt 5 bliana - infheistíodh € 18,000 in 2018 le
haghaidh Soilsiú Cuain & Soilsiú faoi Bhóthar.



Feithiclí: Rinneadh leithdháileadh buiséid le haghaidh uasghrádú an fhlít atá beartaithe le haghaidh 2018 a
bhrú amach go dtí 2019 - Faoi láthair déanann an soláthar iniúchadh ar roghanna leictreacha &
hibrideacha.



Foirgneamh Oifige: Éifeachtúlacht fuinnimh - an deis a uasghrádú chun teacht le síneadh pleanáilte go
Teach an Mhuilinn. Tionscadal sos sealadach ar bhonn riachtanais bhuiséadacha. Táthar ag súil go
mbeidh sé ar ais ar líne i 2023.



Feasacht ar Fhuinneamh: Caidreamh leanúnach le maoirseoirí agus leis an bhfoireann maidir le
héifeachtúlacht fuinnimh agus réimsí féideartha feabhsaithe agus coigiltis.

Gníomhartha atá Pleanáilte do 2019


Soilsiú: Leanúint le plean uasghrádaithe soilsithe calafoirt 5 bliana - € 21,000 leithdháilte do 2019.




Feithiclí Cuideachta: Déanann Soláthar iniúchadh faoi láthair ar roghanna Hibrid & Leictreacha chun cuid
de uasghrádú cabhlaigh pleanáilte 2019 a dhéanamh.



Pointe Muirir: Pointe luchtaithe carr leictreach a shuiteáil laistigh dár saoráid (go dtí go bhfaightear feithicil
leictreach).



Feasacht Fuinnimh: Tiomantas chun Ceardlanna / Cainteanna Éifeachtúlachta Fuinnimh a dhéanamh lei
an bhfoireann - Rannpháirtíocht agus feasacht a chur chun cinn.



Fuinneamh In-athnuaite: Fiosraigh agus fiosraigh an bhféadfaí foinsí fuinnimh in-athnuaite a ionchorprú i
bhforbairtí reatha agus / nó sa todhchaí - ie. Painéil Ghréine, Tuirbín Gaoithe, Fómhar Uisce, etc.
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Stiúrthóirí agus Eolas Eile
Dliódóirí
Bord
D McGarry
J. Colmean (Ceaptha an 5ú Feabhra 2019)
M. Finucane
C. Henry
E. Jennings
P. Keating
J. Spring (Ceaptha an 5ú Feabhra 2019)
T. Treacy

Harrison O'Dowd
98 Sráid Anraí
Luimneach
Philip Lee (Dlíodóirí)
7-8 Ardán Wilton
Baile Átha Cliath 2
Baincéirí

Rúnaí agus Oifig Cláraithe.
Allied Irish Bank Plc
An Chearnóg
An Caisleán Nua
Co. Luimní

E. Stanley
Oifig an Chaladh
Faing
Co. Luimní
Uimhir Cláraithe: 332414

Iniúchóirí Neamhspleach
Grant Thornton
Cuntasóirí Cairte agus Iniúchóirí Cláraithe
Teach an Mhuilleann
Sráid Anraí
Luimneach
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Banc na hEireann
125 Sráid Uí Chonaill
Luimneach
Achtuire
Invesco Teo.
4 Banc an Dheisceart na Croise
Faiche na Croise
Corcaigh

Bainistíocht
P. Keating
J. Carlton
S. McGowan
E. Stanley

Allied Irish Bank Plc
106/108 Sráid Uí Chonaill
Luimneach

Príomhfheidhmeannach
Bainisteoir Seirbhísí Cuain
Bainisteoir Forbartha Gnó
Stiúrthóir Airgeadais & Rúnaí

Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge
agus a fhoghnóthais
An bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2018
Ráiteas Rialachais agus Tuarascáil an Stiúrthóra
Tá áthas ar na Stiúrthóirí a dTuarascáil Bhliantúil a chur faoi bhráid na Scairshealbhóirí mar aon leis na Ráitis
Airgeadais Chomhdhlúite Iniúchta don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2018.
Rialachas
Bunaíodh Bord Chuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge faoin Harbours Act 1996. Tá an Bord freagrach don
Aire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus tá sé freagrach as dea-rialachas a chinntiú agus an tasc seo a
chomhlíonadh trí chuspóirí agus spriocanna straitéiseacha a shocrú agus cinntí straitéiseacha a dhéanamh faoi
gach príomhcheist ghnó. Is é an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin (POF) agus an fhoireann bhainistíochta
shinsearach atá freagrach as bainistíocht, rialú agus stiúradh rialta Chuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge.
Ní mór don POF agus don fhoireann bhainistíochta shinsearach cloí leis an treo leathan straitéiseach atá leagtha
síos ag an mBord, agus ní mór dóibh a chinntiú go bhfuil tuiscint shoiléir ag gach comhalta Boird ar na
príomhghníomhaíochtaí agus na cinntí a bhaineann leis an eintiteas, agus ar aon rioscaí suntasacha ar dóigh
dóibh teacht chun cinn. Feidhmíonn an POF mar idirchaidreamh díreach idir Bord agus bainistíocht Chuideachta
Phort na Sionainne agus Fhainge.

Príomhghníomhaíochtaí
Is é cuspóir gnó an ghrúpa sreabhadh na n-earraí agus faisnéis rianaithe comhghafach a éascú ar fud Inbhear na
Sionainne. Agus an cuspóir seo san áireamh, soláthraíonn an grúpa an bonneagar, na saoráidí, na seirbhísí agus
an chóiríocht atá riachtanach chun freastal ar aistriú éifeachtach earraí idir iompar talún agus muir. Gintear na
Coimisinéirí Ioncaim maidir le soláthar na n-áiseanna seo ó dhleachtanna soithí agus earraí, stevedoring, cíos
agus na seirbhísí coimhdeacha a chuirtear ar fáil.
Tuairisc Chuntasaíochta
Creideann na Stiúrthóirí gur chloígh siad le riachtanais Alt 281 go 285 d'Acht na gCuideachtaí, 2014 maidir le
tuairiscí cuntasaíochta a choinneáil trí dhaoine a bhfuil saineolas cuí acu a fhostú agus trí acmhainní
leordhóthanacha a sholáthar don fheidhm airgeadais. Coinnítear na tuarascálacha cuntasaíochta ag seoladh gnó
na cuideachta ag Mill House, Faing, Co. Luimnigh.
Freagrachtaí an Bhoird
Tá obair agus freagrachtaí an Bhoird leagtha amach i dTéarmaí Tagartha an Bhoird a chuimsíonn freisin na
hábhair atá forchoimeádta go sonrach do chinneadh an Bhoird.
Is é cuspóir an Bhoird Stiúrthóirí:





chun feidhmiú mar chaomhnóirí do shócmhainní Chuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge (SFPC)
agus chun luach na sócmhainní sin a uasmhéadú
straitéis agus oibríochtaí SFPC a stiúradh
gníomhú ar mhaithe le leas an SFPC agus a chuid páirtithe leasmhara i gcónaí
a chinntiú go ndéantar dea-rialachas corparáideach a chleachtadh i gcónaí laistigh den SFPC agus
riosca a bhainistiú go cuí

Ba cheart do chomhaltaí boird gníomhú ar bhonn eolasach, le hintinn mhaith, le dícheall cuí agus le cúram cuí,
agus le leas an SFPC, faoi réir na gcuspóirí atá leagtha síos ag an Rialtas agus na hoibleagáidí reachtúla go léir.
Déanann Bord Chuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge údaráis agus freagrachtaí a tharmligean chuig an
mbainistíocht chun a chinntiú go ndéantar gnóthaí na Cuideachta a reáchtáil go hordúil, go héifeachtúil agus go
héifeachtach.
An tAcht um Íoc Pras Cuntas, 1997
Is é polasaí na cuideachta agus an ghrúpa cloí le téarmaí an Achta um Íoc Pras Cuntas, 1997 i ngach slí ábhartha.
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Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge
agus a fhoghnóthais
An bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2018
Ráiteas Rialachais agus Tuarascáil an Stiúrthóra (ar lean)
Athbhreithniú ar an nGnó
Tá athbhreithniú mionsonraithe ar oibriú an ghrúpa leagtha amach ar leathanaigh 17-21.
Forbairtí sa Todhchaí
Tá straitéis an ghrúpa dírithe ar a chuid gníomhaíochtaí a fhorbairt in Inbhear na Sionainne agus leanfar leis seo
sna blianta amach romhainn.
Imeachtaí Iar-Chlár Comhardaithe
Ní raibh aon imeachtaí suntasacha ann a raibh tionchar acu ar an ngrúpa ó dheireadh na bliana.
Torthaí agus Díbhinní
Taispeánann an cuntas brabúis agus caillteanais comhdhlúite ar leathanach 33 torthaí an ghrúpa don bhliain.
D'íoc an chuideachta € 300,000 díbhinn sa bhliain 2018.
Instealladh Chaipiteal
Léirigh sé seo an difríocht idir glanluach leabhair na sócmhainní a glacadh ar an Lá Dílseacháin (17 Meán Fómhair
2000) agus an scairchaipiteal eisithe ag an am sin.
Thug na scairshealbhóirí síntiús do €3,809,214 do ghnáth scaireanna do €1.269738 an duine i rith an bhliain atá
caite 2001. Roinneadh scaireanna de réir an suim airgid i rith an bhliain a chríochnaigh 31 mí na Nollag 2002 mar
seo a leanas: 3,047,371 gnáth scaireanna ar €1.25 an ceann.
Ina bhreis bhí 11,246,513 gnáth scaireanna ar €1.25 an ceann eisithe amach as an instealladh chaipiteal mar a
bhí ar 31 mí na Nollag 2001.
Taighde agus forbairt
Tá an grúpa tiomanta do Thaighde agus Forbairt chun leasa an chustaiméara agus an chomhshaoil.
Fochuideachta
Tá sonraí fochuideachta Chuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge leagtha amach i nóta 11 leis na ráitis
airgeadais.
Ráiteas faoi Fhaisnéis Iniúchta Ábhartha
Dheimhnigh gach duine atá ina stiúrthóirí ag an am a gceadaítear tuarascáil an Stiúrthóra seo:
a mhéid is eol don stiúrthóir sin, níl aon fhaisnéis iniúchóireachta ábhartha nach bhfuil a fhios ag iniúchóirí na
Cuideachta, agus
tá na céimeanna ar fad ba chóir a bheith glactha mar stiúrthóir glactha ag an stiúrthóir sin chun a bheith ar
an eolas faoi aon fhaisnéis iniúchóireachta ábhartha agus chun a chinntiú go bhfuil iniúchóirí na Cuideachta
ar an eolas faoin bhfaisnéis sin.
Iniúchóirí
Leanann na hiniúchóirí, Grant Thorton, in oifig de réir alt 383 (2) d'Acht na gCuideachtaí 2014.
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Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge
agus a fhoghnóthais
An bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2018
Ráiteas Rialachais agus Tuarascáil an Stiúrthóra (ar lean)
Struchtúr an Bhoird agus Príomh-Athruithe Pearsanra
De réir alt 326 agus 329 d'Acht na gCuideachtaí 2014, chríochnaigh an stiúrthóra agus leas rúnaí i scaireanna na
cuideachta agus na gnóthais ghrúpa agus na gluaiseachtaí ann i rith na bliana bhí 31 Nollaig 2018, mar seo a
leanas:
D McGarry

(Cathaoirleach)

P Keating

(Príomhoifigeach feidhmiúcháin)

(Ceaptha ar feadh téarma 5 bliana, 6 Nollaig 2017)

M Finucane

(Athcheaptha ar feadh téarma 3 bliana, 4 Aibreán 2017)

C Henry

(Athcheaptha ar feadh téarma 3 bliana, 4 Aibreán 2017)

E Jennings

(Athcheaptha ar feadh téarma 5 bliana, 24 Iúil 2015)

T Treacy

(Ceaptha ar feadh téarma 5 bliana, 17 Eanáir 2018)

Níl aon leasanna tairbhiúla ag na stiúrthóirí agus ag an rúnaí, lena n-áirítear leasanna teaghlaigh, i scairchaipiteal
na cuideachta nó a fochuideachta an 31 Nollaig 2017 agus an 31 Nollaig 2018.
Tá dhá choiste bunaithe ag an mBord, mar a leanas:


An Coiste Iniúchta & Riosca : tá ceathrar comhaltaí Boird neamhfheidhmiúcháin ann. Bhunaigh Bord
na Sionainne agus Fhainge Port Comany an Coiste Iniúchta agus Riosca chun tacú leo ina gcuid
freagrachtaí maidir le rioscaí, rialú agus rialachas trí athbhreithniú a dhéanamh ar chuimsitheacht na
ndeimhnithe maidir le riachtanais dearbhaithe an Bhoird a chomhlíonadh agus athbhreithniú a
dhéanamh ar iontaofacht agus sláine na ndeimhnithe seo. Tá ról comhairleach ag an gCoiste Iniúchta
agus Riosca agus ní scaoiltear an Bord Stiúrthóirí as a gcuid freagrachtaí. Tá an Coiste Iniúchta agus
Riosca neamhspleách ó bhainistíocht airgeadais na heagraíochta. Cinntíonn an Coiste ach go
ndéantar monatóireacht ghníomhach agus neamhspleách ar na córais rialaithe inmheánaigh lena náirítear gníomhaíochtaí iniúchta. Tuairiscíonn an Coiste Iniúchta & Riosca don Bhord i ndiaidh gach
cruinnithe, agus go foirmiúil i scríbhinn gach bliain
Is iad comhaltaí an Choiste Iniúchta & Riosca: Conal Henry (Cathaoirleach), Michael Finucane,
Edmund Jennings and Tom Treacy. Bhí 3 chruinniú den Choiste Iniúchta & Riosca i 2018.



5

An Coiste Luach Saothair: tá ceathrar ball Boird neamhfheidhmiúcháin ann. Is iad comhaltaí an choiste
seo: David McGarry (Cathaoirleach), Michael Finucane, Conal Henry and Edmund Jennings. Bhí 4
chruinniú den Choiste Luach Saothair in 2018.

Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge
agus a fhoghnóthais
An bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2018
Ráiteas Rialachais agus Tuarascáil an Stiúrthóra (ar lean)
Sceideal Tinrimh, Táillí agus Costais
Tá sceideal tinrimh ag cruinnithe an Bhoird agus na gCoistí do 2018 leagtha amach thíos lena n-áirítear na táillí
agus na costais a fhaigheann gach ball.
Bord

Méid cruinnithe

9

David McGarry
Michael Finucane
Conal Henry
Edmund Jennings
Pat Keating
Tom Treacy

9
8
8
8
9
9

Coiste Iniúchta
Coiste
& Riosca
Luach Saothair

3

4

3
3
3

4
4
3
3

2

Táillí
2018
€

Costaisí
2018
€

12,600
8,100
8,100
8,100
8,100
7,756

4,222
194

52,756

4,956

261
279

Athruithe Tábhachtacha Pearsanra
Martin Morrissey, Bainisteoir Tráchtála, éagtha 7 Iúil 2018.
Ceapadh Seán McGowan mar Bhainisteoir Forbartha Gnó le héifeacht ó 11 Nollaig 2017.
Ceapadh Tom Treacy mar Stiúrthóir ar feadh téarma cúig bliana le héifeacht ón 17 Eanáir 2018.
Nochtadh a theastaíonn de réir an Chóid Chleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit (2016)
Tá an Bord freagrach as a chinntiú gur chomhlíon Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge ceanglais an
Chóid Chleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit (“An Cód”), mar a d'fhoilsigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe i mí Lúnasa 2016. \ t tá nochtadh ag teastáil de réir an Chóid.
Miondealú ar Shochair Ghearrthéarmacha Fostaithe
Déantar sochair ghearrthéarmacha níos mó ná € 50,000 d'fhostaithe a rangú sna bandaí seo a leanas:
Raon
Ó

Go

€ 50,000 - € 75,000
€ 75,001 - €100,000
€100,000 - €125,000
€125,001 - €150,000
€150,001 - €175,000

Méid Fostaithe
2018
2017
13
9
4
3
0

14
5
4
3
1

Nóta : Chun críocha an nochtadh, Cuimsíonn sochair ghearrtéarma d'fhostaithe maidir le seirbhísí a rinneadh le
linn na tréimhse tuairiscithe tuarastail, liúntais ragoibre agus íocaíochtaí eile a rinne thar ceann an fhostaí ach
ÁSPC an fhostóra a eisiamh.
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Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge
agus a fhoghnóthais
An bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2018
Ráiteas Rialachais agus Tuarascáil an Stiúrthóra (ar lean)
Costais Chomhairliúcháin
Comhairleacht I measc na gcostas a cuireadh ar an sonrasc agus a fuarthas sa tréimhse seo tá costas na
comhairle seachtraí don bhainistíocht agus eisiatar feidhmeanna áirithe "gnó mar is gnách" atá eisfhoinsithe.

2018
€

2017
€

Comhairle dlí
Deimhniú Airgeadais, Iniúchadh Inmheánach & Comhlíonadh
PR & Margaíocht
Acmhainní Daonna, Earcaíocht & Pinsin
Innealtóireacht & Dearadh
Pleanáil
Eile

72,265
294,325
62,267
80,076
34,703
15,760
33,812
52,297
1,166,132
1,280,198
278,589
167,446
7,028
26,328
---------------------------------

Iomlán na gCostas Comhairliúcháin

1,654,796

1,918,430

Costais Chomhairliúcháin Caipitlithe
Sonraisc maidir le Costais Chomhairleachta agus faighte chuig an Ioncam &
Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe

1,188,263

1,466,557

Iomlán

466,533
451,873
---------------------------------1,654,796
1,918,430
===================

Costais Dlí agus Socraíochtaí
Tugann an tábla thíos miondealú ar na suimeanna a caitheadh le sonrasc agus a fuarthas sa tréimhse tuairiscithe
maidir le costais dhlíthiúla, socraíochtaí agus idir-réitigh agus imeachtaí smachtaithe a bhaineann le conarthaí le
tríú páirtithe. Ní áirítear leis seo caiteachas a thabhaítear maidir le comhairle dlí ghinearálta a fuair Cuideachta
Phort na Sionainne agus Fhainge a nochtar i gcostas Comhairliúcháin thuas.
2018
€
Táillí Dlí - Imeachtaí Dlí
Íocaíochtaí comhréitigh agus faireacháin
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-

2017
€
173,225

366,725
171,249
--------------------------------366,725
344,474
==================

Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge
agus a fhoghnóthais
An bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2018
Ráiteas Rialachais agus Tuarascáil an Stiúrthóra (ar lean)

Caiteachas Taistil agus Cothabhála
Seo a leanas Caiteachas Taistil agus Cothabhála:
2018
€

2017
€

Intíre
Bord
Fostaithe

4,956
70,045

Idirnáisiúnta
Bord
Fostaithe

975
79,740

498
10,952
14,956
-------------------------------85,593
96,169
=================

Iomlán

Caiteachas Fáilteachais
Cuimsíonn an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais an caiteachas fáilteachais seo a leanas:
2018
€
Fáilteachas Foirne
Fáilteachas Tríú Páirtí

2017
€

21,016
12,412
9,905
400
------------------------------30,921
12,812
=================

Ráiteas Comhlíonta
Ghlac an Bord leis an gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit (2016) agus tá nósanna imeachta curtha i
bhfeidhm aige lena chinntiú go gcomhlíontar an Cód. Oops! Google
Bhí Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge ag cloí go hiomlán leis an gCód Cleachtais do Rialtas na
gComhlachtaí Stáit do 2018.
Céadaithe ag an mBord Stiúrthóirí ar an 29 Márta 2019 agus shínithe thar a cheann ag:

Pat Keating
Stiúrthóir
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David McGarry
Stiúrthóir

Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge
agus a fhoghnóthais
An bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2018
Ráiteas freagrachtaí na stiúrthóirí

Tá na stiúrthóirí freagrach as tuarascáil na Stiúrthóirí agus na ráitis airgeadais a ullmhú de réir dhlí agus rialacháin
na hÉireann.
Éilíonn dlí cuideachtaí na hÉireann ar na stiúrthóirí ráitis airgeadais a ullmhú do gach bliain airgeadais ag tabhairt
léargas fíor agus cothrom ar staid ghnóthaí na Cuideachta do gach bliain airgeadais.
Faoin dlí, roghnaigh na stiúrthóirí na ráitis airgeadais a ullmhú de réir Cleachtais Chuntasaíochta a nGlactar Leis
go Coitianta in Éirinn, lena n-áirítear Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais 102 “The Financial Reporting Standard
applicable in the UK adn Republic of Ireland” agus fógartha ag Institiúid na gComhaltaí Cairte in Éirinn agus Dlí na
hÉireann.
Faoi dhlí na gcuideachtaí, ní ceadmhach do na stiúrthóirí na ráitis airgeadais a fhaomhadh mura bhfuil siad sásta
go dtugann siad léargas fíorcheart ar shócmhainní, dliteanais agus staid airgeadais na Cuideachta do dháta deiridh
na bliana airgeadais de bhrabús agus caillteanas na cuideachta do an bhliain airgeadais sin agus go gcomhlíonann
sí Acht na gCuideachtaí 2014 ar shlí eile.


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

 beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach;
 breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus stuama;
 a rá cibé acu ar ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir na gcaighdeán cuntasaíochta is infheidhme, na
caighdeáin sin a aithint, agus an éifeacht agus na cúiseanna le haon imeacht ábhartha ó na
caighdeáin sin a nótáil; agus
 na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh mura bhfuil sé mí-oiriúnach glacadh leis go
leanfaidh an Chuideachta ar aghaidh i mbun gnó.

Tá na stiúrthóirí freagrach as a chinntiú go gcoinníonn nó go gcuireann an Chuideachta taifid chuntasaíochta
leordhóthanacha ar fáil a mhíníonn agus a chláraíonn go cruinn idirbhearta na Cuideachta, a chumasaíonn ag am
ar bith sócmhainní, dliteanais, staid airgeadais agus brabús nó caillteanas na Cuideachta atá le cinneadh le
cruinneas réasúnta, cuireann sé ar a gcumas a chinntiú go gcomhlíonann na ráitis airgeadais agus tuarascáil na
Stiúrthóirí Acht na gCuideachtaí 2014 agus go gcumasaítear na ráitis airgeadais a iniúchadh. Tá siad freagrach
freisin as sócmhainní na Cuideachta a chosaint agus dá bhrí sin as céimeanna réasúnta a ghlacadh chun calaois
agus mírialtachtaí eile a chosc agus a bhrath.
Tá na stiúrthóirí freagrach as cothabháil agus sláine na faisnéise corparáidí agus airgeadais atá ar shuíomh
gréasáin na cuideachta. D'fhéadfadh an reachtaíocht i bPoblacht na hÉireann a rialaíonn ullmhú agus scaipeadh
ráiteas airgeadais a bheith difriúil ó reachtaíocht i ndlínsí eile.
Céadaithe ag an mBord Stiúrthóirí ar an 29 Márta 2019 agus shínithe thar a cheann ag:

Pat Keating
Stiúrthóir
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David McGarry
Stiúrthóir

Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge
agus a fhoghnóthais
An bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2018
Ráiteas ar Rialú Inmheánach
Buíochas
Ar son Chuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge (SFPC), admhaím freagracht an Bhoird as a chinntiú go
ndéantar córas éifeachtach rialaithe inmheánaigh a chothabháil agus a fheidhmiú. Cuireann an fhreagracht seo
riachtanais an Chóid Chleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit (2016) san áireamh.
Cuspóir an Chórais Rialaithe Inmheánaigh
Tá an córas rialaithe inmheánaigh deartha chun riosca a bhainistiú go leibhéal inghlactha seachas chun deireadh a
chur leis. Dá bhrí sin ní féidir leis an gcóras ach dearbhú réasúnach agus ní dearbhú iomlán a thabhairt go
ndéantar sócmhainní a chosaint, idirbhearta a údarú agus a thaifeadadh i gceart agus go seachnaítear nó go
mbraitear earráidí ábhartha nó neamhrialtachtaí ar bhealach tráthúil.
Tá an córas rialaithe inmheánaigh, a thagann leis an treoir a d'eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe i bhfeidhm i gCuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge don bhliain iomlán dar críoch 31 Nollaig
2018 agus suas go dtí dáta faofa na ráiteas airgeadais. Cuireadh athbhreithniú agus ráiteas a dhearbhaíonn
éifeachtacht an rialaithe inmheánaigh faoi bhráid an Choiste Iniúchta agus Riosca an 22 Feabhra 2019.
Bainistíocht Riosca agus an Timpeallacht Rialaithe
Tá beartas bainistithe riosca forbartha ag Comhlacht Calafoirt na Sionainne agus Fhainge a leagann amach an
fonn riosca atá ann, na próisis bhainistíochta riosca atá i bhfeidhm agus sonraítear róil agus freagrachtaí na foirne
maidir le riosca. Cuirtear an beartas seo in iúl don fhoireann go léir a oibríonn laistigh de Chuideachta Phort na
Sionainne agus Fhainge. Tá an córas Bainistíochta Riosca deartha chun an lucht bainistíochta a chur ar an eolas
maidir le rioscaí atá ag teacht chun cinn agus laigí a rialú agus freagracht a ghlacadh as rioscaí agus rialuithe
laistigh dá réimse oibre féin.
Is ar Bhord Chuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge atá an fhreagracht fhoriomlán as bainistíocht riosca
lena n-áirítear cineál agus méid na rioscaí suntasacha a bhfuil sé toilteanach glacadh leo a bhaint amach chun a
chuspóirí straitéiseacha agus oibriúcháin a bhaint amach.
Bhunaigh Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge Coiste Iniúchta & Riosca ar a bhfuil ceathrar ball boird
neamhfheidhmiúcháin chun tacú leis an mBord ina gcuid freagrachtaí maidir le rioscaí, rialú agus rialachas
corparáideach. Tá an coiste seo de chineál comhairleach agus ní scaoileann sé an Bord Stiúrthóirí óna gcuid
freagrachtaí. Tháinig an Coiste Iniúchta agus Riosca le chéile trí huaire in 2018. Táim sásta gur chomhlíon an
Coiste Iniúchta agus Riosca a ról laistigh de na cruinnithe a tionóladh i rith na bliana.
Le linn na bliana dar críoch 31 Nollaig 2018, tá céimeanna glactha ag an mBord lena chinntiú go bhfuil timpeallacht
rialaithe chuí i bhfeidhm faoi;
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Freagrachtaí bainistíochta a shainiú go soiléir le seirbhísí pearsanra cáilithe a bheith daingnithe agus le
dualgais a leithdháileadh go cuí ina measc, dualgais a dheighilt nuair is indéanta



Nósanna imeachta foirmiúla a bhunú chun monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí agus
sócmhainní na heagraíochta a chosaint;



Córas buiséadaithe cuimsitheach a bheith aige le buiséad bliantúil a athbhreithníonn an Coiste Iniúchta
& Riosca agus a fhaomhann an Bord. Tuarascálacha míosúla a sholáthar don Bhord ag déanamh
monatóireachta ar fheidhmíocht i gcoinne an Bhuiséid agus ag aithint aon athruithe ábhartha;



Oiliúint a sholáthar do bhaill nua agus reatha an Bhoird Stiúrthóirí maidir lena ról agus a bhfreagrachtaí

Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge
agus a fhoghnóthais
An bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2018
Ráiteas ar Rialú Inmheánach (ar lean)


Córais a bhunú atá dírithe ar shlándáil na gcóras teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide a chinntiú,



An Coiste Iniúchóireachta ag tabhairt faoina ról agus a bhfreagrachtaí le linn na tréimhse atá faoi
athbhreithniú;



Athbhreithniú a dhéanamh ar Rialachas Corparáideach laistigh den Chuideachta;



Nósanna imeachta a bhunú trínar féidir le fostaithe na Cuideachta, faoi rún, imní a ardú faoi
neamhrialtachtaí a d'fhéadfadh a bheith ann i dtuairisciú airgeadais nó i gcúrsaí eile, agus chun a
chinntiú go ndéantar obair leantach bhríomhar ar chúrsaí a ardaítear ar an mbealach seo.



Feidhmíonn agus cothabhálann Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge córais bhainistíochta
cáilíochta chun caighdeáin OHSAS 18001 & ISO9001 a aithnítear go hidirnáisiúnta a chomhlíonadh.
Cuireann cothabháil rathúil caighdeán idirnáisiúnta ar chumas na heagraíochta leibhéal rialaithe, agus
eolas ar ghuaiseacha ábhartha, a choinneáil mar thoradh ar ghnáthoibríochtaí agus cásanna
neamhghnácha le cuspóir foriomlán feidhmíocht a fheabhsú agus timpistí agus / nó teagmhais san
ionad oibre a chosc.

Tá Cuideachta Iniúchta Phort na Sionainne agus Fhainge tar éis a fheidhm Iniúchta Inmheánaigh a fhoinsiú
allamuigh. Comhaontaítear obair an iniúchta inmheánaigh i gcomhairle leis an mbainistíocht agus leis an gCoiste
Iniúchta & Riosca. Mhol an Coiste Iniúchta & Riosca an Clár Iniúchta Inmheánaigh do 2018 don Bhord agus
rinneadh é ina iomláine ina dhiaidh sin. Feidhmíonn an Soláthraí Seirbhíse Iniúchta Inmheánaigh de réir na gCreatChód Dea-Chleachtais atá leagtha amach sa Chód Cleachtais ar Rialachas Comhlachtaí Stáit agus tuairiscíonn sé
go díreach don Choiste Iniúchta & Riosca. Tuairiscíonn an tIniúchóir Inmheánach don Choiste Iniúchta agus
cuireann sé a chuid oibre i láthair. Léiríonn na tuarascálacha Iniúchta Inmheánaigh a chuirtear faoi bhráid an
Choiste Iniúchta tuairim an Iniúchóra Inmheánaigh maidir le leordhóthanacht na rialuithe a ndearnadh athbhreithniú
orthu.
Tá Creat Bainistíochta Riosca ag SFPC a sholáthraíonn cur chuige comhsheasmhach ar fud na heagraíochta
maidir le bainistíocht agus maolú riosca. Cinntíonn sé go ndéantar rioscaí a aithint, a mheas, a thomhas, a
bhainistiú, a monatóireacht agus a thuairisciú go comhsheasmhach. Déantar rioscaí a mheas agus a chur in ord
tosaíochta bunaithe ar dhéine fhéideartha an tionchair agus an dóchúlacht go dtarlóidh siad. Feidhmíonn SFPC
feidhm iniúchta riosca inmheánach a bhfuil acmhainní aici agus a dhéanann clár oibre a aontaítear leis an
bhFeidhmeannacht.
Agus príomhrioscaí agus neamhchinnteachtaí á gcinneadh, is príomhthosca iad tosca mar an timpeallacht
sheachtrach, rannpháirtíocht geallsealbhóirí inmheánacha agus seachtracha agus cur chuige bainistíochta riosca
na gcuideachtaí.
Sonraítear sa chlár riosca na rialuithe agus na gníomhaíochtaí is gá chun rioscaí agus freagracht as oibriú na
rialuithe a shanntar do bhaill foirne faoi leith a mhaolú trí:
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Nádúr na bpríomhrioscaí gnó atá os comhair na heagraíochta a aithint;
Measúnú a dhéanamh ar thionchar agus dóchúlacht na n-oll-rioscaí a thagann chun cinn;
Na rialuithe atá i bhfeidhm a aithint chun na rioscaí comhlána a mhaolú;
Athmheasúnú a dhéanamh ar na rioscaí ag cur san áireamh na rialuithe atá i bhfeidhm chun a fháil
amach an bhfuil an riosca bunúsach ag leibhéal inghlactha / soláimhsithe;
Úinéir riosca a aithint do gach Riosca Gnó a aithníodh;
Straitéisí breise a aithint nuair is gá chun na príomhrioscaí a bhainistiú;
Athbhreithniú agus nuashonrú rialta ar phróiseas Rioscaí Gnó
Is mír sheasta den chlár oibre é Bainistíocht Riosca ag gach cruinniú sceidealta den Bhord

Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge
agus a fhoghnóthais
An bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2018
Ráiteas ar Rialú Inmheánach (ar lean)
Príomhrioscaí agus Neamhchinnteachtaí
Tá na rioscaí atá cláraithe ar chlár riosca na cuideachta roinnte i dtrí shraith riosca príomhshuime, measartha agus
eile.
Mar chuid de dhualgais sannta rinne Coiste Iniúchta agus Riosca an SFPC measúnú oiriúnach ar na príomhrioscaí
atá os comhair na cuideachta agus chuir siad tuarascáil faoi bhráid an Bhoird ag déanamh achoimre ar thorthaí
agus ar aon athruithe suntasacha.

Corparáideacht

Príomhriosca: Bearta Cur Síos & Maolaithe
Ní mór don Rialtas leanúint ar aghaidh ag tacú leis an gCuideachta maidir le riachtanais
agus rialáil bhonneagair sheachtraigh sa todhchaí. Chun é seo a bhaint amach leanfaidh
an SFPC le caidrimh a thógáil agus le tacaíocht ó ranna rialtais, go háirithe an Roinn
Iompair, trí dialóg le hAirí agus Oifigigh Roinne, le tacaíocht ó chomhlachtaí trádála
amhail Cumann Calafoirt na hÉireann agus IBEC & teagmháil rialta le húdaráis áitiúla
chun cuspóirí a chur chun cinn den Chreatphlean Straitéiseach Comhtháite (SIFP)
d'Inbhear na Sionainne agus do Mháistirphlean Fís Chuideachta Phort na Sionainne agus
Fhainge 2041.

Tráchtála

Aithníonn SFPC go bhféadfadh go gcaillfí custaiméirí móra as roinnt athruithe
maicreacnamaíocha agus / nó earnála. Cuireann SFPC rialuithe i bhfeidhm chun
gníomhaíochtaí margaíochta meántéarmacha agus fadtéarmacha a chur san áireamh,
roghanna malartacha gnó a mheasúnú agus oibriú le gníomhaireachtaí eile chun tacú le
forbairt agus cur chun cinn calafoirt.

Sláinte
Sábháilteacht

Mar gheall ar nádúr dúchasach na n-oibríochtaí laistigh de thimpeallacht an chalafoirt tá
oibríochtaí troma ardaithe fós ina bpríomhlimistéar riosca. Cuireann SFPC rialuithe
oibríochtúla i bhfeidhm lena n-áirítear cigireacht reachtúil agus cigireacht amhairc rialta ar
threalamh, cothabháil clár ardaithe, inniúlacht oibreoirí agus foireann chothabhála agus
cláir chothabhála pleanáilte chun a chinntiú go bhfeidhmítear agus go gcoinnítear
trealamh i gcomhréir le treoirlínte monaraithe. Feidhmíonn na rialuithe seo chun an baol
teagmhais agus / nó caillteanais a laghdú.

Comhshaol

D'fhéadfadh truailliú ola mar gheall ar eachtra a bhaineann le soitheach ar uisce diúltú
don chomhshaol. Chun é seo a mhaolú tá “Treoir maidir le hiontráil Port” ceadaithe ag
SFPC chun cabhrú le Máistir gach árthaigh agus iad ag dul isteach i dteorainneacha
calafoirt. Ceanglaítear ar longa a théann isteach i dteorainneacha calafoirt teastais a
dhearbhaíonn oiriúnacht, fianaise ar shuirbhéanna tréimhsiúla lena chinntiú go
gcomhlíonann siad rialacháin idirnáisiúnta lena n-áirítear sceitheadh thar bord,
deighilteoirí uisce olacha agus árachas chun costas teagmhais chomhshaoil a chlúdach.
Tá SFPC ina mbaill de SEAPT áit a gcuirtear rochtain ar threalamh agus acmhainní
freagartha ar thruailliú ola ar fáil chun cabhrú le freagairt ar eachtraí truaillithe ola uisce.

Seirbhísí Teicniúla
& Calafoirt

Mar gheall ar nádúr dúchasach na hoibre i seilbh na loinge loinge, cuireann CCSP roinnt
rialuithe i bhfeidhm chun an baol teagmhais agus / nó díobhála a laghdú. I measc na
rialuithe tá córais shábháilte oibre, cead údaraithe chun pleananna tarrthála a iontráil, a
dhoiciméadú agus a thástáil, modhanna cumarsáide oiriúnacha agus rochtain agus
imeacht sábháilte. Tá na hoibreacha pleanáilte agus eagraithe de réir an chleachtais is
fearr agus tá an fhoireann oilte go hoiriúnach, inniúil agus acmhainní chun na rialuithe a
aontaíodh a chur i bhfeidhm.
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Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge
agus a fhoghnóthais
An bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2018
Ráiteas ar Rialú Inmheánach (ar lean)
Monatóireacht agus Athbhreithniú Leanúnach
Bunaíodh nósanna imeachta foirmiúla chun monatóireacht a dhéanamh ar phróisis rialaithe agus cuirtear na
heaspaí rialaithe in iúl dóibh siúd atá freagrach as gníomh ceartaitheach agus as bainistíocht agus as an mBord,
nuair is ábhartha, go tráthúil. Dearbhaím go bhfuil na córais mhonatóireachta leanúnacha seo a leanas i bhfeidhm:







Clár riosca cuimsitheach a chothabháil ina sainaithníodh príomhrioscaí agus rialuithe gaolmhara agus
próisis curtha i bhfeidhm chun monatóireacht a dhéanamh ar oibriú na bpríomhrialuithe sin agus
tuairisciú a dhéanamh ar aon easnaimh aitheanta.
Cothabháil clár iniúchtaí chun clár iniúchta riosca a bhfuil fostaithe na cuideachta mar acmhainn aige a
chur san áireamh, clár iniúchta inmheánaigh arna mhaoiniú ag cláir iniúchta soláthraithe agus
deimhniúcháin sheachtraigh arna bhformheas ag an mBord atá deartha chun riachtanais ISO 9001:
2015 & OHSAS 18001: 2007 a chomhlíonadh.
De réir na Bainistíochta Téarmaí Tagartha Iniúchta & Riosca, cuirtear clár faisnéise doiciméadaithe i
láthair an Choiste Iniúchta & Riosca.
Tá socruithe tuairiscithe bunaithe ag gach leibhéal ina bhfuil freagracht as bainistíocht airgeadais agus
oibriúcháin sannta, agus
Déantar athbhreithnithe rialta ag Management ar thuarascálacha feidhmíochta agus airgeadais
tréimhsiúla agus bliantúla a léiríonn feidhmíocht i gcoinne buiséid / réamhaisnéisí.

Soláthar
Dearbhaím go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge chun a
chinntiú go gcomhlíontar na rialacha agus na treoirlínte soláthair reatha agus gur chomhlíon Cuideachta Phort na
Sionainne agus Fhainge na nósanna imeachta sin i rith 2018.
Tá an Bord sásta go hiomlán go gcloítear leis na ceanglais maidir le soláthar poiblí agus go bhfuil siad go hiomlán
eolach ar na tairseacha luacha reatha maidir le cur i bhfeidhm rialacha soláthair AE agus náisiúnta. Tá an Bord
sásta go bhfuil polasaithe agus nósanna imeachta soláthair forbartha agus foilsithe don fhoireann go léir agus tá sé
sásta freisin go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm chun neamhchomhlíonadh na nósanna imeachta soláthair seo
a bhrath.
Athbhreithniú ar Éifeachtacht
Dearbhaím go bhfuil nósanna imeachta ag Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge chun monatóireacht a
dhéanamh ar éifeachtacht a nósanna imeachta bainistíochta agus rialaithe riosca. Tá monatóireacht agus
athbhreithniú an Bhoird ar éifeachtacht an chórais rialaithe inmheánaigh, lena n-áirítear rialú inmheánach
airgeadais, bunaithe ar obair na bainistíochta laistigh de Chuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge a
fhorbraíonn agus a chothaíonn an creat rialaithe, an tIniúchóir Inmheánach, an Coiste Iniúchta a dhéanann
maoirseacht ar an obair an Iniúchta Inmheánaigh agus tuairimí ón Iniúchóir Seachtrach ina litir bhainistíochta.
Dearbhaím go ndearna an Bord athbhreithniú bliantúil ar éifeachtacht na rialuithe inmheánacha do 2018.
Saincheisteanna Rialaithe Inmheánaigh
Níor aithníodh aon laigí sa rialú inmheánach chun aon chaillteanais ábhartha nó calaois a chur san áireamh i ndáil
le 2018 a éilíonn nochtadh sna ráitis airgeadais.
David McGarry
Cathaoirleach
Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge
Dáta : 29 Márta 2019
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Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge
agus a fhoghnóthais
An bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2018
Ráiteas an Chathaoirligh
Tá áthas orm an tuarascáil bhliantúil do Chuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge a chur i láthair.
Gníomhaíochtaí
Bliain an-rathúil a bhí in 2018 arís eile do Chuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge. Go deimhin, chuir an
chuideachta leibhéil bhrabúsachta taifeadta ar fáil le brabús roimh chánachas os cionn € 4.3 milliún den chéad uair
i stair na Cuideachta. Tugtar faoi deara go bhfuil feidhmíocht oibriúcháin ard go maith i gcónaí le EBITDA ag € 6.8
milliún níos mó ná na buaicphointí go léir mar a bhí ag deireadh 2018. Tríd is tríd, tá laghdú de thart ar 623k nó
5.5% den mhéid sin a taifeadadh sa an bhliain roimhe sin. Is féidir an laghdú seo a chur i leith teirminéil faoi
bhainistíocht phríobháideach amháin agus leanann críochfoirt a bhainistítear go díreach ag feidhmiú go han-mhaith
agus léiríonn siad fás bliantúil an-suntasach 11.7% do 2018. Is é seo an séú bliain as a chéile go bhfuil críochfoirt
lasta ghinearálta méadaithe bliain i ndiaidh bliana. Tá tonnáistí ag críochfoirt a bhainistítear go díreach do 2018
thart ar 50% níos airde ag deireadh 2018 ná ag deireadh 2013, cúig bliana roimhe sin. Agus ard-tréchuir stairiúla
ag baint le críochfoirt aonair Fhainge agus Luimnigh don bhliain iomlán 2018, sáraíonn tonnáistí iomlána ag
teirminéil a bhainistítear go díreach na leibhéil tonnáiste ard stairiúil a bhí ann le linn 2006 ag 11.2%. Tháinig
méadú 4.9% ar ioncam foriomlán na cuideachta. Tá Dleachtanna Lasta & Loinge ag críochfoirt a bhainistítear go
díreach thart ar 10.6% deimhneach go dtí an bhliain roimhe sin agus méaduithe ag gach críochfort. D'fhás ioncam
ó ghníomhaíochtaí láimhseála fás láidir dearfach a d'eascair as feidhmíocht tréchuir stairiúil ag Faing agus
Luimneach. Déantar an fás seo a baineadh amach i ngníomhaíochtaí loinge, lastais agus láimhseála a
fhritháireamh beagán ó ioncam ó chríochfoirt a bhainistítear go príobháideach agus a bhí níos ísle bliain i ndiaidh
bliana ag eascairt as tréchur laghdaithe ag Gob na Muine. Tagann méadú breise ar chostais ar an bhfás suntasach
i gcríochfoirt a bhainistítear go díreach le blianta beaga anuas mar a léirítear leis an bhfás 50% i dtonnáistí thar
thréimhse cúig bliana agus tugadh ardú iomlán de 6.9% ar chostais oibriúcháin agus riaracháin sa bhliain reatha.
In ainneoin laghdú 0.6% ar bhrabús oibriúcháin ag eascairt as méadú ar tháillí dímheasa, fanann brabúis
oibriúcháin sa tréimhse thar a bheith láidir ag € 4.8 milliún agus cuid acu, € 1.2 milliún nó 34% níos airde ná 2014,
thart ar 4 bliana roimhe sin. Choinnigh an chuideachta a seasamh oibriúcháin iomaíoch trí chorrlach oibriúcháin de
32.5% a thuairisciú a sháraigh corrlach oibriúcháin 30% don seachtú bliain as a chéile. Tar éis costais mhaoinithe
agus muirear cánachais, bhí thart ar € 3.929 milliún inchurtha i leith an Scairshealbhóra ag an gCuideachta.

Infheistíochtaí Caipitil
Bhí Breiseanna Caipitil € 1,671k sa bhliain. Seo a leanas roinnt de na príomhinfheistíochtaí caipitil a tabhaíodh le
linn 2018, € 710k de na hoibreacha tógála ar siúl maidir leis na hoibreacha forbartha leanúnacha ag Faing. Is éard
atá i gceist leis an bhforbairt € 23m seo cé nua 117m a thógáil le dul isteach i lamairní Thoir agus Thiar, inlíonta
taobh thiar de berth 5 agus rochtain, fóntais agus maolú tuilte a sholáthar ar na 38 heicteár a fuarthas le déanaí
chun páirc thionsclaíoch a bhaineann le calafort a fhorbairt. Tá gach réamhdhearadh agus gach obair imscrúdaithe
comhshaoil agus láithreáin ghaolmhar críochnaithe anois agus ABP tar éis pleanáil a dhéanamh ar an 28 Nollaig a
mhairfidh do na chéad chéimeanna eile den fhorbairt seo. Cáilíonn an tionscadal seo le haghaidh maoiniú Deich T
faoin nGlao Chumaisc Iompair CEF 2017 agus mar a tuairiscíodh roimhe seo tá an t-iarratas seo ceadaithe le
haghaidh maoinithe ag an AE do suas le 20% de chaiteachais cháilitheacha. Ina theannta sin, infheistíodh € 643k
chun suíomh a fheabhsú i nDuga Luimnigh chun oibríochtaí dramh-mhiotal a athlonnú. Is éard atá sna hoibreacha
a thabhaítear ná oibreacha feabhsúcháin ar bhonneagar draenála uisce dromchla an láithreáin.
Críochnaíodh an próiseas deartha mionsonraithe agus na tuarascálacha gaolmhara a choimisiúnaigh SFPC chun
Líne Iarnróid Fhainge-Luimneach a athchur ag deireadh 2018. Críochnaíonn sé seo le clár beagnach ceithre bliana
lena n-áirítear scópáil, réamhdhearadh, measúnuithe comhshaoil, measúnú sábháilteachta iarnróid, agus dearadh
mionsonraithe. Tá an stráice iarnróid 40km seo idir Luimneach agus Faing réidh le bheith “réidh le sluasaíocht”
chun críocha lasta amháin agus meastar go dtógfaidh oibreacha athchóirithe idir 12 agus 18 mí. Ligeann críochnú
an dearaidh mhionsonraithe don tionscadal dul ar aghaidh chuig tairiscintí le haghaidh céim oibreacha le
Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge tiomanta don tionscadal seo a éascú, nuair a bhíonn conradh
fadtéarmach inmharthana i bhfeidhm.
Dearbhaím go bhfuiltear ag cloí leis na Treoirlínte maidir le Breithmheas agus Bainistiú na dTograí Caiteachais
Chaipitiúil.
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Rialachas Corparáideach
Chonaic Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge tar éis Toghcháin Stiúrthóirí Fostaí cheap an tAire Stiúrthóir
Fostaí ar an mBord ar an 17 Eanáir 2018. Le dhá cheapachán eile curtha faoi bhráid an Bhoird ag an Aire i mí
Feabhra 2019, tá an Bord bunaithe go hiomlán faoi láthair ag ochtar baill.
Rinneadh dul chun cinn suntasach i 2018 chun cuspóirí an Phlean Straitéisigh 2018– 2022 a bhaint amach. Tá an
Chuideachta ar ndóigh chun Plean Straitéiseach 2019-2023 a cheadú agus a chur faoi bhráid na Ranna Iompair
agus Airgeadais faoin dáta dlite.
Tá Cuideachta Chalafort na Sionainne agus Fhainge fós tiomanta don Chód Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí
Stáit a chomhlíonadh. Aithníonn an Ráiteas um Rialú Inmheánach ar leathanaigh 10 go 13, freagracht an Bhoird as
a chinntiú go gcoinnítear agus go bhfeidhmítear córas éifeachtach rialaithe inmheánaigh agus sonraítear sa
Ráiteas Rialachais agus i dTuarascáil na Stiúrthóirí ar leathanaigh 3 go 8 an nochtadh riachtanach don Tuarascáil
Bhliantúil a eascraíonn as Cód.
Díbhinn
Cinntíonn feidhmíocht den scoth le blianta beaga anuas go leanann an SFPC ag dearbhú agus ag íoc díbhinní don
Státchiste. In 2018 íocadh € 300,000 leis an Státchiste trí huaire níos airde ná an chéad íocaíocht díbhinne de
chuid na cuideachta trí bliana roimhe sin. Táimid muiníneach go sáróidh candam na díbhinne a bheartaítear a íoc
sa bhliain reatha arís toradh na bliana roimhe sin.
Luach saothair
Comhlíonann Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge Treoirlínte an Rialtais maidir le táillí na Stiúrthóirí a íoc
agus le beartas an Rialtais maidir le pá an Phríomhfheidhmeannaigh agus gach fostaí de chuid Chomhlachtaí an
Stáit.
Comhlíonadh Reachtúil
Chomh fada agus is eol dom agus mar a chreideann mé gur comhlíonadh riachtanais reachtúla uile na Cuideachta.
Forbairtí ó dheireadh na bliana
Ní thugtar aon fhorbairtí suntasacha faoi deara.
An todhchaí
D'aithin an Chuideachta, trína Phlean Straitéiseach 5 Bliain 2019-2023, caiteachas caipitil de € 41.9 milliún san
iomlán thar an tréimhse cúig bliana. As seo, tá riachtanais chaipitil de € 8.9 milliún aitheanta agus mionsonraithe
aici dá Bhuiséad Bliantúil 2019. Tá an Bord tiomanta go hiomlán don fhís straitéiseach a sheachadadh mar atá
leagtha amach i Máistirphlean Fís 2041 na Sionainne agus Fhainge agus chuige sin, beidh sé ag leanúint go
gníomhach le cur i bhfeidhm na bpríomhspriocanna inghnóthaithe ar fad a aithnítear sa Phlean. Cé go bhfuil sé go
luath i dtréimhse phlean Vision 2041, táimid ag súil go mór lena réamh-mheastacháin fáis a bhaint amach. Ó 2011
(bunbhliain Vision 2041) mhéadaigh an tonnáiste ag ár gcríochfoirt lasta ghinearálta 72% i gcomhréir leis an gcás
meánachfháis meán go hard de chuid 2041.
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Leanaimid ag déanamh dul chun cinn suntasach ar go leor de na príomhspriocanna inghnóthaithe de chuid Vision
2041, tá cuid acu mar Chéim I de Chlár Forbartha Fhainge a chuimsíonn inlíonadh an lamairne thoir tugtha chun
críche agus thabharfainn faoi deara freisin an dul chun cinn seo a leanas maidir le míreanna tábhachtacha eile:








Maidir le Clár Forbartha Chalafort Fhainge, 2018 agus ba bhliain ghnóthach a bhí i dtosach ciúin ar na
hoibreacha agus na toiliú a bhí ag teastáil le haghaidh Chéim II den chlár infheistíochta a chur chun cinn.
Lóisteáladh iarratas pleanála leis an mBord Pleanála i mí Aibreáin 2018 tríd an bpróiseas Gealltanais
Bonneagair Straitéisigh agus bronnadh cead pleanála ar an iarratas ar an 28 Nollaig 2018. Dá bhrí sin,
cuirfear tús leis na hoibreacha bunúsacha a bhaineann leis an toiliú pleanála seo in 2019. Tá na
hoibreacha seo suntasach ó thaobh nádúir de agus is iad na tionscadail shibhialta is mó atá déanta ag
Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge. Tá faomhadh againn cheana féin do mhaoiniú SCE do na
hoibreacha seo agus táimid ag súil go mbeidh na hoibreacha incháilithe go léir críochnaithe faoi
dheireadh 2023.
Fáiltíonn an Bord roimh an dul chun cinn atá á dhéanamh ar Scéim Bhóthar Luimnigh go Faing ach
leagtar béim air go bhfuil an Scéim seo ag éirí níos práinní. Is maith an rud é go bhfuil Scéim
Uasghrádaithe Luimnigh go Bóthar Fhainge curtha san áireamh sa NPF agus i dTionscadal gaolmhar
Éireann 2040 a sheol an rialtas in 2018. Tuigimid go gcuirfidh an fhoireann dearaidh iarratas pleanála
isteach i Meitheamh 2019 leis an mBord Pleanála. Mar gheall ar nádúr cosán criticiúil na Scéime seo
maidir le céim forbartha an Chalafoirt ní féidir linn a dhóthain a rá go bhfuil an Scéim Bóithre seo curtha i
gcrích go tráthúil.
Tá dhá chuspóir shoiléire i bhFís 2041 maidir le todhchaí Dhugaí Ted Russel agus talamh gaolmhar. Ba
é an chéad cheann ná an calafort oibre a chur chun cinn agus a chothabháil agus ba é an dara ceann
toradh tráchtála a bhaint amach ar a shócmhainní neamh-chroílárnacha. D'fhonn na cuspóirí
comhghaolmhara seo a chur chun cinn go bríomhar, chríochnaíomar Straitéis Fhorbartha Chreat
Luimnigh (LFDS) a seoladh go rathúil i mí an Mhárta 2018. Ó seoladh é, táimid tar éis Savills a sholáthar
mar chomhairleoirí maoine ar bhonn ilbhliantúil. Chuir Savills tús lena rannpháirtíocht i nDeireadh
Fómhair 2018 chun a gcéim tosaigh, an Straitéis Forfheidhmithe do Pháirc Eacnamaíochta Dugthailte
Luimnigh a chríochnú faoi dheireadh Ráithe 1 2019.
Cé go bhfuil bagairtí eacnamaíocha soiléire ag eascairt as Brexit, creidimid go dtugann sé deis freisin. Is
suaiteoir é Brexit agus chuir sé iallach ar an earnáil lasta, lena n-áirítear a lucht déanta beartas, córais
reatha agus cosáin tráchta a athbhreithniú. Chuige sin, leanfaimid de bheith gníomhach i scrúdú
deiseanna nua do SFPC maidir le dinimic earnála lasta a athrú. Maidir le LNG, tá an spleáchas ar
sholáthar gáis na hÉireann ón RA doiciméadaithe go maith. Go bhféadfadh an Ríocht Aontaithe a bheith
ina “tríú tír” i gcomhthéacs an AE maidir le soláthairtí gáis amach anseo. Ina theannta sin, ní féidir
neamhaird a dhéanamh den éiginnteacht a cruthaíodh i dtéarmaí scála na dtaraifí agus mar sin
athbheochan láidir a dhéanamh ar an gcás maidir le críochfort GNL amhail an ceann atá beartaithe i
mBéal Átha Longfoirt.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le mo chomhstiúrthóirí as a gcuid oibre leanúnaí thar ceann na cuideachta i
rith na bliana. Thar ceann an Bhoird ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Aire Iompair, Turasóireachta &
Spóirt, an tUasal Shane Ross, T.D agus a oifigigh rannacha as a dtacaíocht leanúnach don Chuideachta le bliain
anuas. Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an mbainistíocht agus leis an bhfoireann as a niarrachtaí agus a gcomhoibriú le linn 2018 chun tacú leis an treoir atá á cur ar fáil ag an mBord.
David McGarry
Cathaoirleach
Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge
Dáta : 29 Márta 2019
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Athbhreithniú Oibriúcháin
Bhí feidhmíocht oibriúcháin a seachadadh in 2018 ar bharr gach buaicphointe roimhe seo. Leanann feidhmíocht
2018 leis an treocht le blianta beaga anuas le Láimhdeachas, EBITA agus PBT, agus taifeadadh gach bliain ó
bhliain go bliain go € 14.7m (2017: € 14.0m), € 6.8m (2017: € 6.7m) agus € 4.35m ( 2017: € 4.29m) faoi seach. Is
díol suntais é an fheidhmíocht 2018 seo sa mhéid go dtagann sé láithreach bonn ar na buaicphointí stairiúla a
leagadh síos i 2015, 2016 agus 2017.
Baineann na bunspreagadh a bhaineann le feidhmíocht na bliana seo le fás tonnáiste suntasach ag ár gcríochfoirt
lasta il-úsáideora féin. Mar shampla, thaispeáin Faing fás os cionn 19% bliain i ndiaidh bliana le Luimneach ag
coinneáil a thréchur tonnáiste ard stairiúil le blianta beaga anuas. Cé gur chuir an dá chríochfort seo ar chumas
P&L fás, maolaíodh iad go pointe áirithe trí chrapadh ag na críochfoirt faoi úinéireacht phríobháideach. Dá bhrí sin,
tháinig laghdú ar an tonnáiste iomlán in Inbhear na Sionainne go 10.7m tonna (2017: 11.3m). Mar a luadh, bhí an
crapadh seo teoranta do na críochfoirt phríobháideacha ina raibh smachtbhannaí na Stát Aontaithe, a bhaintear le
linn na scríbhneoireachta, ag dul i bhfeidhm go diúltach ar tháirgeadh alúmana agus ina theannta sin, bhí tionchar
diúltach ag riachtanais chothabhála ar thréchur guail le haghaidh giniúint leictreachais.
Maidir leis na críochfoirt ag Faing agus i Luimneach, bhí ceirdeanna talmhaíochta, fuinnimh agus tógála an-láidir.
Sáraíonn tréchuir ag na críochfoirt seo tonnáistí ag 11m ar airde an tíogair Cheiltigh agus tá siad ag súil le fás láidir
leanúnach. Tá Luimneach ag teacht chun cinn mar phríomh-chríochfort onnmhairithe do thionscal dúchasach le
honnmhairithe ag léiriú níos mó ná 60% dá thréchur ag roinnt cuideachtaí áitiúla éagsúla. Is díol suntais é go
bhfuilimid ag rianú anois na cásanna fáis idir lár agus ardfhorbartha a bhfuiltear ag súil leo inár Máistirphlean, Fís
2041, agus tá sé ríthábhachtach go leanfar ag cur a chuid feabhsuithe acmhainne i bhfeidhm, go háirithe i
gcríochfort Fhainge. Go háirithe, go dtí seo níl aon tionchair a bhaineann le Brexit ar ár bhfeidhmíocht trádála ag ár
gcríochfoirt lasta ginearálta féin.
Mar a luadh, rinne an Chuideachta feidhmíocht airgeadais an-láidir in 2018 a sheachadadh trína ndéantar EBITA,
brabús ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas agus brabús atá inchurtha i leith an scairshealbhóra rianú ar
na leibhéil taifeadta anois. Cé go bhfuil an corrlach oibriúcháin agus an corrlach oibriúcháin ag dul i méid chomh
maith, bhí roinnt sleamhain i rith 2018. Baineann na príomhthionchair ar an gcorrlach reatha le muirir dhímheasa
níos airde mar gheall ar ár gclár infheistíochta caipitil dian. Ba cheart an tionchar seo a cheartú sa ghearrthéarma
de réir mar a chomhlíonann an t-éileamh an acmhainn. Tá tionchar ag athruithe i meascán lasta agus críochfoirt
freisin ar chorrlach 2018. In ainneoin an laghdaithe ar corrlach oibriúcháin, tá brabúis oibriúcháin sa bhliain fós thar
a bheith láidir agus ag € 4.7 milliún tá € 1.2 milliún nó 34% níos airde ná sin i 2014, ach 4 bliana roimhe sin.
Léiríonn an fheidhmíocht trádála seo an rath a baineadh amach maidir le hioncaim agus costais bhainistíochta a
mhéadú, mar shampla, ní raibh ach corrlach ag airde an tíogair cheiltigh 5.5%.
Cé go bhfuil brabús sláintiúil á ghiniúint ag an ngnólacht anois, tá go leor éileamh substaintiúil ar shreabhadh airgid
mar an Clár Infheistíochta fairsing atá mar bhonn le Vision 2041, an ceanglas maoinithe pinsin dochreidte agus an
ceanglas reatha maidir le maoiniú fiachais. Dá réir sin, tá sé ríthábhachtach go leanaimid ar aghaidh ag méadú
ioncaim agus, níos tábhachtaí fós, leanfaimid orainn ag rialú costas go dian ionas gur féidir linn tógáil ar an rath a
bhí againn le déanaí.
Táimid muiníneach go mbainfear amach na réamh-mheastacháin atá leagtha amach i bhFís 2041 trí fheabhsú
leanúnach a dhéanamh, i ngach réimse, agus go bunúsach seachadfar na riachtanais acmhainne a aithníodh
iontu. Ó 2011 (bunbhliain Vision 2041) tá an tonnáiste ag ár gcríochfoirt lasta ginearálta tar éis méadú díreach os
cionn 72% agus táimid ag súil go leanfaidh an tréchur tonnáiste ar aghaidh ag dul in airde sna blianta amach
romhainn ag teacht leis an gcás lár go hard a réamh-mheasadh i bhFís 2041 .
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Pleanáil Acmhainne & Maoiniú
Mar gheall ar an seachadadh comhsheasmhach le blianta beaga anuas de thorthaí oibriúcháin agus airgeadais
láidre leanann ár gclár comhardaithe ag leathnú agus ag neartú. Mar shampla, le linn na tréimhse 10 mbliana ó
2008 go 2018, tá méadú 243% ar shócmhainní glana go € 40.8m (2008: € 16.8m) agus tháinig méadú 320% ar an
sreabhadh airgid oibriúcháin bliantúil go dtí € 5.9m in 2018 (2008: € 1.8m). Chuir an neart feidhmíochta seo ar
chumas na Cuideachta a Chlár Infheistíochta uaillmhianach a chur i bhfeidhm atá mar bhonn le Fís 2041.
Mar gheall ar an dtoilleadh tonnáiste méadaithe a réamh-mheastar i bhFís 2041, tá gá le hacmhainn bhreise.
Maidir leis seo, tá sé riachtanach ár gClár Infheistíochta a chur i bhfeidhm go leanúnach. Ag leanúint ar chríochnú
Chéim 1 ar chostas € 12m in 2016, fuaireamar cead pleanála le haghaidh na gCéimeanna, II go IV leantach, i mí
na Nollag 2018. Is éard atá sna Céimeanna seo ná tógáil nua de 117m chun dul isteach san Oirthear agus san
Iarthar Na lamairní, ag líonadh isteach an ché ghaolmhar a leagadh síos mar aon le forbairt an láithreáin 38
heicteár a fuarthas le gairid ag Faing mar pháirc ghnó calafoirt. Áirítear leis an dara ceann sin an talamh seo a ardú
thart ar 2m chun críocha maolaithe tuile. Cuirfear tús le tógáil ar an tionscadal ilbhliantúil seo in 2019.
Tá an maoiniú do na daoine thuasluaite i bhfeidhm agus foilseofar é ónár gcúlchistí féin, ó fhiachas bainc agus ó
chlár Ten-t an AE. Mar a luadh, tá muid sásta go mbeidh an fiachas atá ann cheana féin mar aon le fiachas nua
laistigh de chumas airgeadais an ghnó agus go deimhin beidh go leor dár bhfiachas reatha aisíoctha go hiomlán sa
ghearrthéarma agus sa mheántéarma. Rud atá tábhachtach, tacaíonn clár CEF / Ten-t an AE lenár bpleananna
infheistíochta trína bhfaigheann muid ceadú suas le € 7.5m i maoiniú deontais AE cheana féin. Tá sé tábhachtach
go mbreathnaíonn Coimisiún an AE ar SFPC mar chroí-chalafort conartha sa chomhthéacs Eorpach mar a léirítear
a thuilleadh sa Togra fhoirmiúil a ritheadh i mí an Mheithimh 2018 ag leathnú ailíniú an Chonair NSMED chun
SFPC a áireamh.
Tháinig laghdú ar ár n-easnamh pinsin i rith 2018 go € 7.9m (2017: € 8.1m) leis an drochfheidhmíocht le déanaí
sna margaí caipitil domhanda ag dul i bhfeidhm go diúltach ar fheidhmíocht shócmhainní bunúsacha pinsin. Mar
sin féin, tá an Bord ar ndóigh ag iarraidh díbhinn mhéadaithe as cúlchistí carntha ioncaim indáilte de réir a Pholasaí
Díbhinne faofa. Tá infheistíocht chaipitil i rith 2018 mar atá leagtha amach sna ráitis airgeadais.

Comhshaol
Tá an Bord agus an bhainistíocht tiomanta do fheabhsú leanúnach a dhéanamh ar a chórais bainistíochta
comhshaoil, sláinte agus sábháilteachta (EHS). Tá bainistíocht comhshaoil lánpháirtithe go hiomlán anois inár
gcóras bainistíochta agus is cuid shuntasach í den chóras sin. Mar a tharla i mblianta roimhe seo rinneamar
infheistíocht shuntasach i mbonneagar comhshaoil le linn 2018, go háirithe i Luimneach, agus leanaimid orainn ag
déanamh buiséid ar acmhainní breise in 2019 maidir le gléasra coscáin deannaigh a cheannach ag Faing.
Cothóidh agus feabhsóidh na hacmhainní reatha agus pleanáilte seo ár gcórais EHS a thuilleadh.
Tacaíonn SFPC leis an nGrúpa Oibre Comhshaoil a bhunaigh Grúpa Stiúrtha an Chreatphlean Straitéiseach
Comhtháite (SIFP) d'Inbhear na Sionainne. Le linn 2017 agus 2018, chuir an Grúpa Oibre tionscadal mapála
gnáthóige i gcrích, chun suirbhéanna ar éin a chur san áireamh, ar na suíomhanna uisce domhain tosaíochta sa
SIFP. Táimid ag tnúth le comhoibriú breise leis an nGrúpa Oibre seo in 2019.
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An Todhchaí
Tá SFPC ar cheann de na príomhthiománaithe eacnamaíocha i Réigiún an Iarthair Láir. Rinneadh a thionchar
eacnamaíoch a chainníochtú agus a fhoilsiú i measúnú tionchair eacnamaíochta W2 2016, agus thug buaicphointí
an mheasúnaithe eacnamaíoch faoi deara;


Ba é an tionchar eacnamaíoch bliantúil a bhí ag gach gníomhaíocht a bhaineann le calafoirt SFPC ná
€ 1.9 billiún.



Tacaítear le 3,648 FTE san iomlán ag giniúint € 192.7 milliún in ioncam fostaíochta bliantúil i measc
cuideachtaí a bhfuil baint acu le SFPC.



Ba é luach na trádála a láimhseáladh trí SFPC in 2015 ná € 8.5 billiún.



Mar thoradh ar ghníomhaíocht tráchtála chustaiméirí SFPC, caitheadh € 347.2 milliún de chaiteachas
bliantúil sa gheilleagar réigiúnach ar earraí agus ar sheirbhísí neamh-shaothair.



Ríomhtar caiteachas caipitiúil réamh-mheasta thar thréimhse Vision 2041 ag € 1.8 billiún a thacóidh le
breis agus 22,000 FTE sa réigiún agus a spreagfaidh € 1.09 billiún breise idir caiteachas indíreach agus
caiteachas spreagtha.

Is acmhainn nádúrtha uathúil é cuan SFPC, Inbhear na Sionainne mar is é an t-aon duine uisce in Éirinn agus
ceann de na cinn is lú ar fud na hEorpa ar féidir leis na longa is mó a éascú. Agus an long nua ag méadú níos mó
ná riamh tá an buntáiste seo ag éirí níos ábhartha anois ná mar a bhí roimhe seo. Dá réir sin, tá fíor-chumas ann
an tInbhear a fhorbairt mar mhol farraige domhainfharraige.
Chun an poitéinseal seo a ghabháil, tá cur chuige comhoibríoch agus iomlánaíoch glactha againn maidir lenár
bpleananna straitéiseacha a fhorbairt mar a léirítear inár Máistirphlean 30 bliain Fís 2041 agus inár rannpháirtíocht
ghníomhach sa SIFP. Ó seoladh na Pleananna seo in 2013, tá go leor dá bpríomhchuspóirí tosaithe ar chur i
bhfeidhm.
Ceann dár bpríomhchuspóirí i dtréimhse phlean Vision 2041 ná tréchur bliantúil a dhúbailt ó 10m tonna go 20m
tonna. D’fhonn an sprioc seo a bhaint amach, tá an-chuid uisce domhain agus naisc chúlchríche uasghrádaithe
ríthábhachtach chomh maith le hinfheistíocht shuntasach i dtrealamh agus bonneagar coimhdeach mór.
Rinneadh dul chun cinn suntasach i rith 2018 ar chuid de na nithe insoláthartha níos suntasaí a theastaíonn chun
ár bpleananna a chur i bhfeidhm mar seo a leanas;
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An scéim bóthair idir Luimneach agus Faing a chur i gcrích go práinneach: an uair seo anuraidh
bhíothas ag súil le hiarratas pleanála don Scéim seo a fhoilsiú i rith H1 2018. Tuigimid anois go ndéanfar
iarratas pleanála a thaisceadh go foirmiúil leis an mBord Pleannala i Meitheamh 2019. An Bóthar seo Tá
an scéim san áireamh sa Chreat Pleanála Náisiúnta (NPF) agus tá an maoiniú tiomnaithe sa Phlean
Forbartha Náisiúnta (NDP) a bhaineann leis a foilsíodh i mí Feabhra 2018. Tá an Bóthar seo thar a bheith
tábhachtach do fhorbairt phleanáilte an Chalafoirt. Feabhsóidh sé freisin an slabhra soláthair náisiúnta trí
nasc gan uaim a chruthú le calafoirt uisce is doimhne na hÉireann ar an taobh thiar den ghréasán
mótarbhealaí náisiúnta, rud a chuirfidh go mór le cothromú Bhaile Átha Cliath agus mórcheantar Bhaile
Átha Cliath.
Athchóiriú an líne iarnróid idir Luimneach agus Faing le haghaidh úsáid lasta: Críochnaítear na
réamhriachtanais go léir lena n-áirítear dearadh comhshaoil, sábháilteachta agus mionsonraithe go
substaintiúil agus is stát réidh réidh é an tionscadal go bunúsach. Tá na costais athchóirithe go dtí seo
cómhaoinithe ag SFPC agus Áis Chónasctha na hEorpa le Coimisiún na hÉireann coimisiúnaithe chun an
tionscadal a bhainistiú. Ag teacht le Fís 2041 táimid ag leanúint ar aghaidh go gníomhach le hathchóiriú
inmharthana an líne iarnróid seo.

Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge
agus a fhoghnóthais
An bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2018
Athbhreithniú Gnó agus Oibriúcháin (ar lean)


Aitheantas a thabhairt do SFPC mar chalafort lena mbaineann tábhacht idirnáisiúnta agus náisiúnta: Dul
chun cinn suntasach déanta le NPF an Rialtais agus leis an NDP ag tacú go hiomlán le SFPC mar
phríomhshócmhainn straitéiseach náisiúnta. Ina theannta sin, thagair an NPF don SIFP mar eiseamláir ar
conas is féidir pleanáil talún agus mara a bhaint amach i dtimpeallacht ilghníomhaireachta mar Inbhear na
Sionainne. Ag teacht leis an NPF, thacaigh Tionól an Deiscirt go hiomlán le ról suntasach SFPC ina
dhréacht-Straitéis Spásúlachta agus Eacnamaíochta Réigiúnach a foilsíodh go luath in 2019.
Mar a luadh roimhe seo, d'athdhearbhaigh agus uasghrádaigh an AE a thacaíocht do SFPC mar
phríomhchalafort Eorpach le rith a Thogra fhoirmiúil chun an Príomh-Chonair NSMED a leathnú chun
SFPC a chur san áireamh.



Soláthar de chumas calafoirt nua ag SFPC: Mar a luadh, beidh SFPC ag tosú ag tógáil do Chéimeanna
II go IV dá Chlár Forbartha Faing in 2019 tar éis cead pleanála a fháil i mí na Nollag 2018.



Forbairt na Suíomhanna Forbartha Straitéisí d'uisce domhain a shainaithnítear sa Chreatphlean
Straitéiseach Comhtháite (SIFP) d’Inbhear na Sionainne a chur chun cinn: Cuireadh an láithreán SDL atá
ainmnithe ag SIFP i mBéal Átha Longfoirt ar an margadh in 2018 agus tháinig Shannon LNG chun tosaigh
chun an t-iomlán a fháil. suíomh heicteáir. Mar gheall ar dhul in éag don chead pleanála bunaidh, rinne
Shannon LNG iarratas ar síneadh pleanála cúig bliana ag ABP agus deonaíodh é. Mar sin féin, lean
athbhreithniú breithiúnach maidir leis an síneadh seo agus mar thoradh air sin rinne an chúirt ceisteanna
áirithe a tharchur chuig EUCJ. Dá bhrí sin, tráth na scríbhneoireachta tá cinneadh na Cúirte fós gan
réiteach.
Tá sé doiciméadaithe go maith gur tionscadal straitéiseach an-tábhachtach é seo do Chuideachta
Chalafort na Sionainne agus Fhainge, a dhéanann ceangal ar ról Inbhear na Sionainne mar mhol fuinnimh
tábhachtach don tír. Ó thaobh na tíre de, tá sé chomh tábhachtach céanna go gcuirfeadh sé breis
iomaíochta ar fáil sa mhargadh gáis náisiúnta agus ag an am céanna ag cur go mór le slándáil an
tsoláthair náisiúnta. Tá imní ann anois nach bhfuil ár gcóras pleanála náisiúnta in ann a lán a dhéanamh
de réir mar a bhíonn infheistíochtaí bonneagair straitéiseacha ainmnithe ag cur isteach ar éiginnteacht
ollmhór agus moill shuntasach ag céim an toilithe. Leis na moilleanna agus leis an neamhchinnteacht ama
seo, léirítear go bhféadfadh Éire a bheith ina áit neamhthaitneamhach chun infheistíocht a dhéanamh.



Straitéis Creatlach na nDuganna Luimnigh (LDFS): I rith na bliana sheolamar go rathúil na LDFS i
bhfoirgneamh Bannatyne Mills. Is iad príomhchuspóirí na Straitéise spreagúla seo ná an calafort oibre a
choinneáil ar a lorg 15-heicteár le cothromaíocht ár n-eastáit de chuid na nDuganna Luimnigh de 30
heicteár, curtha chun cinn le haghaidh gníomhaíochta tráchtála calafoirt nó neamh-chalafoirt. Is creat anspreagúil é an LDFS a bhfuil sé de chumas aige sruth ioncaim nuaithe éagsúla a sheachadadh don
Chalafort sa mheántéarma go fadtéarma agus fostaíocht nua suntasach a chruthú do Chathair Luimnigh. I
rith na bliana, sholáthair muid Savills chun an treoir fhorfheidhmithe riachtanach a sholáthar sa
ghearrthéarma, sa mheántéarma agus san fhadtéarma. Tá sé i gceist againn iarratas pleanála a lóisteáil
sa chuid dheireanach de 2019 chun Muilte Bannatyne, 40,000 troigh cearnach a athchóiriú, arb é an chéad
mhórthionscadal de chuid na LDFS é.

Maidir le Brexit, go dtí seo ní raibh aon tionchar ábhartha againn, áfach, sa deireadh thiar thall, is é an tionchar a
bheidh ag imeachtaí ar na míonna amach romhainn. Le Brexit nó gan é, is é ár dtuairim go gcaithfidh meon an tslí
a n-athraíonn gluaiseachtaí lasta in Éirinn. Is fianaise shoiléir é seo maidir le scrogaill iompair ar fud Mhórcheantar
Bhaile Átha Cliath. D'fhéadfadh feabhsuithe cumais pleanáilte ag Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge i
gcomhar le críochnú Scéim Bhóthar Luimnigh go Faing agus athchóiriú na líne iarnróid 40km ó Luimneach go
Faing réiteach páirteach a sholáthar ar an bhfadhb náisiúnta seo. Maidir leis seo, d'fhéadfaí breathnú ar Brexit mar
chatalaíoch le hathrú trína bhféadfadh Comhlacht Chalafort na Sionainne agus Fhainge ról i bhfad níos mó a
bheith aige maidir le gluaiseacht lasta ná mar a bhí roimhe seo.
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De réir mar a leanaimid ar aghaidh le dul chun cinn a dhéanamh ar fheidhmíocht stairiúil tá na príomhchuspóirí ar
fad a aithníodh i bhFís 2041 faoi lán seoil i dtreo cur i bhfeidhm laistigh dá n-amlínte forordaithe. Tá sé an-sásta
freisin a thabhairt faoi deara go dtacaíonn agus go dtacaíonn ár bpríomhpháirtithe leasmhara ábhartha, mar an
Rialtas, sa NPF agus an NDP agus an AE, ina rialachán CEF, lenár bpleananna amach anseo. Dá réir sin, is féidir
linn a bheith ag súil le saoráid chalafoirt inbhuanaithe den chéad scoth a fhorbairt a chuirfidh go mór leis na
geilleagair náisiúnta agus réigiúnacha i dtéarmaí fostaíochta agus folláine eacnamaíoch sna blianta amach
romhainn.
Buíochas
Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil lenár bhfostaithe go léir as a n-obair chrua agus as a ndíograis i rith na
bliana agus ba mhór againn an méid a rinne siad.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an gCathaoirleach agus leis na Stiúrthóirí as a dtreoir agus a gcabhair
dom féin agus don fhoireann bhainistíochta i rith na bliana. Gabhaim mo bhuíochas agus mo bhuíochas freisin le
foireann Rannóg Iompair Mhuirí na Roinne Iompair, Turasóireachta & Spóirt as a gcúnamh agus a dtacaíocht i rith
na bliana. Go sonrach, ba mhaith liom aitheantas a thabhairt dá dtacaíocht maidir le cinneadh an AE an Chonair
NSMED a leathnú agus a dtacaíocht ar dhul chun cinn Scéim Bhóthar Luimnigh go Faing.
Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil lenár gcustaiméirí as a ngnó i rith na bliana agus táimid ag
tnúth le bheith ag obair leo sna blianta amach romhainn.

Pat Keating
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge
Dáta : 29 Márta 2019
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Tuairim
Rinneamar iniúchadh ar ráitis airgeadais Chuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge, a chuimsíonn an Ráiteas
ar ioncam cuimsitheach, an Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach, an Clár Comhardaithe, an Ráiteas faoi Shreabhadh
Airgid, an Ráiteas ar Athruithe ar Chothromas don bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2018 , agus na nótaí
gaolmhara leis na ráitis airgeadais, lena n-áirítear achoimre ar pholasaithe cuntasaíochta suntasacha.
Is é an creat tuairiscithe airgeadais a cuireadh i bhfeidhm agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú acu ná dlí na
hÉireann agus caighdeáin chuntasaíochta arna n-eisiúint ag an gComhairle um Thuairisciú Airgeadais lena náirítear FRS 102 'An Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais is infheidhme sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na
hÉireann' (Cleachtas Cuntasaíochta a nGlactar Leis go Coitianta in Éirinn).
Is é ár dtuairim, ráitis airgeadais Chuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge:


léargas fíor agus cothrom a thabhairt de réir Cleachtais Chuntasaíochta a nGlactar Leis go Coitianta in
Éirinn ar shócmhainní, dliteanais agus staid airgeadais na cuideachta amhail an 31 Nollaig 2018 agus ar
a feidhmíocht airgeadais agus ar a sreafaí airgid don bhliain airgeadais dar críoch sin; agus



gur ullmhaíodh i gceart iad de réir riachtanais Acht na gCuideachtaí 2014.

Bunús na tuairime
Rinneamar ár n-iniúchadh de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta ar Iniúchadh (Éire) (ISAs (Ireland)) agus an dlí is
infheidhme. Déantar cur síos breise ar ár bhfreagrachtaí faoi na caighdeáin sin i 'bhfreagrachtaí an iniúchóra as
iniúchadh a dhéanamh ar roinn na ráiteas airgeadais' dár dtuarascáil. Táimid neamhspleách ar an gcuideachta de
réir na gceanglas eiticiúil atá ábhartha dár n-iniúchadh ar ráitis airgeadais in Éirinn, is é sin Caighdeán Eiticiúil
Údarás Maoirseachta Iniúchta agus Cuntasaíochta na hÉireann (IAASA) maidir le sláine, oibiachtúlacht agus
neamhspleáchas an iniúchóra, agus na fógraí eiticiúla a bhunaigh Cuntasóirí Cairte na hÉireann, a cuireadh i
bhfeidhm de réir mar a measadh go raibh siad oiriúnach sna himthosca don eintiteas. Tá ár bhfreagrachtaí eiticiúla
eile comhlíonta againn de réir na riachtanas seo. Creidimid go bhfuil an fhianaise iniúchóireachta atá faighte
againn leordhóthanach agus oiriúnach chun bonn a sholáthar dár dtuairim.
Coinbhleachtaí a bhaineann le gnóthas leantach
Níl aon rud le tuairisciú againn maidir leis na nithe seo a leanas a n-éilíonn na ISAs (Ireland) orainn tuairisciú
chugat i gcás:
níl úsáid na stiúrthóirí ar bhonn cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh in ullmhú na ráiteas airgeadais oiriúnach; nó
Níor nocht na stiúrthóirí sna ráitis airgeadais aon éiginnteachtaí ábhartha aitheanta a d'fhéadfadh amhras
suntasach a chaitheamh faoi chumas na cuideachta leanúint ar aghaidh ag glacadh le bonn cuntasaíochta an
ghnóthais leantaigh ar feadh tréimhse dhá mhí dhéag ar a laghad ón dáta a údaraítear na ráitis airgeadais a
eisiúint.
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Faisnéis eile
Cuimsíonn faisnéis eile faisnéis atá cuimsithe sa Tuarascáil Bhliantúil, seachas na ráitis airgeadais agus tuarascáil
ár n-iniúchóra air. Tá na stiúrthóirí freagrach as an bhfaisnéis eile. Ní chlúdaíonn ár dtuairim ar na ráitis airgeadais
an fhaisnéis agus, ach amháin sa mhéid a luaitear a mhalairt go sainráite inár dtuarascáil, ní chuirimid aon
chonclúid dearbhaithe in iúl ina leith.
I dtaca lenár n-iniúchadh ar na ráitis airgeadais, is é an fhreagracht atá orainn an fhaisnéis eile a léamh agus, agus
é sin á dhéanamh againn, a mheas an bhfuil an fhaisnéis eile ar neamhréir go hábhartha leis na ráitis airgeadais
nó lenár n-eolas a fuarthas san iniúchadh, nó ar dealraitheach go bhfuil sé ábhartha go hábhartha. míshásta. Má
aithnímid neamhréireachtaí ábhartha dá leithéid sna ráitis airgeadais, ceanglaítear orainn a chinneadh an bhfuil
míráiteas ábhartha sna ráitis airgeadais nó míráiteas ábhartha den fhaisnéis eile. Más rud é, bunaithe ar an obair
atá déanta againn, go gcinnimid go bhfuil míráiteas ábhartha ar an bhfaisnéis eile seo, ceanglaítear orainn an fhíric
sin a thuairisciú.
Nithe a gceanglaítear orainn tuairisciú orthu faoi Acht na gCuideachtaí, 2014


Fuaireamar an fhaisnéis agus na mínithe go léir a mheasaimid a bheith riachtanach chun críocha ár
n-iniúchta.



Is é ár dtuairim go raibh taifid chuntasaíochta na cuideachta dóthanach chun go bhféadfaí na ráitis
airgeadais a iniúchadh go héasca agus go cuí.



Tá na ráitis airgeadais ag teacht leis na taifid chuntasaíochta.



Is é ár dtuairim go bhfuil an fhaisnéis a thugtar i dtuarascáil na Stiúrthóirí ag teacht leis na ráitis
airgeadais. Bunaithe ar an obair a rinneadh le linn ár n-iniúchta amháin, dar linn, ullmhaíodh tuarascáil
na Stiúrthóirí de réir cheanglais Acht na gCuideachtaí 2014.

Nithe a gceanglaítear orainn tuairisc a thabhairt orthu trí eisceacht
Bunaithe ar ár n-eolas agus ar ár dtuiscint ar an gcuideachta agus ar a timpeallacht a fuarthas le linn an iniúchta,
níor shainaithin muid míráitis ábhartha i dtuarascáil na Stiúrthóirí.
Faoi Acht na gCuideachtaí 2014, ceanglaítear orainn tuairisc a thabhairt duit más rud é, inár dtuairim féin, nach
ndearnadh nochtadh luach saothair na stiúrthóirí agus na n-idirbheart atá sonraithe in ailt 305 go 312 den Acht. Níl
aon eisceachtaí le tuairisciú againn a eascraíonn as an bhfreagracht seo.
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Freagrachtaí na bainistíochta agus iad siúd atá freagrach as rialachas do na ráitis airgeadais
Mar a mhínítear níos iomláine i ráiteas freagrachtaí na stiúrthóirí, tá an bhainistíocht freagrach as na ráitis
airgeadais a ullmhú a thugann léargas fíor agus cothrom de réir Cleachtais Chuntasaíochta a nGlactar Leis go
Coitianta in Éirinn, lena n-áirítear FRS102, agus don rialú inmheánach sin a chinnfidh siad is gá. le hullmhúchán
ráiteas airgeadais atá saor ó mhíráiteas ábhartha, cibé acu mar gheall ar chalaois nó earráid.
Agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, tá an bhainistíocht freagrach as measúnú a dhéanamh ar chumas na
cuideachta leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach, ag nochtadh, de réir mar is infheidhme, nithe a bhaineann
le gnóthas leantach agus ag baint úsáide as an mbonn cuntasaíochta gnóthais leantaigh mura bhfuil sé i gceist ag
an mbainistíocht an chuideachta a leachtú nó scoirfidh sé d'oibríochtaí, nó níl aon rogha réadúil aige ach é sin a
dhéanamh.
Is iad na daoine atá freagrach as rialachas atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar phróiseas tuairiscithe
airgeadais na cuideachta.
Freagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh na ráiteas airgeadais
Is iad cuspóirí an iniúchóra dearbhú réasúnach a fháil i dtaobh an bhfuil na ráitis airgeadais ina n-iomláine saor ó
mhíráiteas ábhartha, cibé acu mar gheall ar chalaois nó earráid, agus tuarascáil iniúchóra a eisiúint a chuimsíonn
ár dtuairim. Is ardleibhéal dearbhaithe é dearbhú réasúnach, ach ní ráthaíocht é go mbraithfidh iniúchadh a
dhéantar de réir ISAs (Éire) míráiteas ábhartha i gcónaí nuair a bhíonn sé ann. Is féidir le míráitis teacht chun cinn
de bharr calaoise nó earráide agus meastar iad a bheith ábhartha más rud é, ina n-aonar nó san iomlán, go mbeifí
ag súil go mbeadh tionchar réasúnach acu ar chinntí eacnamaíocha na n-úsáideoirí ar bhonn na ráiteas airgeadais
seo.
Mar chuid d'iniúchadh de réir ISAs (Ireland), feidhmeoidh an t-iniúchóir breithiúnas gairmiúil agus coimeádfaidh sé
amhras gairmiúil le linn an iniúchta. Déanfaidh siad freisin:

Na rioscaí a bhaineann le míráiteas ábhartha sna ráitis airgeadais a aithint agus a mheasúnú, cibé acu
mar gheall ar chalaois nó earráid, nósanna imeachta iniúchóireachta a dhearadh agus a chomhlíonadh a
fhreagraíonn do na rioscaí sin, agus fianaise iniúchóireachta a fháil atá leordhóthanach agus oiriúnach
chun bonn a sholáthar dár dtuairim. Tá an baol nach n-aimsítear míráiteas ábhartha de bharr calaoise níos
airde ná mar a tharlaíonn de bharr earráide, mar d'fhéadfadh calaois claonpháirteachas, brionnú,
easnaimh d'aon ghnó, mífhaisnéisí, nó sárú an rialaithe inmheánaigh a bheith i gceist.

Tuiscint a fháil ar rialú inmheánach a bhaineann leis an iniúchadh chun nósanna imeachta iniúchta a
dhearadh atá oiriúnach sna himthosca, ach nach bhfuil ceaptha chun tuairim a thabhairt ar éifeachtacht
rialú inmheánach na cuideachta.

Measúnú a dhéanamh ar oiriúnacht na bpolasaithe cuntasaíochta a úsáideadh agus réasúntacht na
meastachán cuntasaíochta agus na nochtadh gaolmhar a rinne an bhainistíocht.

Críochnaigh ar oiriúnacht úsáid na bainistíochta den bhonn cuntasaíochta gnóthais leantaigh agus,
bunaithe ar an bhfianaise iniúchta a fuarthas, cibé an bhfuil neamhchinnteacht ábhartha ann maidir le
himeachtaí nó coinníollacha a d'fhéadfadh amhras suntasach a chaitheamh ar chumas na cuideachta
leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach. Má thagann siad ar an gconclúid go bhfuil neamhchinnteacht
ábhartha ann, ceanglaítear orthu aird a tharraingt i dtuarascáil an iniúchóra ar na nochtuithe gaolmhara
sna ráitis airgeadais nó, má tá nochtadh den sórt sin neamhleor, chun a dtuairim a athrú. Tá a gconclúidí
bunaithe ar an bhfianaise iniúchóireachta a fuarthas suas go dtí dáta thuarascáil an iniúchóra. Mar sin féin,
d'fhéadfadh imeachtaí nó coinníollacha amach anseo a bheith ina gcúis leis an gcuideachta leanúint ar
aghaidh mar ghnóthas leantach.

Measúnú a dhéanamh ar chur i láthair, struchtúr agus ábhar foriomlán na ráiteas airgeadais, lena náirítear na nochtaí, agus an léiríonn na ráitis airgeadais na hidirbhearta agus na himeachtaí bunúsacha ar
bhealach a thugann léargas fíor agus cothrom.
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Tuarascáil na nIniúchóirí Neamhspleácha (ar lean)
Déanfaidh an tIniúchóir cumarsáid leis na daoine sin a bhfuil sé de chúram orthu rialachas maidir le raon feidhme
agus uainiú pleanáilte an iniúchta, i measc nithe eile, agus torthaí suntasacha iniúchóireachta, lena n-áirítear aon
easnaimh shuntasacha i rialú inmheánach a d'fhéadfaí a aithint le linn an iniúchta.
Cuspóir ár gcuid oibre iniúchóireachta agus a bhfuil ár bhfreagrachtaí dlite dóibh
Is do bhaill na cuideachta amháin, mar chomhlacht, a dhéantar an tuarascáil seo, de réir alt 391 d'Acht na
gCuideachtaí 2014. Rinneadh ár n-obair iniúchóireachta ionas go bhféadfaimis na nithe sin a cheanglaítear orainn
a lua leo a chur in iúl do chomhaltaí na cuideachta. tuarascáil iniúchóra agus ní chun aon chríche eile.
A mhéid is féidir a cheadaítear le dlí, ní ghlacaimid le freagracht as aon obair eile, as an gcuideachta agus as baill
na cuideachta mar chomhlacht, as ár gcuid oibre iniúchta, as an tuarascáil seo, nó as na tuairimí a chruthaíomar.

Denis O’Connell FCA
Ar son agus thar ceann
GRANT THORNTON
Cuntasóirí Cairte
Gnólacht Iniúchta Reachtúil
Luimneach
Dáta : 29 Márta 2019

25

Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge
agus a fhoghnóthais
An bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2018
Polasaithe Cuntasaíochta
1. Eolas ginearálta
Is iad na ráitis airgeadais seo a chuimsíonn an Cuntas Brabúis agus Caillteanais Comhdhlúite, an Ráiteas
Comhdhlúite ar Ioncam Cuimsitheach, an Clár Comhardaithe Comhdhlúite agus Cuideachta, an Ráiteas
Comhdhlúite agus Comhlachta ar Athruithe ar Chothromas, an Ráiteas Comhdhlúite Sreabhadh Airgid agus na
nótaí gaolmhara ná ráitis airgeadais Chalafort na Sionainne agus Fhainge Cuideachta agus a Foghnóthais don
bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2018.
Is cuideachta ghníomhaíochta ainmnithe í Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge, atá corpraithe i bPoblacht
na hÉireann. De bhua Alt 1446 d'Acht na gCuideachtaí 2014 ní cheanglaítear ar an gcuideachta an focal “DAC” a
chur san áireamh ina ainm. Is é oifig chláraithe agus príomháit ghnó na cuideachta Mill House, Faing, Co.
Luimnigh.
Tá nádúr oibríochtaí na cuideachta agus a phríomhghníomhaíochtaí leagtha amach sa Ráiteas Rialachais agus i
dTuarascáil na Stiúrthóirí ar leathanaigh 3 go 8.
2. Polasaithe Cuntasaíochta
2.1 Bunús an ullmhúcháin
Ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir na gcaighdeán cuntasaíochta is infheidhme, lena n-áirítear Caighdeán
Tuairiscithe Airgeadais 102 - “An Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais is infheidhme sa Ríocht Aontaithe agus i
bPoblacht na hÉireann (S FRS 102’), agus le hAchtanna na gCuideachtaí, 2014.
Éilíonn ullmhú na ráiteas airgeadais i gcomhlíonadh FRS 102 go n-úsáidfí meastacháin chuntasaíochta áirithe.
Éilíonn sé freisin ar an mbainistíocht breithiúnas a thabhairt maidir le beartais chuntasaíochta na cuideachta a chur
i bhfeidhm (féach nóta 1).
Déanann ráitis airgeadais an ghrúpa comhdhlúthú ar ráitis airgeadais Chuideachta Phort na Sionainne agus
Fhainge agus a fhoghnóthais go léir a tarraingíodh suas go dtí 31 Nollaig gach bliain.
Tá leas bainte ag an máthairchuideachta as alt 304 d'Acht na gCuideachtaí 2014 agus níor chuir sí a Cuntas
Brabúis agus Caillteanais féin san áireamh sna ráitis airgeadais seo. Ba é brabús roimh cháin na
máthairchuideachta don bhliain ná € 3,976,256 (2017: € 4,050,820).
Cuirtear na ráitis airgeadais i láthair in Euro (€).
Cuireadh na príomhbheartais chuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm:
2.2 Bunús an chomhdhlúthaithe
Comhdhlúthaíonn ráitis airgeadais an ghrúpa ráitis airgeadais na cuideachta agus a fochuideachta.
2.3 Ráiteas comhlíonta
Ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir FRS 102 “An Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais is infheidhme sa Ríocht
Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann” (FRS 102).
2.4 Gnóthas leantach
Tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar réamh-mheastacháin agus ar thacaíocht airgeadais an ghrúpa a cuireadh ar
fáil, tá ionchas réasúnach ag na stiúrthóirí go bhfuil dóthain acmhainní ag an ngrúpa le leanúint ar aghaidh ag
feidhmiú go ceann i bhfad. Dá bhrí sin, leanann an grúpa ag glacadh leis an mbonn gnóthais leantaigh agus a ráitis
airgeadais á n-ullmhú.
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2.5 Ioncam
Aithnítear ioncam sa mhéid is gur dócha go sáróidh na sochair eacnamaíocha an chuideachta agus gur féidir an tioncam a thomhas go hiontaofa. Tomhaistear ioncam mar luach cóir na comaoine a fuarthas, seachas lascainí,
lacáistí, cáin bhreisluacha agus cánacha díolacháin eile. Ní mór na critéir seo a leanas a chomhlíonadh sula naithnítear ioncam:
Seirbhísí a dhéanamh
Aithnítear ioncam ó chonradh chun seirbhísí a sholáthar sa tréimhse ina gcuirtear na seirbhísí ar fáil de réir na
céime a chríochnaítear an conradh nuair a shásaítear gach ceann de na coinníollacha seo a leanas:





is féidir méid an ioncaim a thomhas go hiontaofa;
is dócha go bhfaighidh an chuideachta an chomaoin atá dlite faoin gconradh;
is féidir an chéim chun an conradh a chríochnú ag deireadh na tréimhse tuairiscithe a thomhas go
hiontaofa, agus;
is féidir na costais a thabhaítear agus na costais chun an conradh a chur i gcrích a thomhas go
hiontaofa.

2.6 Sócmhainní Seasta Inláimhsithe
Cuimsíonn costas na sócmhainní seasta inláimhsithe costais atá inchurtha go díreach, lena n-áirítear costais chuí
coimisiúnaithe. Luaitear sócmhainní seasta inláimhsithe ag costas lúide dímheas carntha. Soláthraítear dímheas
ag rátaí a mheastar a dhíscríobh sócmhainní seasta inláimhsithe faoi dheireadh a saoil úsáideacha ionchais. Is é
polasaí na Cuideachta gan sócmhainní seasta a athluacháil.
Gearrtar dímheas chun costas na sócmhainní a leithdháileadh lúide a luach iarmharach thar a saol úsáideach
measta, ag baint úsáide as modh na líne dírí. Is iad seo a leanas na rátaí dímheasa a cuireadh i bhfeidhm:
Bonn Líne Dhíreach
Dugaí, Céanna & Oibreacha
Foirgnimh
Gléasra & Innealra
Daingneán & Feistis / Trealamh Oifige
Mótarfheithiclí
Soilse na hAbhann
Gléasra & Trealamh ar Léas
Feabhsuithe Léasachta

Ráta (Blianta)
7-50
2-50
4-20
3-5
5
10
4-7
10

Ní dhéantar talamh a dhímheas.
Ní dhéantar dímheas ar an tógáil atá ar siúl.
Déantar athbhreithniú ar luachanna iarmharacha, ar shaolréanna agus ar mhodhanna dímheasa na sócmhainní,
agus déantar iad a choigeartú go hionchasach más cuí, nó má tá léiriú ann ar athrú suntasach ó dháta an chláir
chomhardaithe deiridh.
Cinntear gnóthachain agus caillteanais ar dhiúscairtí trí na fáltais a chur i gcomparáid leis an tsuim ghlanluacha
agus déantar iad a aithint laistigh de 'ioncam oibriúcháin eile' sa ráiteas ar ioncam cuimsitheach.
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2.7 Infheistíocht i bhfochuideachta
Ionchorpraíonn na ráitis airgeadais chomhdhlúite ráitis airgeadais na cuideachta agus na n-eintiteas a rialaíonn an
grúpa (a fhochuideachtaí). Baintear rialú amach má tá sé de chumhacht ag an ngrúpa beartais airgeadais agus
oibriúcháin aonáin a rialú chun sochair a fháil óna ghníomhaíochtaí.
Áirítear torthaí na bhfochuideachtaí a fuarthas nó a diúscraíodh i rith na bliana san ioncam cuimsitheach iomlán ón
dáta fála éifeachtach agus suas go dtí dáta éifeachtach an diúscartha, de réir mar is cuí, ag baint úsáide as
beartais chuntasaíochta atá comhsheasmhach le beartais an tuismitheora. Déantar gach idirbheart, iarmhéid,
ioncam agus speansas laistigh den ghrúpa a dhíchur go hiomlán ar chomhdhlúthú.
Tugtar cuntas ar infheistíochtaí i bhfochuideachtaí ar a gcostas lúide lagú sna ráitis airgeadais aonair.
2.8 Sócmhainní Dochta doláimhsithe
Aithnítear sócmhainní doláimhsithe ar a gcostas ar dtús. Tar éis aitheantais, faoin tsamhail chostais, déantar
sócmhainní doláimhsithe a thomhas ar a gcostas lúide aon amúchadh carntha agus aon chaillteanais lagaithe
charntha.
Meastar go bhfuil saol úsáideach críochta ag gach sócmhainn doláimhsithe. Mura féidir meastachán iontaofa a
dhéanamh ar an saol úsáideach, ní rachaidh an saol úsáideach thar dheich mbliana.
Aithnítear costais forbartha mar shócmhainn doláimhsithe nuair a léirítear na critéir seo a leanas:







Féidearthacht theicniúil an fhorbairt a chríochnú ionas go mbeidh sí ar fáil le húsáid nó le díol.
An rún an obair fhorbartha a chríochnú agus í a úsáid nó a dhíol.
An cumas an obair forbartha a úsáid nó í a dhíol.
Conas a ghinfidh an obair fhorbartha buntáistí eacnamaíocha dóchúla amach anseo.
Infhaighteacht acmhainní teicniúla, airgeadais agus eile leordhóthanacha chun an obair a chríochnú
agus í a úsáid nó a dhíol.
An cumas an caiteachas atá inchurtha i leith na hoibre forbartha a thomhas go hiontaofa.

Gearrtar amúchadh chun costas na neamh-inláimhsithe a dháileadh lúide a luachanna iarmharacha thar a saol
úsáideach measta, ag baint úsáide as modh na líne dírí. Déantar cáilmheas a amúchadh thar 5 bliana. Déantar
costais forbartha a dhímheas thar 10 mbliana.
Má tá léiriú ann go bhfuil athrú suntasach tagtha ar ráta amúchta luach iarmharach sócmhainne, déantar
amúchadh na sócmhainne sin a athbhreithniú go hionchasach chun na hionchais nua a léiriú.
Má sháraíonn luach cóir glan na sócmhainní agus na ndliteanas inaitheanta an costas teaglaim ghnó, an farasbarr
suas go luach cóir sócmhainní neamhairgeadais.
2.9 Féichiúnaithe
Déantar féichiúnaithe gearrthéarmacha a thomhas ar phraghas an idirbhirt, lúide aon lagú. Déantar iasachtaí
infhála a thomhas ar dtús ag luach cóir, lena n-áirítear costais idirbhirt, agus déantar iad a thomhas ina dhiaidh sin
ag costas amúchta ag baint úsáide as an modh úis éifeachtach, lúide aon lagú.
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2.10 Creidiúnaithe
Déantar creidiúnaithe trádála gearrthéarmacha a thomhas ar phraghas an idirbhirt. Tomhaistear dliteanais
airgeadais eile, lena n-áirítear iasachtaí bainc, ar dtús ag luach cóir, lena n-áirítear costais idirbhirt, agus déantar
iad a thomhas ina dhiaidh sin ag costas amúchta ag baint úsáide as an modh úis éifeachtach.
2.11 Airgead agus coibhéisí airgid
Is ionann airgead tirim agus airgead ar láimh agus taiscí le hinstitiúidí airgeadais atá inaisíoctha gan phionós ar
fhógra nach faide ná 24 uair an chloig. Is infheistíochtaí ardleachta iad coibhéisí airgid thirim a fhásann i dtréimhse
nach mó ná trí mhí ón dáta fála agus atá in-chomhshóite go héasca chuig méideanna aitheanta airgid thirim le
riosca neamhshuntasach athraithe luacha.
Sa Ráiteas maidir le sreafaí airgid, taispeántar airgead tirim agus coibhéisí airgid glan ó rótharraingtí bainc atá
inaisíoctha ar éileamh agus ina gcuid dhílis de bhainistíocht airgid na cuideachta.
2.12 Léasanna
Faoi idirbhearta ina bhfuil léasaí sócmhainní ag an ngrúpa, braitheann an beartas cuntasaíochta ar rangú léasanna
bunúsacha mar léasanna airgeadais nó mar léasanna oibriúcháin. Faoi léasanna airgeadais, láimhseáiltear na
sócmhainní gaolmhara mar shócmhainní seasta agus déantar iad a dhímheas de réir bheartas dímheasa an
ghrúpa. Leithdháiltear an muirear airgeadais iomlán faoi léasanna airgeadais ar thréimhsí cuntasaíochta thar
théarma an léasa chun ráta seasta tréimhsiúil muirir a tháirgeadh ar an iarmhéid atá fágtha den oibleagáid do gach
tréimhse chuntasaíochta. Gearrtar muirir faoi léasanna oibriúcháin ar an gcuntas brabúis agus caillteanais ar
bhonn dronlíne thar thréimhse na léasanna faoi seach.
2.13 Deontais Rialtais agus an Aontais Eorpaigh
Cuirtear deontais san áireamh faoin tsamhail fabhruithe mar a cheadaíonn FRS 102. Cuirtear deontais a
bhaineann le caiteachas ar shócmhainní seasta inláimhsithe chun sochair an chuntais Brabúis agus Chaillteanais
ag an ráta céanna leis an dímheas ar na sócmhainní lena mbaineann an deontas. Tá an ghné iarchurtha de
dheontais san áireamh i gcreidiúnaithe mar ioncam iarchurtha.
Aithnítear deontais de chineál ioncaim sa chuntas Brabúis agus caillteanais sa tréimhse chéanna leis an
gcaiteachas gaolmhar.
2.14 Ioncam Úis
Aithnítear ioncam úis sa chuntas Brabúis agus caillteanais sa bhliain ina dtuilltear é.
2.15 Costais Iasachta
Aithnítear gach costas iasachta sa chuntas brabúis agus caillteanais sa bhliain ina dtabhaítear iad.
2.16 Costais Airgeadais
Gearrtar costais airgeadais ar an gcuntas Brabúis agus Caillteanais thar théarma an fhiachais ionas go mbeidh an
méid a ghearrtar ag ráta seasta ar an tsuim ghlanluacha. Aithnítear costais eisiúna ar dtús mar laghdú ar fháltais
na hionstraime caipitil gaolmhara.
2.17 Taighde agus forbairt
Déantar gach caiteachas ar thaighde agus ar fhorbairt a dhíscríobh de réir mar a thabhaítear é.
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2.18 Dreidireacht
Gearrtar costas na dtionscadal dreidireachta gnáthaimh nó cothabhála ar an gcuntas brabúis agus caillteanais de
réir mar a thabhaítear iad. Déantar caiteachas dreidireachta eile a chaipitliú agus a dhíscríobh thar a shaol
eacnamaíoch.
2.19 Cánachas Reatha agus Iarchurtha
Cuimsíonn an costas cánach don bhliain cáin reatha agus cáin iarchurtha. Aithnítear cáin sa chuntas Brabúis agus
Caillteanais, ach amháin go n-aithnítear in ioncam cuimsitheach eile nó go díreach faoi chothromas faoi seach
freisin athrú atá inchurtha i leith ítim ioncaim agus costais a aithnítear mar ioncam cuimsitheach eile nó i mír a
aithnítear go díreach i gcothromas.
Ríomhtar an muirear cánach ioncaim reatha ar bhonn rátaí cánach agus dlíthe a achtaíodh nó a achtaíodh go
substaintiúil faoi dháta an chláir chomhardaithe sna tíortha ina bhfeidhmíonn agus ina ngineann an chuideachta
ioncam.
Aithnítear iarmhéideanna iarchurtha maidir le gach difríocht uainiúcháin a tháinig chun cinn ach nár aisiompaíodh
faoi dháta an Chláir Chomhardaithe, ach amháin:


Tá aitheantas sócmhainní cánach iarchurtha teoranta sa mhéid is gur dócha go n-aisghabhfar iad i
gcoinne aisiompú dliteanas cánach iarchurtha nó brabús inchánach eile sa todhchaí; agus



Déantar aon iarmhéideanna cánach iarchurtha a aisiompú má agus nuair a chomhlíontar na
coinníollacha go léir maidir le liúntais chánach ghaolmhara a choinneáil.

Ní aithnítear iarmhéideanna cánach iarchurtha maidir le difríochtaí buana ach amháin maidir le comhcheangail
ghnó, nuair a aithnítear cáin iarchurtha ar na difríochtaí idir luachanna cothroma na sócmhainní a fuarthas agus na
hasbhaintí cánach atá ar fáil dóibh amach anseo agus na difríochtaí idir luachanna cothroma na ndliteanas a
fuarthas agus an méid a mheasúnófar i leith cánach. Cinntear cáin ioncaim iarchurtha ag úsáid rátaí cánach agus
dlíthe a achtaíodh nó a achtaíodh go substaintiúil faoi dháta an chláir chomhardaithe.
Oibríonn an mháthairchuideachta trí scéim pinsin sochair shainithe. Is scéimeanna oidhreachta iad go léir agus
dúntar iad d'iontrálaithe nua. Cé go bhfuil easnamh ar na scéimeanna go léir, tá an mháthairchuideachta ag íoc
ranníocaíochtaí faoi láthair le Plean Aoisliúntais Chuideachta Inbhear Calafoirt na Sionainne agus le Scéim
Pinsean Chuideachta Phort na Fainge ag leibhéil a aontaíodh le hIontaobhaithe na scéimeanna.
Is éard atá i bplean ranníocaíochta sainithe ná plean pinsin faoina n-íocann an chuideachta ranníocaíochtaí seasta
isteach in aonán ar leith. Chomh luath agus a íoctar na ranníocaíochtaí níl aon oibleagáidí breise íocaíochta ag an
gcuideachta.
2.20 Pinsin
Oibríonn an mháthairchuideachta trí scéim pinsin sochair shainithe. Is scéimeanna oidhreachta iad go léir agus
dúntar iad d'iontrálaithe nua. Cé go bhfuil easnamh ar na scéimeanna go léir, tá an mháthairchuideachta ag íoc
ranníocaíochtaí faoi láthair le Plean Aoisliúntais Chuideachta Inbhear Calafoirt na Sionainne agus le Scéim
Pinsean Chuideachta Phort na Fainge ag leibhéil a aontaíodh le hIontaobhaithe na scéimeanna.
Is éard atá i bplean ranníocaíochta sainithe ná plean pinsin faoina n-íocann an chuideachta ranníocaíochtaí seasta
isteach in aonán ar leith. Chomh luath agus a íoctar na ranníocaíochtaí níl aon oibleagáidí breise íocaíochta ag an
gcuideachta.
Aithnítear na ranníocaíochtaí mar chostas sa chuntas Brabúis agus caillteanais nuair a bhíonn siad dlite.
Taispeántar méideanna nach n-íoctar i bhfabhruithe mar dhliteanas sa Chlár Comhardaithe. Coinnítear sócmhainní
an phlean ar leithligh ón gcuideachta i gcistí a riartar go neamhspleách.
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2.21 Ionstraimí airgeadais
Ní dhéanann an Chuideachta ach idirbhearta ionstraimí airgeadais bunúsacha a eascraíonn as aithint sócmhainní
airgeadais agus dliteanas féichiúnaithe agus creidiúnaithe trádála, iasachtaí ó bhainc agus tríú páirtithe eile,
iasachtaí do pháirtithe gaolmhara agus infheistíochtaí i ngnáthscaireanna neamh-inchaite.
Déantar ionstraimí fiachais (seachas iad siúd atá in-aisíoctha nó infhála go hiomlán laistigh de bhliain amháin),
lena n-áirítear iasachtaí agus cuntais eile infhála agus iníoctha, a thomhas ar dtús ar luach reatha na sreafaí airgid
amach anseo agus ina dhiaidh sin ar chostas amúchta ag baint úsáide as an modh úis éifeachtach. Déantar
ionstraimí fiachais atá iníoctha nó infhála laistigh de bhliain, de ghnáth nithe iníoctha trádála nó infháltais, a
thomhas, ar dtús agus ina dhiaidh sin, ar mhéid neamh-lascainithe an airgid thirim nó na comaoine eile a bhfuiltear
ag súil go n-íocfar nó go bhfaighfear iad. Mar sin féin más idirbheart maoinithe atá i socruithe ionstraime
gearrthréimhsigh, ar nós gur íocadh fiachas trádála thar ghnáththéarmaí gnó nó gur maoiníodh é ar ráta úis
ní ráta margaidh é sin nó i gcás iasachta gearrthréimhseach nach bhfuil ceart ag ráta an mhargaidh, déantar an
tsócmhainn nó an dliteanas airgeadais a thomhas, ar dtús, ar luach reatha an tsreafa airgid amach anseo a
lascainítear ag ráta úis margaidh do ionstraim fiachais chomhchosúil agus ina dhiaidh sin ar chostas amúchta.
Déantar sócmhainní airgeadais a thomhaistear ag costas agus costas amúchta a mheas ag deireadh gach
tréimhse tuairiscithe le haghaidh fianaise oibiachtúil ar lagú. Má fhaightear fianaise oibiachtúil ar lagú, aithnítear
caillteanas lagaithe sa Ráiteas ar ioncam cuimsitheach.
I gcás sócmhainní airgeadais arna dtomhas ag costas amúchta, déantar an caillteanas lagaithe a thomhas mar an
difríocht idir suim ghlanluacha sócmhainne agus luach reatha na sreafaí airgid measta arna lascainiú ag ráta úis
éifeachtach bunaidh na sócmhainne. Má tá ráta úis athraitheach ag sócmhainn airgeadais, is é an ráta lascaine
reatha chun aon chaillteanas lagaithe a thomhas an ráta úis éifeachtach reatha arna chinneadh faoin gconradh.
Maidir le sócmhainní airgeadais arna dtomhas ar a gcostas lúide lagú, déantar an caillteanas lagaithe a thomhas
mar an difríocht idir suim ghlanluacha sócmhainne agus an meastachán is fearr, arb ionann é agus comhfhogasú
den mhéid a gheobhadh an Chuideachta don tsócmhainn dá mbeadh sí le díol ar an iarmhéid dáta an chláir.
Déantar sócmhainní agus dliteanais airgeadais a fhritháireamh agus an glanmhéid a thuairiscítear sa Chlár
Comhardaithe nuair a bhíonn ceart infhorghníomhaithe ann chun na méideanna aitheanta a fhritháireamh agus tá
rún ann socrú ar bhonn glan nó an tsócmhainn a bhaint amach agus an dliteanas a réiteach ag an am céanna.
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2.22 Díbhinní
Aithnítear díbhinní cothromais nuair a bhíonn siad iníoctha go dlíthiúil.
2.23 Fabhrú pá saoire
Aithnítear dliteanas ar mhéid aon teidlíochta pá saoire nár úsáideadh a fhabhraítear ag dáta an chláir
chomhardaithe agus a thugtar ar aghaidh chuig tréimhsí amach anseo. Déantar é seo a thomhas ag costas
tuarastail neamh-lascainithe na teidlíochta saoire sa todhchaí a fabhraíodh amhlaidh ag dáta an Chláir
Chomhardaithe.
2.24 Foráil do dhliteanais
Déantar soláthairtí nuair a tharla imeacht a thugann oibleagáid dhlíthiúil nó inchiallaithe don chuideachta ar dócha
go dteastaíonn socrú uaithi trí leas eacnamaíoch a aistriú, agus gur féidir meastachán iontaofa a dhéanamh ar
mhéid na hoibleagáide.
Gearrtar soláthairtí mar chostas ar an Ráiteas maidir le hioncam cuimsitheach sa bhliain a dtagann an chuideachta
ar an eolas faoin oibleagáid, agus déantar iad a thomhas ag an meastachán is fearr ar dháta an Chláir
Chomhardaithe den chaiteachas a theastaíonn chun an oibleagáid a réiteach, agus rioscaí ábhartha á gcur san
áireamh. agus neamhchinnteachtaí.
Nuair a dhéantar íocaíochtaí ar deireadh thiar, gearrtar iad ar an soláthar a thugtar ar an gClár Comhardaithe.
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An Cúntas Chomhduite Brabús agus Caillteanais

Notaí
Iompú
Costais oibríocht

2 (a)
2 (b)

Ollbhrabús
Costais riaracháin
Maitheamh sócmhainní doláimhsithe

2 (b)
12 (a)

Brabús Oibríochta
Ús iníochta agus costaisí comhchosúil
Ús infaighte agus ioncam comhchosúil
Costais airgeadais eile
Brabús ar dhíol socmhainní seasta

4
26 (b)

2018
€

2017
€

14,660,856
-7,177,144

13,980,326
-6,737,520

7,483,712

7,242,806

-2,671,951
-46,004

-2,415,509
-33,522

4,765,757

4,793,775

-271,443
0
-149,000
9,133

-337,734
1,668
-167,000
-

Brabús ar gniomhaíochtaí gnách roimh cáin

6

4,354,447

4,290,709

Cáin ar bhrabús ar gniomhaíochtaí gnách

7

-425,647

-384,425

3,928,800

3,906,284

Brabús incurtha do na scairshealbhoirí
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Notaí

Brabús don bhliain

2018
€

2017
€

3,928,800

3,906,284

Filleadh Achtúire is lú ná filleadh tnúthanach sna sochmhainní
Scéimeann Pinsean

26 (b)

-494,000

384,000

Brabús aireachtáil dá bharr dliteanas scéimeanna Pinsean

26 (b)

33,000

251,000

Aistriú sna deastogaila a chur béim ar luach reatha
na scéimeanna sochmhainní pinsean

26 (b)

-

290,000

Iarchánach dá bharr caillteanas Achtúire

57,625

-115,625

AITHEANTAS IOMLAN CAILLTEANAIS

3,525,425

4,715,659
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2018

2017

Notaí

€

€

Sochmhainní inláimhsithe

10 (a)

58,288,136

58,986,280

Sochmhainní airgeadais

11

2,539

2,539

1,518,844

1,136,408

59,809,519

60,125,227

SOCHMHAINNÍ SEASTA

Sochmhainní doláimhsithe

12 (a)

SOCHMHAINNÍ REATHA
Feichiúnaithe

13

4,123,444

4,153,655

Iarmhéid Bainc agus airgead tirim

14

4,573,276

3,760,465

8,696,720

7,914,120

-3,102,664

-3,909,745

Sochmhainní iomlán

5,594,056

4,004,375

Sochmhainní iomlán

65,403,575

64,129,602

16

-8,950,442

-10,766,011

26 (b)

-7,884,625

-8,114,750

Ioncam Iarchurtha

19

-5,945,931

-5,851,689

Cáin Iarchurtha

20

-1,830,421

-1,830,421

40,792,156

37,566,731

CREIDIÚNAITHE (méideanna dlite laistigh de bhliain amháin)

CREIDIÚNAITHE (méideanna dlite tar éis

15

níos mó na bliain amháin)
Soláthair do dlítenas agus taillí

GlAN SOCMHAINNÍ

CAIPITEAL CÚLCHISTE
Caipiteal Scaireanna glaoithe suas

22

22,187,359

22,187,359

Instealladh caipiteal

23

4,916,921

4,916,921

13,687,876

10,462,451

40,792,156

37,566,731

Brabús tughta ar aghaidh

CISTE COTHROMAS SCAIRSHEALBHÓRÍ
Céadaithe ag an mBord Stiúrthóirí ar an 29 Márta 2019 agus sínithe thar ceann :Thar ceann an Bhoird
Pat Ceitinn
Stiúrthóir
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Notaí
SOCHMHAINNÍ SEASTA
Sochmhainní inláimhsithe
Sochmhainní airgeadais
Sochmhainní doláimhsithe

10 (b)
11
12 (b)

2018

2017

58,091,221
1,070,142
1,485,322

58,788,261
1,070,142
1,069,364

60,646,685

60,927,767

SOCHMHAINNÍ REATHA
Feichiúnaithe
Iarmhéid Bainc agus airgead tirim

13
14

4,107,573
3,587,397
7,694,970

3,765,508
3,513,149
7,278,657

CREIDIÚNAITHE (méideanna dlite laistigh de bhliain amháin)

15

-3,055,611

-3,867,670

4,639,359

3,410,987

Sochmhainní iomlán

65,286,044

64,338,754

CREIDIÚNAITHE (méideanna dlíte tar éis níos mó na bliain amháin)16

-8,950,442

-10,766,011

SOLÁTHAIR DO DLÍTEANAS AGUS TAILLÍ

26 (b)

-7,884,625

-8,114,750

Ioncam Iarchurtha

19

-5,945,931

-5,851,689

Cáin Iarchurtha

20

-1,830,421

-1,830,421

40,674,625

37,775,883

22,187,359
5,457,046
13,030,220

22,187,359
5,457,046
10,131,478

40,674,625

37,775,883

Glansócmhainní Reatha

GLAN SOCMHAINNÍ
CAIPITEAL CÚLCHISTE
Caipiteal scaireanna glaoithe suas
Instealladh caipitil
Brabús tughta ar aghaidh

22
23

CISTE COTHROMAS SCAIRSHEALBHÓIRÍ

Céadaithe ag an mBord Stiúrthóirí ar an 29 Márta 2019 agus sínithe thar ceann :Thar ceann an Bhoird
Pat Ceitinn
Stiúrthóir

36

David McGarry
Stiúrthóir

Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge
agus a fhoghnóthais
An bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2018
Ráiteas comhdhlúite ar athruithe i gcothromas

Ag 31 Nollag 2018

Instealladh
Caipiteal

€
Ag 1 Eanáir 2018

4,916,921

Scairchaipiteal
Cúntas
Glaoite
Brabús agus
Caillteanais
€
22,187,359

€

Cothromas
iomlán

€

10,462,451

37,566,731

Brabús don bhliain

-

-

3,928,800

3,928,800

Díbhinní : Chaipiteal cothromais

-

-

-300,000

-300,000

Caillteanais aitheanta

-

-

-461,000

-461,000

Cáin iarchurtha a bhaineann le caillteanas achtúireach

-

-

57,625

57,625

13,687,876

40,792,156

Ag 31 Nollag 2018

37

4,916,921

22,187,359

Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge
agus a fhoghnóthais
An bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2018

Ráiteas comhlacht ar athruithe i gcothromas

Ag 31 Nollag 2018

Instealladh Caipiteal

Scairchaipiteal
Glaoite

Cúntas Brabús agus
Caillteanais

Cothromas iomlán

€

€

€

€

Ag 1 Eanáir 2018

5,457,046

22,187,359

10,131,478

37,775,883

Brabús don bhliain

-

-

3,602,117

3,602,117

Díbhinní : Chaipiteal cothromais

-

-

-300,000

-300,000

Caillteanais aitheanta

-

-

-461,000

-461,000

Cáin iarchurtha a bhaineann le caillteanas achtúireach

-

-

57,625

57,625

13,030,220

40,674,625

Ag 31 Nollag 2018
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Raiteas Comhdhluite faoi Shreabhadh Airgid
2017

€

€

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin
Brabús don bhliain airgeadais
Coigeartuithe do :

3,928,800

3,906,284

Dímheas
Cánachas
Ús íoctha
Ús faighte
Costas Maoiniú
Brabús ar dhíolachán sócmhainní seasta
Maitheamh Cáilmheas
Maitheamh Deontas
(Méadú) ar Fhéichiúnaithe
(Laghdú) / Méadú ar Chreidiúnaithe
(Laghdú) ar soláthar do Dhliteanais agus Costasaí

2,368,914
425,647
271,443
149,000
-9,133
46,004
-334,890
402,737
-548,499
-782,500

2,173,138
384,425
337,739
-1,668
167,000
33,522
-328,000
-513,717
354,601
-842,500

Glan Shreabhadh ginte ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin
Cáin chorparáide

5,917,523
-358,528
5,558,995

5,670,824
-670,359
5,000,465

-2,119,359
-428,440
9,253
429,132
-300,000

-5,843,068
-678,908
-250,000

-2,409,414

-6,771,976

-1,933,559
-124,615
-278,596

-1,416,306
-119,288
-345,287
2,683

-2,336,770

-1,878,198

Glan mhéadú / (laghdú) ar airgead tirim agus cóibhéisí airgid
Airgead tirim agus cóibhéisí airgid ag tús na bliana
Airgead tirim agus coibhéisí airgid ag deireadh na bliana

812,811
3,760,465
4,573,276

-3,649,709
7,410,174
3,760,465

Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh

4,573,276

3,760,465

4,573,276

3,760,465

Sreabhadh airgid ó imeachtaí atá infheistíochta
Íocaíochtaí chun Sócmhainní Seasta Inláimhsithe
Íocaíochtaí chun Sócmhainní Seasta Doláimhsithe
Díolachán Sócmhainní Inláimhsithe
Deontas a faighte
Díbhinn Íoctha

Sreabhadh airgid ghníomhaíochtaí airgeadaithe
Meánach agus Iasachtaí Téarma Fada
Léas Airgeadais d'íoc glan Eilimintí Caipitil íoctha
Ús íoctha
Ús Faighte
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Nótaí do na Ráitís Airgeadais

1

Breithiúnas in beartais chuntasaíochta agus príomhfhoinsí neamhchinnteachta meastachán i bhfeidhm
Gnóthas Leantach
Na stiúrthóirí buiséid agus sreabhadh airgid a ullmhaíodh ar feadh tréimhse ar a laghad dhá mhí dhéag ón dáta
faofa na ráiteas airgeadais a léiríonn nach bhfuil aon éiginnteacht ábhartha maidir le cumas na cuideachta chun a
dliteanais mar a bhíonn siad dlite, agus leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach. Ar an mbonn sin measann na
stiúrthóirí gur cuí na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh. Dá réir sin, nach n-áirítear na ráitis
airgeadais seo aon choigeartuithe don suimeanna carraeireachta agus rangú na sócmhainní agus na ndliteanas a
thiocfadh chun cinn mura mbeadh an comhlacht in ann leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach.
Saol úsáideacha Sócmhainní Inláimhsithe
Sócmhainní Long-cónaí comhdhéanta go príomha ar mhaoin, daingneáin agus feistis, agus trealamh ionadaíocht
cuid shuntasach de sócmhainní iomlána. Braitheann an dímheas agus amúchadh muirear bliantúil go príomha ar
an saol measta gach cineál sócmhainne agus, i gcásanna áirithe, meastacháin ar luachanna iarmharacha. Na
Stiúrthóirí athbhreithniú rialta ar na saolta úsáideacha agus iad a athrú más gá chun coinníollacha atá ann faoi
láthair a léiriú. Agus cinneadh á na úsáideach bainistíochta saol a mheas patrúin tomhaltais, riocht fisiciúil agus
úsáid ag súil eacnamaíoch na sócmhainní. Is féidir le hathruithe sna saolta úsáideacha go mbeadh tionchar
suntasach aige ar an muirear dímheasa agus amúchta don bhliain airgeadais. Ba é glanluach leabhar na
Sócmhainní Seasta Inláimhsithe faoi réir dímheasa ag deireadh na bliana airgeadais € 58,288,136
(2017 € 58,986,280).
Lagú ar chúrsaí féichiúnaithe trádála
Tá méid leordhóthanach de liúntais a tugadh agus dá bhforáiltear faoi leith agus grúpaí cuntas i gcás ina bhfuil
fianaise oibiachtúil ann maidir le lagú. Déanann an Chuideachta na cuntais atá bunaithe ar fhíorais agus imthosca
a dhéanann difear do inbhailitheacht na gcuntas, lena n-áirítear fáil, ach níl sé teoranta dóibh, an fad chaidreamh
na Cuideachta lena bpáirtithe conarthacha, conarthachta stádas creidmheasa atá ann faoi láthair páirtithe, meánaois na cuntais, taithí socraíochta agus ar thaithí chaillteanais stairiúil. Is é € NIL an méid iomlán lagaithe i gcoinne
féichiúnaithe trádála (2017 € NIL).
Caiteachas Forbartha
Tá caiteachas suntasach tugtha ag an gCuideachta maidir le hoibreacha forbartha a rinneadh i dtreo an líne
iarnróid lasta idir Luimneach agus Foynes a athbhunú. Tá mionsonraí breise leagtha amach i nóta 12. Caipitlíodh
na costais sin ar bhonn straitéis na Cuideachta chun an líne iarnróid a athbhunú, mar a thacaíonn an Roinn
Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, an Plean Forbartha Náisiúnta agus gníomhaireachtaí maoinithe Eorpacha
ábhartha. Nótaítear le hAirteagal 41 de na treoirlínte maidir le forbairt na ngréasán iompair tras-Eorpacha go naithnítear go mbeidh Croífoirt a bhfuil Cuideachta Phort na Sionainne Fhainge bainteach leo le bonneagar iarnróid
agus bóithre an ghréasáin iompair tras-Eorpach faoin 31 Nollaig 2030. Cé go bhfuil an Chuideachta muiníneach
go gcuirfear an líne iarnróid ar ais trí shocrú féideartha comhfhiontair, tá eilimint ann go dtí go bhféadfar
comhaontú tráchtála le comhpháirtí cuí a chur i bhfeidhm. Ní dócha nach féidir comhpháirtí comhfhiontar a aithint
nó comhaontú oiriúnach a dhéanamh, agus d'fhéadfadh an caiteachas seo a bheith faoi réir lagaithe.
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2
ANAILÍS IOMPÚ AGUS COSTAISÍ OIBRÍOCH AGUS RIARACHÁIN
(a) Iompú
Rataí tráchta agus loinge
Stíbheadóireacht
Ioncaim oibríocht eile

2018
€

2017
€

8,045,323
2,375,557
4,239,976

7,964,758
2,137,387
3,878,181

14,660,856

13,980,326

2018
€
-4,765,052
-431,267
-2,315,715
334,890

2017
€
-4,718,669
-222,208
-2,124,643
328,000

-7,177,144

-6,737,520

-2,671,951

-2,415,509

2018
€
2,955,889
494,025
344,370

2017
€
2,752,771
498,828
318,841

3,794,284

3,570,440

2018
€
2,486,448
175,926
178,880
114,635

2017
€
2,318,490
152,686
170,923
110,672

2,955,889

2,752,771

D'eascair Gach láimhdeachas i bPoblacht na hÉireann
(b) Costais Feidhmiú agus Riaracháin
Feidhmiú agus cothú
Dréidireacht
Dímheás
Maitheamh Deontais

Riarachán agus eile
3

Eolas Fostaíocht
Ba iad na Costais Ghrúpa a tabhaíodh i leith Fostaithe :Sochair Chomhfhillte Fostaithe
Sochair gearrthéarmacha foirne
Sochair Iarfhostaíochta
Ranníocaíocht an fhostóra le leas sóisialta

Sochair Gearrthéarmacha Foirne
Tuarastal
Ragobair
Íocaíochtaí a bhaineann le feidhmíocht
Liúntais agus sochair neamh-airgeadaíochta
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Eolas Fostaíocht (ar lean)

Príomh Pearsanta Bainistíochta
Is iad baill an Bhoird, an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, agus baill den Fhoireann Bainistíochta Sinsearach an Príomh-Bhainisteoir
Bainistíochta i gCuideachta Phort Shannon Foynes. Tá luach iomlán na sochar fostaithe le haghaidh príomhphearsanra bainistíochta
leagtha amach thíos :

Tuarastail agus sochair fostaithe gearrthéarmacha
Sochair Iarfhostaíochta

2018
€
645,389
87,038

2017
€
612,765
96,044

732,427

708,809

Is iad baill na príomh-phearsanra bainistíochta seachas stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin ná scéim sochair riosca na Cuideachta. Ní
chuimsíonn sochair phoist fostaíochta thuas luach tairbhe riosca an bháis sa tseirbhís, an pinsean cleithiúnaithe agus leanúnachas
ioncaim mar thoradh air.
Ba é an líon iomlán foirne a bhí fostaithe ag deireadh na bliana ná 43 (2017 : 40).
B'ionann costas caipitlithe fostaithe le linn na bliana airgeadais ná € Nil (€ 2017 Nil).
Luach Saothair i leith Stiúrthóirí
Déantar díolaíochtaí stiúrthóirí don bhliain a nochtadh ar leithligh i nóta 5 ar na ráitis airgeadais.
4

ÚS INÍOCHTA AGUS COSTAISÍ COMHCHOSÚIL

2018
€

Ar Iasachtaí baince
- Ús iníochta ar iasachtaí baince inaisíochta tar éis 5 bliain
- Ús iníochta ar iasachtaí eile inaisíochta idir 5 bliain
- Ús iníochta ar aocruithe léasa airgeadais

5

Luach Saothair na Stiúrthóirí

Táillí Stiúrthóirí
D McGarry
C Henry
M Finucane
E Jennings
P Keating
T Treacy
J Treacy

254,633
9,485
7,325

270,784
54,298
12,652

271,443

337,734

2018
€

12,600
8,100
8,100
8,100
8,100
7,756
-

2017
€

903
8,100
8,100
8,100
8,100
5,400

52,756
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Luach Saothair na Stiúrthóirí (ar lean)

Caitheamh Stiúrthóirí
Costais taistil

2018
€

2017
€
4,956

1,473

4,956

1,473

2018
€
Iocaíocht Príomhfheidhmeannach - i gcóir seirbhisí bainistíochtaí
- tuarastail
- pinsean (fostóir)

2017
€

117,500
60,500
178,000

117,500
60,500
178,000

Seachas na méideanna a nochtar sa tábla thuas, aon nochtadh riachtanach fo i gCuid 305 agus 306 d'Acht na gCuideachtaí 2014
go € nialas don bhliain reatha airgeadais araon agus roimhe sin bhliain airgeadais.

6

Brabús ar Ghnáthghníomhaíochtaí Roimh Chánachas

Dímheas

€
2,368,914

2,173,138

18,000

18,000

Maitheamh ar sochmhainní doláimhsithe

46,004

33,522

-334,890

-328,000

Cáin ar an mBrabús ar Ghnáthghníomhaíochtaí
Cáin Reatha :
Cáin Coporáid Eireannach ar brabús (caillteanas) don bhliain
Iarcháineach :
Bunús agus aisiompú ar difriochtaí ama

Brabús ar Ghnáthghníomhaíochtaí roimh Cháin
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2017

€

Táillí Iniúchóirí
Maitheamh ar deontais caipiteal

7

2018

2018
€

2017
€

425,647

384,425

-

-

425,647

384,425

4,354,447

4,290,709
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BRABÚS AR GNIOMHAÍOCHTAÍ GNÁCH ROIMH CÁNACHAS (ar lean)
7

Cáin ar an mBrabús ar Ghnáthghníomhaíochtaí
Is é an cháin a gearradh don bhliain airgeadais níos ísle ná (2017 - níos ísle ná) an ráta caighdeánach cánach
corparáide in Éirinn 12.5% (2017 - 12.5%). Mínítear na difríochtaí thíos
2018
Brabús / (caillteanas) ar ghníomhaíochtaí méadaithe leis an mheán ráta
cáin corporáid Eireannach don bhliain ag 12.5% (2017 : 12.5%)
Éifeacht na :
Costaisí nach bhfuil ceadaithe ag an ráta cáin.
Barraíocht dímheas ar liúntas caipiteal ag an ráta cáin.
Ioncam cíos ag an ráta cáin.
Ioncam ag an ráta cánach níos airde
Cailliúint déanta ag an ráta cáin

Creidmheas cáin reatha don bhliain
8

Díbhinní

544,306

536,339

-121,956
-7,901
3
11,195
-

-215,804
-28,725
-209
92,824
-

425,647

384,425

2018
€

Íocadh i rith na bliana

Brabús inchurtha do Chomhlacht Calaphort na Sionainne & Fhainge
Tá brabús de €3,976,256 (2017 : €4,050,820) incurtha do Scairshealbhoirí Chomhlacht
Calaphort na Sionainne & Fhainge (Cuideachta ghníomhaíochta ainmnithe) ina bhfuil
deileáil deanta air i ráitís airgeadais an chomhlacht sin.
Níor ullmhaíodh cuntas brabúis agus caillteanais ar leith don mháthairchuideachta toisc go
gcomhlíontar na coinníollacha a leagtar síos in Alt 304 d'Acht na gCuideachtaí 2014.
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2017
€

300,000

Foilsithe deireadh na bliana fearainn

9

2017

-

250,000

-
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10 (a)Sochmhainní inláimhsithe - Grúpa

Costaisí
Ag 1 Eanair 2018
Breisithe
Diúscairtí
Ag 31 Nollag 2018

Dímheas
Ag 1 Eanair 2018
Táille don bhliain
Diúscairtí
Ag 31 Nollag 2018

Glanmhéideanna leabhair amhail
Ag 31 Nollag 2018
Ag 31 Nollag 2017
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Tógáil
ar siúl
€

Duga, Cé
& Oibri
€

Soilse
Abhainn
€

Fearas &
Innealra
€

Coinni & Feistiú
Feithiul
& Trealamh
Talamh &
Mhothair
Oifig
Foirgneamh
€
€
€

533,310
710,359
1,243,669

50,044,306
89,104
50,133,410

2,016,317
53,902
2,070,219

15,782,307
92,773
-53,394
15,821,686

209,856
35,891

-

12,203,877
1,046,245
13,250,122

1,674,552
114,782
1,789,334

1,243,669 36,883,288

533,310 37,840,429

0

Iomlán
€

245,747

643,481
37,836
-8,787
672,530

17,408,219
651,025
18,059,244

86,637,796
1,670,890
-62,181
88,246,505

8,893,682
748,958
-53,274
9,589,366

126,530
37,278
163,808

504,415
54,086
-8,787
549,714

4,248,460
367,565
4,616,025

27,651,516
2,368,914
-62,061
29,958,369

280,885

6,232,320

81,939

122,816 13,443,219 58,288,136

341,765

6,888,625

83,326

139,066 13,159,759 58,986,280
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10 (b) Sochmhainní inláimhsithe - Comhlacht

Duga, Cé
& Oibri
€

Soilse
Abhainn
€

Fearas &
Innealra
€

Feithiul
Mhothair
€

Coinni & Feistiú
& Trealamh
Talamh &
Oifig
Foirgneamh
€
€

Iomlán
€

Costaisí
Ag 1 Eanair 2018
Breisithe
Diúscairtí
Ag 31 Nollag 2018

533,310
710,359
1,243,669

50,044,306
89,104
50,133,410

2,016,317
53,902
2,070,219

15,426,092
92,773
-20,000
15,498,865

209,855
35,891
245,746

588,360
37,836
-8,787
617,409

17,199,385
651,025
17,850,410

86,017,625
1,670,890
-28,787
87,659,728

Dímheas
Ag 1 Eanair 2018
Táille don bhliain
Diúscairtí
Ag 31 Nollag 2018

0

12,203,877
1,046,245
13,250,122

1,674,552
114,782
1,789,334

8,537,985
748,866
-20,000
9,266,851

126,531
37,278
163,809

451,908
53,199
-8,787
496,320

4,234,511
367,560
4,602,071

27,229,364
2,367,930
-28,787
29,568,507

1,243,669 36,883,288

280,885

6,232,014

81,937

341,765

6,888,107

83,324

Glanmhéideanna leabhair amhail
Ag 31 Nollag 2018
Ag 31 Nollag 2017
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ar siúl
€

533,310

37,840,429

121,089 13,248,339 58,091,221

136,452

12,964,874

58,788,261
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SOCHMHAINNÍ SEASTA AIRGEADAIS

Grúpa
2018
€

Infheistiú i gnóthas fóchomhlachtaí ag costas
Infheistiú eile ag costas

Comhlacht
2018
€

Grúpa
2017
€

Comhlacht
2017
€

2,539

1,067,603
2,539

2,539

1,067,603
2,539

2,539

1,070,142

2,539

1,070,142

Gnóthas Fochomhlachtaí
Cuntas ar fóchomhlachtaí, atá corpraithe agus a leanann a gnó i nEireann, atá mar leanas :Ainm an Fóchomhlacht

Nadúr an
Ghnó

Gabhaltais
Grúpa %

Lucht Laimhsiú Luimní Teoranta

Stíbheadóir

100%

INFHEISTIÚ EILE AG COSTAS

Uimhir & Rannóg
Scaireanna i láimh

13 Gnáth Scaireanna ag Teach an Mhuilleann
€1.269738 an ceann
Sráid Anrai
Luimneach

Grúpa
2018 & 2017

Comhlacht
2018 & 2017

€

€

Duaisbhanna
I dtuairim na stiúrthóirí go bhfuil an luach na n-infheistíochtaí luaite thuas nach lú ná luach ann iompar.
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Seoladh an Oifig
Cláraithe

2,539

2,539
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SOCHMAINNÍ SEÁSTA INLAIMHSITHE – GRÚPA

Forbairt
€

Dúthracht
€

Iomlán
€

Costas
Ag 1 Eanair 2018
Breisithe
Ag 31 Nollag 2018

1,069,364
428,440
1,497,804

586,789
586,789

1,656,153
428,440
2,084,593

Maitheamh
Ag 1 Eanair 2018
Táille don bliain
Ag 31 Nollag 2018

12,482
12,482

519,745
33,522
553,267

519,745
46,004
565,749

Glanmhéideanna leabhair amhail
Ag 31 Nollag 2018

1,485,322

33,522

1,518,844

Ag 31 Nollag 2017

1,069,364

67,044

1,136,408

SOCHMAINNÍ SEÁSTA INLAIMHSITHE – COMHLACHT

Forbairt
€

Iomlán
€

Costas
Ag 1 Eanair 2018
Breisithe
Ag 31 Nollag 2018

1,069,364
428,440
1,497,804

1,069,364
428,440
1,497,804

Maitheamh
Ag 1 Eanair 2018
Táille don bliain
Ag 31 Nollag 2018

12,482
12,482

12,482
12,482

Glanmhéideanna leabhair amhail
Ag 31 Nollag 2018

1,485,322

1,485,322

Ag 31 Nollag 2017

1,069,364

1,069,364

Baineann caiteachas forbartha le suirbhé dearadh mionsonraithe agus oibreacha imscrúdaithe suímh agus costais ghaolmhara
maidir le hathchóiriú na líne iarnróid lasta idir Luimneach agus Faing.
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Féichiúnaithe

Grúpa
2018
€

Comhlacht
2018
€

Grúpa
2017
€

Comhlacht
2017
€

Feichiunaí Trádáil
Cáin bhreisluacha infhaighte
Feichiunaí eile agus reamhíocaíocht
Méid i sealbh an fóchomhlacht
Cáin Chorparáide Inghnóthaithe

2,401,431
153,382
1,568,631
-

1,858,083
135,221
1,568,631
545,638
-

2,489,683
302,266
1,285,942
75,764

1,907,412
288,694
1,285,942
194,775
88,685

4,123,444

4,107,573

4,153,655

3,765,508

Aithníodh caillteanas lagaithe de € 0 (2017 €0) i gcoinne féichiúnaithe trádála.

14

49

Airgead tirim agus cóibhéisí airgid

Grúpa
2018
€

Airgid agus iarmhéideanna bainc

4,573,276
4,573,276

Comhlacht
2018
€
3,587,397
3,587,397

Grúpa
2017
€
3,760,465
3,760,465

Comhlacht
2017
€
3,513,149
3,513,149
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Creidiúnaithe
Grúpa
2018
€
Iasachtaí Baince (Nóta 17)
Rótharraingt Bhainc (Nóta 17)
Creidiúnaí Trádáil
Luach breise Cáin Iníoctha
Cáin Chorparáide
Cáin eile & Árachas, Soisialach, Pá-choibhneasa
Oibleagáidí Glan faoi Léasa Airgeadais
Creidiúnaí eile agus fabhraithe

Comhlacht
2018
€

Grúpa
2017
€

Comhlacht
2017
€

1,626,162
215,830
41,221
242,673
107,915
868,863

1,626,162
215,045
24,040
225,995
107,915
856,454

1,531,443
320,625
651,064
186,563
124,615
1,095,435

1,531,443
320,625
650,785
170,208
124,615
1,069,994

3,102,664

3,055,611

3,909,745

3,867,670

Tá áiseanna iasachta éagsúla ag an gCuideachta le Banc Allied Irish agus Banc na hÉireann agus ba é € 10,576,602 (2017 €
12,510,162) an t-iasachtaí iomlán a bhí aige ar 31 Nollaig 2018. Tá na hiasachtaí faoi réir raon rátaí úis seasta agus
athraitheach atá bunaithe ar EURIBOR agus an corrlach is infheidhme mar atá idirbheartaithe le hiasachtóirí. Tá dátaí
aibíochta éagsúla ag na hiasachtaí agus tá siad in-aisíoctha i dtráthchodanna bliantúla, seachas iasacht amháin, le
cothromaíocht € 5,715,651 (2017 € 6,123,026), a bhfuil íocaíocht cnapshuime deiridh ar aibíocht.
16

17

CREIDIÚNAÍ
(méideanna dlithe lasmuigh de bhliain amháin)

Grúpa
2018
€

Iasachtaí baince (Nóta 17)
Iasachtaí Rialtais (Nóta 18)

8,950,442
-

8,950,442
-

10,658,094
107,917

10,658,094
107,917

8,950,442

8,950,442

10,766,011

10,766,011

IASACHTAÍ BAINCE

Grúpa
2018
€

Comhlacht
2018
€

Comhlacht
2018
€

Grúpa
2017
€

Grúpa
2017
€

Comhlacht
2017
€

Comhlacht
2017
€

Anailís ar iasachtaí baince
- laistigh de bhliain amháin
- Idir bliain agus dhá bhliain
- Idir dhá bhliain agus cúig bhliain
- Níos mó ná cúig bhliain
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1,626,159
1,615,335
7,323,859
11,249

1,626,159
1,615,335
7,323,859
11,249

1,852,068
1,577,239
8,490,532
590,322

1,852,068
1,577,239
8,490,532
590,322

10,576,602

10,576,602

12,510,161

12,510,161
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LÉASANNA AIRGEADAS
Déantar anailís ar mar seo a leanas glanoibleagáidí
faoi léasanna airgeadais
- laistigh de bhliain amháin
- Idir bliain agus dhá bhliain

Grúpa
Comhlacht
2018
2018
€
€
107,915
107,915
107,915

19
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107,915

Grúpa
Comhlacht
2017
2017
€
€
124,615
124,615
107,917
107,917
232,532

IONCAM IARCHÚRTHA – GRÚPA & COMHLACHT
Deontais Caipiteal

232,532
€

Ag 1 Eanair 2018
Faighte i rith na bliaina
Maitheamh i rith na bliaina

5,851,689
429,132
-334,890

Ag 31 Nollag 2018

5,945,931

Ag 31 Nollaig 2018

5,945,931

Cáin Iarchurtha
Ghluaiseacht sa cháin iarchurtha (bhforáiltear ag 12.5% (2017: 12.5%) i rith na bliana

Ag tús na bliana
Táille i rith na bliana

2018
€
1,830,421
1,830,421

2017
€
1,830,421
1,830,421

2018
€
1,830,421
1,830,421

2017
€
1,830,421
1,830,421

Is éard atá ar an soláthar do cháin iarchurtha ar an éifeacht cánach ar dhifríochtaí uainíochta i leith

Bhreis ar liúntais cánachais thar dhímheas ar shócmhainní seasta
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Ionstraimí Airgeadais
Sócmhainní airgeadais
Sócmhainní airgeadais arna dtomhas ar chostas amúchta

Dliteanais airgeadais
Dliteanais airgeadais arna dtomhas ar chostas amúchta

Grúpa
2018
€

Comhlacht
2018
€

Grúpa
2017
€

Comhlacht
2017
€

6,977,246

7,061,259

6,252,687

6,688,017

6,977,246

7,061,259

6,252,687

6,688,017

11,702,517

12,217,748

14,256,661

14,230,941

11,702,517

12,217,748

14,256,661

14,230,941

Sócmhainní airgeadais arna dtomhas ar chostas amúchta comhdhéanta de shócmhainní airgeadais seasta, iarmhéideanna airgid
agus bainc, féichiúnaithe trádála agus méideanna atá dlite bhfochuideachtaí.
Tá dliteanais airgeadais arna dtomhas ag costas amúchta comhdhéanta d'iasachtaí bainc, creidiúnaithe trádála, cáin chorparáide
iníoctha, creidiúnaithe eile agus fabhruithe agus méideanna atá dlite ag fochuideachtaí eile
22
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SCAIR CAIPITEAL – Comhlacht

2018
€

2017
€

Glactha le :
31,500,000 gnáth scaireanna ag €1.25 an ceann

39,375,000

39,375,000

Leithroinnt, Glaoithe Suas, Iochta go h-iomlán
17,749,900 Chodanna Gnách ag €1.25 an ceann

22,187,359

22,187,359
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INSTEALLADH CAIPITEAL
Ag 1 Eanair
Scair Caipiteal eisithe i rith na bliana
Ag 31 Nollag

2018
€
4,916,921

2018
€
5,457,046

2017
€
4,916,921

2017
€
5,457,046

4,916,921

5,457,046

4,916,921

5,457,046

Chuir an scairshealbhóir € 3,809,214 suibscriofa i n-airgead do gnáth scaireanna ag € 1.25 an ceann
i rith an bliain dár críoch 2001. Rinneadh daileáil ar na scaireanna maidir leis an suim seo i rith an bliain
dár gcríoch 31 Nollag 2002 mar a leanas.
€3,047,371 gnáth scaireanna ag € 1.25 an ceann.
Ina theannta bhí 11,246,513 do gnáth scaireanna ag € 1.25 an ceann isithe amach as instealladh
caipiteal ag 31 Nollag 2001.

24

Cúlchistí
Scairchaipiteal Glaoite - Is ionann luach ainmniúil na scaireanna a eisíodh.
Instealladh Caipitil - Is ionann an leithroinnt scaireanna arna n-eisiúint in 2001.
Cuntas brabúis agus caillteanais - áirítear gach tréimhse reatha agus roimhe brabúis agus caillteanais coimeádta.
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Gealltanais Airgeadais
Gealltanais Airgeadais
- gealltanais ceadaithe ach gan conradh
- tiomanta

53

Grúpa
2018
€

Comhlacht
2018
€

Grúpa
2017
€

Comhlacht
2017
€

6,794,496
3,579,643

6,794,496
3,579,643

3,666,250
3,734,793

3,666,250
3,734,793

10,374,139

10,374,139

7,401,043

7,401,043

Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge
agus a fhoghnóthais
An bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2018
Nótaí do na Ráitís Airgeadais (ar lean)
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SOCHAR SCÓR

(a)

Oibríonn an grúpa ceithre scéimeanna pinsean buntáiste sonraithe atá bunaithe ón stóir scartha riartha.
Bhí easnaimh san iomlán € 9,011,000 sna scéimeanna seo ar 31 Nollaig 2018.
Tá an easnamh iomlán glacadh ar an sochmhainní iaríocaíocht sna ráitís airgeadais, agus mar sin le feiceáil
sna sochmhainní cáin grúpa iaríocaíocht de € 40,792,156 agus an grúpa easnamh tugtha ar aghaidh de €3,928,804.
Rinneadh an luacháil is déanaí ar an 31 Nollag 2018 agus is féidir le baill an scéim cigireacht a dheánamh orthu
ach níl siad ar fáil i gcóir cigireacht poiblí.
Tá sé ar intinn ag an ngrúpa, tar éis ama, gur cheart go mbíodh na scéimeanna cisithe go h-iomlán agus go mbíodh
siad ag réiteach leis na cionníollachtaí cisithe ata leagtha síos ag an Aire Iompair tar eis comhair a fháil on mbuan comhlacht.

(b)

Caighdeán tuarascail airgeadais 102 ' Buntaiste Scor' nochtadh
Oibríonn an chomhlacht trí sceime pinsean buntáiste sonraithe. Bhí meastóireacht achtuire iomlán deánta
ar 31 Nollaig 2018 do leagann amach a nochtadh sna caighdeán tuairiscáil cuntasaíochta le achtuire
cailíochta neamhspleách. Tá na príomh fóshuíomh cuntasaíochta usaidithe sna meástóireachtaí seo :-

Meadú ar na rátaí tuarastáil
Meadú sa ráta iocaíocht pinsean
Ráta lacaiste
Bolgadh Deastogáil

2018

2017

2016

2015

2.0%
0.0% / 3.0%
1.70%
1.50%

2.0%
0.0% / 3.0%
1.70%
1.70%

2.0%
0.0% / 3.0%
1.60%
1.70%

2.0%
0.0% / 3.0%
2.10%
1.70%

Luach
Margadh ag
31 Nollag 18
€'000

Luach
Margadh ag
31 Nollag 17
€'000

Luach
Margadh ag
31 Nollag 16
€'000

Luach
Margadh ag
31 Nollag 15
€'000

Is iad na sochmhainní sa scéim agus an ráta filleadh
áirithe ná :

Cothromas
Ús Socraithe
Dílseánacht
Roghanna Eile
Airgead

54

5,926
4,837
825

6,203
4,518
351
811

5,736
4,457
374
784

5,730
4,001
84
660

11,588

11,883

11,351

10,475

Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge
agus a fhoghnóthais
An bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2018
Nótaí do na Ráitís Airgeadais (ar lean)
26

SOCHAR SCÓR (ar lean)

(b)

Caighdeán tuarascail airgeadais 102 ' Buntaiste Scor' nochtadh
Tá na méideanna seo a leanas ag 31 Nollaig 2018 tomhaiste de réir na riachtanas don
Caighdeán tuarascáil airgeadais 102:
2018
€'000

2017
€'000

2016
€'000

2015
€'000

11,588
-20,599

11,883
-21,157

11,351
-22,322

10,475
-22,043

(Easnamh) sna scéimeanna
Iarcanacha sochmhainní gaolta

-9,011
1,126

-9,274
1,159

-10,971
1,371

-11,568
1,446

(Dlíteanas) glan pinsean

-7,885

-8,115

-9,600

-10,122

Luach iomlán margadh do na sochmhainní
Luach reátha do na (dlíteanas) do na scéimeanna

Tá na méideann seo a leanas glacadh sna raitis comhlíonadh le haghaidh na blianta dar
Críoch 31 Nollaig 2018 agus 31 Nollaig 2017 faoi riachtanais FRS 102 :2018
€'000
Brabús Feidhmiú
Costas seirbhisí reatha

186

204

186

204

202
-351
-149

181
-348
-167

Ráiteas iomlán ar brabach agus easnamh a aithint :Filleadh fíor níos lú na filleadh áraithe ar scéimeanna sochmhainní pinsean
Taithí brabach/(easnamh) da bharr scéimeanna dlíteanas
Aistriú sna deastogaila a chur béim ar luach reatha na scéimeanna sochmhainní pinsean

-494
33
-

384
251
290

(Caillteanas) achtúire a aithint sna ráitís iomlán brabach agus easnamh :

-461

925

(Costas) airgeadais eile
Ráta filleadh áraithe le scéimeanna sochmhainní pinsean
Ús ar dlíteanas scéimeanna pinsean
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2017
€'000

Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge
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SOCHAR SCÓR (ar lean)

(b)

Caighdeán tuarascail airgeadais 102 ' Buntaiste Scor' nochtadh
2018
€'000
Gluaiseacht san (easnamh) i rith na bliana
(Easnamh) sna scéimeanna ag 31 Nollaig
Gluaiseacht sa mbliain :
Costas seirbhisí reatha
Brabús socraíochta
Cúnamh íochta
Costas airgeadais eile
Brabús achtuire

-9,274
-186
1,059
-149
-461

-10,971
-204
1,143
-167
925

(Easnamh) sna scéimeanna ag 31 Nollaig

-9,011

-9,274

Caighdeán tuarascail airgeadais 102 ' Buntaiste Scor' nochtadh
Brabús agus easnamh áirithe don bhliain dar críoch ag 31 Nollaig
Diffríocht idir filleadh fíor agus filleadh áraithe ar scéimeanna sochmhainní pinsean
Céatadán ar sochmhainní scéimeanna
Brabach áirithe ar scéimeanna dlíteanas
Céatadán ar sochmhainní scéimeanna
Iomlán a aithint ar raiteás iomlán ar bhrabach agus easnamh
Céatadán ar luach reatha ar scéimeanna dlíteanas
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2017
€'000

2017
€'000

2017
€'000

-494
-4.26%

384
3.2%

33
0.16%

251
1.19%

-461
-5.12%

925
9.9%

Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge
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Páirtí Stiúrtha Deánach
Tá an Aire Iompair mar an páirtí stiúrtha deánach ag an gComhlacht.

28

Déanamh Gnó Gaolmhara

(i)

Déanann an comhlacht ina gnáth cúrsa, trádáil gnó le rialtas áirithe agus comhlachtaí leath-stáit.
Níl aon iasachtaí ag an gcomhlacht ón rialtas áirithe agus comhlachtaí leath-stáit.

(ii)

Níl aon chonarthaí nó chomhshocraíochtaí suntasacha eile ann i leith ghnó na cuideachta ina raibh aon
leas ag aon stiúrthóir, mar a shainítear é in Acht na gCuideachtaí 2014, ag am ar bith i rith
na bliana dar críoch 31 Nollaig 2018

Bhain an chomhlacht fónamh as saoirseachtai FRS uimhir 102, Is é Alt 33 a thugann
cead cailíocht a bhaint amach le cúnta don gealtanas gan na míonchuntais gnó a nochtadh idir eiseadh
grúpa atá oibreacht ar chomhaontú.
29

Ceangaltais Chaipitil
Tá an chuideachta a rinneadh ordú ceannaigh éigeantaigh chun tailte ag Durnish, Faing, Co. Luimnigh. Níor chuir an luach a
chinn an cúiteamh ar dháta sínithe na ráiteas airgeadais.
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Dlíteanas cinniúnacha
Comhlacht
Tá muirear de € 900,000 ag Foynes Port Pension Scheme and Shannon Estuary Ports Company Superannuation Plan ar
thailte faoi úinéireacht SFPC ag Corcanree, Contae Luimnigh. Cruthaíodh na muirir seo an 22 Meán Fómhair 2011.
Tá an chuideachta ina pháirtí i gcás dlíthiúil leanúnach le fostaí, nach bhfuil cinneadh déanta fós ar a thoradh ar an dáta a
síníodh na ráitis airgeadais.
Ní féidir leis an mbainistíocht toradh an cháis a mheas go hiontaofa ag an bpointe seo, agus mar sin ní féidir leo
meastachán iontaofa den dliteanas atá le taifeadadh a chur san áireamh.
Tá an chuideachta ina pháirtí i gcás eadrána leanúnach, nach bhfuil cinneadh déanta fós ar a thoradh ar an dáta a síníodh
na ráitis airgeadais.
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Ráitéis Airgeadais a chinntiú
Chéadaigh na stiúrthóirí na Ráitéis Airgeadais ar an 29ú Márta 2019

