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Léargas ar Úsáid Fuinnimh in 2015 

 

Tá tomhaltóirí éagsúla fuinnimh ag Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge atá mar chuid lárnach de ghnó an 

chalafoirt, amhail soilsiú poiblí, áiseanna loingseoireachta, foirgnimh oifige, soithigh mara, innealra trom agus 

feithiclí bóthair éagsúla. 

 

In 2015, d’ídigh Cuideachta Phort na Sionainne: 

 

 1,311.97 MWH leictreachais; 

 2,034.34 MWH breosla iontaise; 

 

Gníomhartha a rinneadh i 2015 

 

 Oibreacha feabhsúcháin ar insliú oifig LCH i mí na Nollag 2015, lena n-áirítear insliú nua áiléir, síleála nua 

agus insliú urláir agus dréacht doirse cruthúnas nua. 

 Iarrachtaí á ndéanamh uasghrádú córais soilsithe leanúint ar aghaidh ar feadh an tsaoil agus ar chórais 

cumhachta íseal laistigh ár n-áiseanna. Soilse bóthair nua LED comhionann le 70 bhata aonaid ionad 

traidisiúnta 250-bhata. Beidh oibreacha feabhsúcháin mar thoradh ídiú fuinnimh laghdaithe agus truailliú solais. 

 

Gníomhartha atá Pleanáilte do 2016 

 

 Leanúint rolladh amach na soilse fuinnimh LED soilsiú bóthair agus crann ard íseal Foynes agus TRD. 

 Iniúchta fuinnimh a chriochnú i R3 2016 chun réimsí feabhsúcháin fuinnimh a chinneadh. 
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Tuarascáil na Stiúrthóiri 
 
 
Tá pléisiúr ag na stiúrthóirí a tuarascáil bhliantúil a chuir isteach chuig na scairshealbhóirí chomh maith le Ráitéis 
Iniúchadh Comhdhlúite Airgeadais don bhliain dar críoch 31, mí na Nollag, 2015. 
 
Acht na gCuideachtaí 2014 
 
Éifeachtach 1 Meitheamh, 2015 ar an dlí de Ghníomhaíocht Ainmnithe Company [ 'DAC'] maidir gan aon athrú 
ainm don chuideachta. Mar chomhlacht leathstáit tráchtála, tá an Chuideachta i gcomhairle faoi láthair lena n-Aire 
maidir le athrú le Ainmnithe Gníomhaíocht Company [ 'DAC'] le linn na hidirthréimhse. 
 
Tá DAC chinnfear i gCuid 16 d'Acht na gCuideachtaí 2014 agus mar a shainmhínítear mar chuideachta 
phríobháideach faoi theorainn scaireanna le cumas, lena n-áirítear an chumhacht, a dhéanamh ach na 
gníomhartha nó na nithe atá leagtha amach ina mheabhrán nó comhlachas nó phríobháideach faoi theorainn 
ráthaíochta agus bhfuil scairchaipiteal aici leis an gcumas, lena n-áirítear an chumhacht a dhéanamh ach na 
gníomhartha nó na nithe atá leagtha amach ina bunreacht. 
 
Leabhair na gCuntas 

 
Creideann na stiúrthóirí gur chomhlíon siad na ceanglais Alt 281-285 d'Acht na gCuideachtaí, 2014 i ndáil le do 
choinneáil taifead cuntasaíochta ag daoine a bhfuil an saineolas iomchuí agus trí dhóthain acmhainní a sholáthar 
don fheidhm airgeadais.Coiméadtar leabhair na gcuntas ag Teach an Mhuileann, Faing, Co. Luimní. 
 
Rialiú Corparáideach 
 
Tá geall ar an gcomhlacht le cód cleachtadh do rialiú na Comhlachtaí Stáit.  Tá iniuchóirí inmhéanach fostaithe  
mar chuid den chúrsa.  Tá tuarascáil ar leith ar rialiú corparáideach leagtha amach ar leathanaigh 11-12. 
 
Acht Íocaíocht Prás do Chuntaisí, 1997 
 
Is é polasaí an chomhlacht agus an ghrúpa ná comhlíonadh de réir an dlí ó thaobh n-ábhair de réir na tearmaí atá 
leagtha síos in Acht Íocaíocht Prás de Chuntaisí, 1997. 
 
Gníomhachtaí Prionsabail 
 
Is é aidhm ghnó an ghrúpa ná cabhrú le gluaiseacht na n-earraí agus le eolas na freastalaí a thuairsciú thríd 
lnbhear na Sionainne.  Le seo in intinn, cruthaíonn an grúpa bonneagar, áiseanna, seirbhisí agus loistín a 
theastaíonn chun freastal chun na hearraí a aistriú go héifeachtúil idir an iompar talamh agus farraige.  Tá an t-
airgeadas atá nascaithe le soláthar, na haiseanna forbartha ó tháillí soitheach agus earraí stíbheadóireacht, cíos 
agus seirbhisí coimhdeach atá tugtha. 
 
Athbhreithniú an Ghnó 
 
Tá athbhreithniú ar fheidhmiú an ghrúpa leagtha síos ar leathanach 13-16. 
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Tuarascáil na Stiúrthóirí ar lean 

 
 
Forbairt sa Todhchaí 
Tá straitéis an ghrúpa dírithe ar fhorbairt a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí in lnbhear na Sionainne agus leanóidh 
sé seo ar aghaidh ins na blianta atá le teacht. 
 
 
Eachtraí i nDiaidh Dháta an Chláir Chomhardaithe 
Ní raibh aon imeachtaí suntasacha a bhaineann leis an nGrúpa ó dheireadh na bliana. 
 
Torthaí agus Díbhinní 
Taispéaneann an cuntas consólaithe torthaí an ghrúpa ar bhrabús agus caillteanas don bhliain atá caite ar 
leathanach 24.   
 
D'íoc an Chuideachta díbhinn sa bhliain 2015 i méid de € 100,000. 
 
Instealladh Chaipiteal 
Sheas sé seo don difríocht a bhí idir luach glan na sóchmhainní tógtha ar lámh ar Lá Dílseacháin (17 Meán 
Fómhair 2000) agus ar 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. 
 
Stiúrthóirí 
De réir alt 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 2015, mar seo a 
leanas: 
 

M. ó’Coiléain - Cathaoirelach 
P. ó’Cléirigh  
C. ó hAnraí  
M. ó’Fionnmhacháin  
E. Mac Sheoinín (Eirí as 168ú Eanair 2015 & athceaptha 24ú Iúil 2015) 
P. ó'Céitinn  
I.  ó 'Treasaigh  
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Tuarascáil na Stiúrthóirí ar lean 
 
 
Suimeanna na Stiúrthóirí agus na Rúnaithe 
Nil aon suim tairbheach ag na stiúrthóirí nó ag an runaí, ina measc suimeanna an chlann, i scair-chaipiteal an 
chomhlacht nó Comhlachtaí Fochuideachta ar 31 mí na Nollag 2014 agus 31 mí na Nollag 2015. 
 
 
Taighde agus Forbairt 
Tá an grúpa ceangailte le taighde agus le forbairt chun tairbhe an chustaiméir agus na timpeallachta. 
 
 
Fochuideachtaí 
Tá sonraí na bhfochuideachtaí de Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge leagtha amach i nóta 11 leis na 
ráitis airgeadais. 
 

 
Iniúchóirí 
Léirigh na hiniúchóirí, Grant Thornton, in oifig de réir alt 3832) d'Acht na gCuideachtaí 2014. 
  
 
Ráitéis Airgeadais a chinntiú 
Chéadaigh na stiúrthóirí na Ráitéis Airgeadais 1ú Aibreán 2016.    
 
 
  
Thar ceann an bhoird 
 
 

   Micheál O’Coileáin   
   Stiúrthóir  

 
Conal O hAnraí 
Stiúrthóir  
 
 
Dáta :   1ú Aibreán 2016.    
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Ráiteas Fhreagrachtaí na Stiúrthóirí  
 

 
 

Tá na stiúrthóirí freagrach as tuarascáil an Stiúrthóra agus na ráitis airgeadais de réir an dlí agus rialacháin na 
hÉireann a ullmhú.  
 
Ceanglaíonn dlí cuideachtaí na hÉireann ar na stiúrthóirí ráitis airgeadais a ullmhú do gach bliain airgeadais a 
thugann léargas fíor agus cothrom ar staid chúrsaí an Chomhlachta gach bliain airgeadais.  
 
De réir dlí, thogh na stiúrthóirí na ráitis airgeadais a ullmhú de réir an Chleachtais Irish go Ginearálta a nGlactar 
Cuntasaíochta in Éirinn, lena n-áirítear Tuairiscithe Airgeadais Caighdeán 102 'An Caighdeán Tuairiscithe 
Airgeadais is infheidhme sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann agus arna bhfógairt ag Institiúid na 
Cairte cuntasóirí in Éirinn agus dlí na hÉireann.  
 
De réir dhlí na gcuideachtaí, ní mór do na stiúrthóirí a cheadú na ráitis airgeadais mura bhfuil siad sásta go 
dtugann siad léargas fírinneach cóir na sócmhainní, na dliteanais agus staid airgeadais na Cuideachta don dáta 
dheireadh na bliana airgeadais ar bhrabús agus caillteanas na cuideachta don bhliain airgeadais sin agus cloí 
thairis sin Acht na gCuideachtaí 2014.  

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

 beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad a fheidhmiú go comhsheasmhach;  

 
 breithiúnais agus meastacháin chuntasaíochta atá réasúnta agus stuama; 

  

 na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh mura bhfuil sé míchuí glacadh leis go  
    leanfaidh an Comhlacht ar aghaidh i mbun gnó.  

 
Tá na stiúrthóirí freagrach as a chinntiú go gcoinníonn an Chuideachta nó a chuirfidh faoi deara choimeád taifid 
chuntasaíochta leordhóthanacha a mhíniú agus an t-idirbheart an Chuideachta a thaifeadadh i gceart, ar chumas 
aon tráth na sócmhainní, dliteanais, staid airgeadais agus ar bhrabús agus caillteanas na Cuideachta a bheidh le 
cinneadh go réasúnta cruinn, ar a gcumas a chinntiú go bhfuil na ráitis airgeadais agus an tuarascáil Stiúrthóirí de 
réir Acht na gCuideachtaí 2014 agus na ráitis airgeadais a iniúchadh a chumasú. Tá siad freagrach freisin as 
sócmhainní an Chomhlachta a chosaint agus mar sin céimeanna réasúnacha a ghlacadh chun cosc a chur ar 
chalaois agus ar neamhrialtachtaí eile. 

 
 

 
Thar ceann an bhoird 
 
 

   Micheál O’Coileáin   
   Stiúrthóir  

 
Conal O hAnraí 
Stiúrthóir  
 
 
Dáta :   1ú Aibreán 2016.    
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Ráiteas an Chathaoirligh 
 
 
Tá áthas orm an tuarascáil bhliantúil do Chuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge a chur i láthair.    
 
Gníomhaíochtaí 
 
Bhí bliain eile an-rathúil arís ag Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge agus choinnigh sí a háit mar an 
gcuideachta poirt bulclasta is mó in Éirinn i gcomhthéacs tréchur tonnáiste in 2015.  Bhí an thréchur tonnáiste 
foriomlán le haghaidh 2015 níos mó ná 11 milliún tona don chéad uair ó 2007. Ag 11.1 milliún tona, bhí meadú 
886,000 tona in 2015 i gcomparáid le 2014 agus roinnt 3.5 milliún tona nó 47% dearfach tréchur inbhear iomlán i 
2009, a 6 bliana ach ní bhíonn ach roimhe sin.  Baineann athraitheas dearfach sa bhliain go dtí an dá críochfoirt 
faoi úinéireacht phríobháideach a léiríonn méadú 661k nó 8.1% i rith na bliana agus fás leanúnach críochfoirt arna 
mbainistiú go díreach a léiríonn fás bliantúil 10.7%. Tháinig méadú de 224k tonna sa bhliain ar tonnáistí ag na 
teirminéil lasta ginearálta mbainistiú go díreach. Is é seo an tríú bliain as a chéile go bhfuil críochfoirt lasta 
ghinearálta méadaithe bliain i ndiaidh bliana. Tá tonnáistí ag críochfoirt arna mbainistiú go díreach chomh maith ag 
a leibhéil is airde a taifeadadh ó dheireadh 2007. Mar thoradh ar fhás suntasach tonnáiste Tá ioncam foriomlán na 
cuideachta faoi € 611k nó 5.4%. Tá Longa lasta Dleachtanna ag críochfoirt arna mbainistiú go díreach 8.5% 
dearfach leis an mbliain roimh ré leis na méaduithe is suntasaí a tharla i Luimneach mó atá fás láidir i Onnmhairí 
Cement. Déantar ioncaim ó theirminéil úinéireacht phríobháideach méadú freisin bliain i ndiaidh bliana ag eascairt 
arís as tréchur méadaithe go háirithe ag BSL á bhainistiú ag Ghob na Muine críochfoirt. Cé go leanann an 
chuideachta ag díriú ar éifeachtúlachtaí costais agus bainistíocht costas láidir, costais oibriúcháin agus riaracháin 
iomlán méadú de thart ar 6.3% i rith na bliana. Tá gníomhaíocht méadú suntasach le blianta beaga anuas mar 
thoradh ar bhonn costais mhéadaithe go háirithe i éileamh duga, céanna agus caiteachas cothabhála coisctheach. 
In ainneoin na méaduithe sa bhliain, tá costais riaracháin oibriúcháin bliantúil iomlán laghdú anois ag níos mó ná 
600k ó 2008 i tionchar an fás ar ioncam thuas in 2015 méadú 3.5% ar na cuideachta Brabús Oibriúcháin a 
sheasann anois ag € 3,7 milliúin. Tar éis costais agus Cánachas lena n-áirítear airgead tirim iarchurtha muirear 
neamh cánachais mhaoiniú, bhí brabús inchurtha i leith an Scairshealbhóir de thart € 2.885 m illiúin ard stairiúil 
eclipsing sin de 2014 an Chuideachta. 
       
I measc na n-éachtaí suntasacha in 2015 bhí an méid seo a leanas: 
 

 An feidhmíocht den scoth le blianta beaga anuas go dearbhaíodh SFPC a chéad díbhinn riamh le € 
100,000 a íoc leis an Státchiste i rith 2015. Táimid muiníneach go chandam an díbhinn a bheartaítear a íoc 
sa bhliain reatha a bheith níos mó ná an tuairisceán na bliana roimhe. 

 Choimeád an chuideachta a staid oibríochta iomaíochta trí thuairisciú corrlach oibriúcháin de 31.0% níos 
mó ná corrlach oibriúcháin de 30% don cheathrú bliain as a chéile. 

 Críochnaíodh oibreacha a éileamh ar ais ar inlíonadh thart ar 1.3 heicteár de urthrá díreach taobh thiar 
berth 6 den lamairne thoir bhFaing, bunsprioc mar atá aitheanta sa Vision 2041. Eisíodh deimhniú 
déantachta substaintiúil i rith na Samhna a thosóidh an tréimhse dliteanais lochtanna dhá mhí dhéag. Bhí 
Conraitheoir off láthair i mí na Nollag leis an tionscadal i gcrích roimh an am agus taobh istigh de 
Bhuiséad. 

 Cáilíonn an tionscadal thuas do mhaoiniú Ten-T agus is cúis áthais a rá go bhfuil an iarratas seo ceadaithe 
do mhaoiniú ón AE mar tá ár n-iarratas eile le haghaidh staidéir iarnróid maidir leis an Luimneach go Faing 
athchur iarnróid againn. 

 
 
Tugadh cead pleanála breoslaí CPL Comhairle Contae Cathrach Luimnigh d'fhorbairt plandaí breosla gan toit € 
22m bhFaing cruthú suas go dtí 140 post.  
An tAire Comhshaoil, Alan Kelly, i gceannas thar tosach tógála i mí Dheireadh Fómhair. Tá an fógra a fuarthas 
clúdach ar fud na tíre agus curtha chun cinn port Fhainge mar mhol le haghaidh allmhairiú bithmhaise. 

 Lean an Chuideachta ag cruthú dlúthchaidrimh le stáit eile agus le gníomhaireachtaí forbartha gaolmhara 
léirithe ag a ról gníomhach ar an Margaíochta agus fo comhshaoil choistí an Shannon Integrated 
Framework Plan. 

 Rinneadh dul chun cinn suntasach maidir le cuspóirí an Strategic Plan 2015-2019 a bhaint amach. 

 Tá an Chuideachta ar an gcúrsa an Strategic Plan 2016-2020 a cheadú agus a chur ar aghaidh chuig an 
Roinn Iompair agus Airgeadais faoin dáta dlite. 
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Ráiteas an Chathaoirligh (ar lean) 

 
 
 
Rialachas Corparáideach 
 
Chonaic Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge i 2015, leis an scor agus athcheapachán dá éis Stiúrthóra 
amháin. A fhanfaidh thoradh ar an comhdhéanamh a Bhoird mar sin ag deireadh na bliana 2014 le seacht 
stiúrthóirí arna gceapadh, gearr amháin de Bhord comhdhéanta go hiomlán mar an gcéanna. 
 
Tá Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge tiomanta i gcónaí don Chód Cleachtais um Rialachas 
Comhlachtaí Stáit a chomhlíonadh go hiomlán. Lean an lucht bainistíochta d’athbhreithniú a dhéanamh ar an 
gcomhlíonadh gach bliain agus in athbhreithniú 2015 dhearbhaigh siad go raibh an Chuideachta comhlíontach i 
ngach réimse. 
 
Bhuail Coiste um Bainistíocht Riosca an Bhoird dhá uair le linn 2014 faoi Chathaoirleacht Michael Finucane. Is é is 
cuspóir leis an gCoiste um Bainistíocht Riosca forbairt agus cur i bhfeidhm Bheartas Bainistíochta Riosca na 
cuideachta a chinntiú; a chinntiú go bhfuil nósanna imeachta cuí i bhfeidhm chun riosca a shainaithint, a mheasúnú 
agus a bhainistiú; chun monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na nósanna imeachta sin ag an bhfoireann 
bainistíochta, agus tuairisciú don Bhord más gá. Tá bainistíocht riosca fós ina mír ar an gclár oibre ag Cruinnithe 
Boird. 
 
Tá sé mar aidhm ag an mBord, trí bhainistíocht feidhmiúcháin, córas rialuithe inmheánacha airgeadais a fheidhmiú 
trína maolófar príomhrioscaí airgeadais agus gnó agus atá i gcomhréir leis na treoirlínte maidir le rialachas 
corparáideach. Rinne an Coiste Iniúchóireachta monatóireacht ar an gcóras rialuithe thar ceann an Bhoird. 
I ndiaidh éirí as an tUasal Edmund Jennings, ceapadh an tUasal Conal Henry an Bord mar chathaoirleach ar an 
gCoiste le Padraig Cleary cheapadh ar an gCoiste. Cuireadh an tUasal Jennings athcheapadh ina dhiaidh sin don 
Choiste ag an mBord ar an 11 Nollaig 2015. 
 
Tá monatóireacht agus athbhreithniú an Bhoird ar éifeachtacht an chórais rialaithe inmheánaigh airgeadais 
bunaithe ar obair an lucht bainistíochta laistigh de Chuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge a fhorbraíonn 
agus a cothaíonn an creat rialaithe airgeadais, trína chaighdeán dearbhaithe cáilíochta ISO9001; obair an 
Iniúchóra Inmheánaigh, obair an Choiste Iniúchóireachta a dhéanann maoirseacht ar an Iniúchadh Inmheánach, 
agus nótaí tráchta ón Iniúchóir Seachtrach ina litir bhainistíochta. 
 
Rinne Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge a feidhm Iniúchta Inmheánaigh a sheachfhoinsiú.  
Comhaontaítear obair an iniúchta inmheánaigh i gcomhchomhairle leis an lucht bainistíochta agus leis an gCoiste 
Iniúchóireachta agus comhaontaíonn an Bord ina dhiaidh sin é.  Oibríonn soláthraí Seirbhíse an Iniúchta 
Inmheánaigh de réir na gCreatchód um Dhea-Chleachtas atá leagtha amach sa Chód Cleachtais um Rialachas 
Comhlachtaí Stáit agus tuairiscíonn sé díreach don Choiste Iniúchóireachta.  Tugann an tIniúchóir Inmheánach 
tuairisc don Coiste Iniúchóireachta agus cuireadh sé a chuid oibre faoina bhráid.  Léirítear an tuairim maidir le 
leorgacht na rialuithe ar a ndearnadh athbhreithniú i dtuairiscí an Iniúchta Inmheánaigh a chuirtear faoi bhráid an 
Choiste Iniúchóireachta. Chuir PricewaterhouseCoopers, na hIniúchóirí Inmheánacha ceaptha, an clár 
comhaontaithe oibre ón bPlean Iniúchóireachta Inmheánaí 2015 i gcrích arna   fhaomhadh ag an gCoiste 
Iniúchóireachta an 19ú Márta 2015. 
 
Tá príomhchórais eile faoi réir iniúchta chomh maith. Bunaithe ar na córais sin agus ar nósanna imeachta a bheith i 
bhfeidhm, dearbhaím go gcloíonn an Chuideachta leis na Treoirlínte um Rialachas Corparáideach agus leis na 
Cóid Iompair arna n-eisiúint ag an Roinn. 
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Infheistíocht Chaipitil 
 
Ba ionann na Breiseanna Caipitiúla agus €11.817 milliún sa bhliain. Ba é an caiteachas is suntasaí chríochnú an 
Lamairne Thoir Inlíonta a ghobann amach de € 10.909 milliún.  An tionscadal mar críochnaithe anois ligeann do 
ché breise saoráidí tuirlingthe ag Faing a cheanglaítear a mhealladh gnó nua agus gnó atá ann cheana a 
choinneáil, leigheasanna srianta luchtú cliathánach le haghaidh soithí níos mó ag Beart 6 agus go mbainfidh roinnt 
brú tráchta mhór ar féidir a tharlaíonn nuair a soithí urscaoileadh go comhuaineach ag berths 5 & 6. Ba é an 
tionscadal rathúil i cáilitheach ar mhaoiniú Ten-T le comhaontuithe deontais arna shíniú agus roinnt cistiú tosaigh 
urraithe faoi dheireadh 2015. tionscadail cáilithe le haghaidh maoiniú deontais iomlán de suas le 20% den 
chaiteachas incháilithe.  
           
Dearbhaíonn gur comhlíonadh na Treoirlínte maidir le Breithmheas agus Bainistíocht Tograí Caiteachais 
Chaipitiúil. 
 
 
Luach Saothair 
 
Cloíonn Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge le Treoirlínte an Rialtais maidir le híocaíocht táillí na 
Stiúrthóirí agus le beartas an Rialtais ar phá an Phríomhfheidhmeannaigh agus gach fostaí Comhlacht Stáit. 
 
 
Comhlíonadh Reachtúil 
 
Ar feadh m’eolais agus mo thuairime comhlíonadh ceanglais reachtúla uile na Cuideachta. 
 
 
Forbairt ó bhí deireadh na bliana ann 
 
Níor sonraíodh forbairtí suntasacha ar bith.  
  
 
An todhchaí 
 
Trína Clár Forbartha Caipitiúla 2016-2025, a d’fhaomh an Bord le déanaí, shainaithin an Chuideachta caiteachas 
caipitiúil dar luach €43.3 milliún. Tá an Bord tiomanta go hiomlán don fhís straitéiseach a sheachadadh arna 
leagan amach i Máistirphlean na Sionainne agus Fhainge 2041 agus chun na críche sin, beidh sé ag féachaint go 
gníomhach leis na príomhtháirgí insoláthartha arna sainaithint sa Phlean a chur i bhfeidhm. Cé nach bhfuilimid fós 
ach i dtús thréimhse phlean Fhís 2041 táimid ar an mbóthar ceart maidir leis na tuartha fáis a bhaint amach. Ó bhí 
2011 ann (bonnbhliain Fhís 2041) tá méadú 32% tagtha ar an tonnáiste ag ár gcríochfoirt lasta ghinearálta agus tá 
sé sin comhsheasmhach leis an gcás meánfháis go hardfhás i bhFís 2041. 
 
Leanaimid de dhul chun cinn suntasach a dhéanamh maidir lena lán de na bunspriocanna inghnóthaithe i bhFís 
2041. Tá cuid cosúil leis an Lamairne Thoir Inlíonta tugtha chun críche mar a léirítear thuas agus ba mhaith liom a 
thabhairt faoi deara chomh maith leis an dul chun cinn seo a leanas ar mhíreanna lárnacha eile : 
 

 Tá an tuarascáil réamhdhearadh maidir athoscailt Luimneach go Faing líne iarnróid do thrácht lasta le 
costas athshuímh measta fáil anois críochnaithe ag SFPC agus Iarnród Éireann.  Leanann SFPC a chur le 
chéile anailís ar an margadh ardleibhéil chur in iúl don tonnáiste agus ioncam féideartha na líne.  Tugann 
aiseolas Luath ónár anailís ar an margadh go mbeidh an nasc iarnróid a bheith ina riachtanas 
ríthábhachtach do SFPC a bhaint amach tonnáiste nideoige suntasach áirithe agus i gcásanna áirithe. 
Táimid ag súil le i riocht a bheith a lorg faomhadh an Bhoird go luath don chéad chéim eile staidéir, is é sin 
dearadh mionsonraithe. staidéir féidearthachta maidir le athoscailt na líne éirigh incháilithe do Ten-T 
maoiniú dá dtugann comhaontuithe sínithe agus roinnt cistiú tosaigh urraithe faoi dheireadh 2015. Cáilíonn 
an tionscadal le haghaidh maoiniú deontais iomlán de suas le 50% den chaiteachas incháilithe.  
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 Táimid páirteach go hiomlán fós san uasghrádú ar an mbóthar N69. Ag leanúint ar aghaidh ó na Rialtais a 
foilsíodh Plean Caipitil i mí Mheán Fómhair, chuaigh an bealach is fearr ar taispeáint go luath i Nollaig. Tá 
sé seo thar a bheith tábhachtach agus marcanna céim shuntasach eile feadh na slí chun dul ar an mbóthar 
uasghrádaithe. Gach páirtí, ie. SFPC, TII agus an fhoireann deartha bóthair, tar éis comhaontú a bheith ag 
obair le chéile chun cabhrú le cinn an tionscadail. Táimid tar éis chas leis an bhfoireann dearadh bóithre i 
mí Eanáir agus rinne aighneacht scríofa ina dhiaidh sin. Is iad an fhoireann deartha an-dearfach ar an 
Scéim seo agus dhearbhaigh sé go bhfuil siad ag tús leis an iarratas pleanála. Siad ag súil a bheith in ann 
iarratas pleanála a chur isteach i 2017 le héisteachtaí ó bhéal dócha go dtarlóidh níos déanaí an bhliain 
seo chugainn. 
 

 Tá Forbairt Straitéiseach an Inbhir fós ina príomhchuspóir ag an mBord agus tá sé ina mír ar an 
mbuanchlár oibre ag gach cruinniú Boird. Tá an chuideachta ag gabháil freisin agus measúnú tionchair 
neamhspleách eacnamaíoch Port. Cé choimisiúnú ag an Chomhlacht Chalafort, is é an t-athbhreithniú 
athbhreithniú neamhspleách a raibh rochtain ag custaiméirí, úsáideoirí calafort agus príomhsholáthraithe 
seirbhíse agus dá bhrí sin tá sé bunaithe ar soladach, fíorasach agus inchreidte ionchuir sonraí. Tá an 
tuarascáil leagtha le foilsiú agus seoladh i 2016 le torthaí na tuarascála i gcomhréir leis an fógraíodh le 
déanaí Mid-West Action Plan for Jobs Initiative a sheol an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta ar 19 
Deireadh Fómhair 2015. 
 

 
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le mo chomh-Stiúrthóirí as ucht a gcuid oibre leanúnaí thar ceann na 
cuideachta le linn na bliana. Thar ceann an Bhoird ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an lucht bainistíochta 
agus leis an bhfoireann as a gcuid iarrachtaí agus a gcuid comhoibrithe le linn 2015 maidir le tacú leis an treoir atá 
á cur ar fáil ag an mBord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Micheál O’Coileáin 
Cathaoirleach  
Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge   
1ú Aibreán 2016  
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Tuarascail Corparáideach Rialtais 
 
 
 
Freagraíocht do Choras Smachta Airgeadais Inmhéanach  
 
Thar cheann Bord na Stiúrthóirí do Chomhlacht Calafort na Sionainne agus Fhainge, adhmhaíonn ár freagreacht i 
gcóir córas éifeachtach do smachtú airgeadais inmhéanach a choiméad agus é a bheith ag feidhmiú. 
 
Níl an córas in ann ach dearbhú reasúnta a thabhairt agus ní dearbhú iomlán go bhfuil a gcuid sochmhainní 
cosanta, idirbheart cinntithe agus taiféad do na cuntais tógtha agus go mbeidh cosc le aon bhotún no aon mírialtaí 
nó fiú iad a bhrath thar am. 
 
 
Príomh Imeachtaí Smachta  
 
Tá céimeanna tógtha ag an mbord I rith na mbliana 31 Nollaig 2015 chun cinntiú go mbeidh smacht timpeallachta 
tóghta 
 

 Ag sainmhiniú freagrachtaí an bhainistíocht tá pearsanra cáilithe fostaithe agus dualgais leithdháilte go cóir 
eatarthu agus leithscaradh déanta ar dhualgais nuair is féidir; 

 Coras a leagann amach chun ghníomhaíochataí a fhaireachán agus sochmhainní na hEagraíochta a 
chosaint; 

 Córas cuimsitheach buiséadaithe a bheith ann le buiséad bliantúil a dhéanfaidh an Coiste Iniúchta 
athbhreithniú air agus a cheadóidh an Bord. Tuairisí míosúla á gcur ar fáil do Bhord ina ndéantar 
monatóireacht ar fheidhmíocht i gcoinne buiséid agus ina n-aithnítear aon éagsúlachtaí ábhartha a 
tharlaíonn.    

 Traenáil a chur ar fáil do na Stiúrthóirí an Bhoird nua agus láithreach, ar a bpáirt agus a gcuid freagrachtaí; 

 Tá an Chomhcoiste Iniúchoireachta gealta ar a bpáirt agus a gcuid freagrachtaí i rith an treimhse atá faoi 
athbhreithniú. 

 Comhlíonadh an turasascáil Corparáideach Rialtais lastigh den Comhlacht. 

 Beartas Bainistíochta Rioscaí a fhorbairt agus a bhunú le príomhrioscaí gnó a shonrú agus a mheas trí 
bhíthin :- 

 
- Nádúr na bpríomhrioscaí gnó atá ag bagairt ar an eagraíocht a aithint 
- Measúnú a dhéanamh ar thionchar an ollriosca dá dtarlódh sé agus an seans atá ann go  

dtarlóidh sé (airgeadais tugtha san aireamh) 
- Na rialacháin atá curtha i bhfeidhm chun ollriosca a mhaolú a aithint 
- Athmheasúnú a dhéanamh ar na rioscaí a thógtar ag cur san áireamh na rialacháin atá curtha 

i bhfeidhm le féachaint an bhfuil an bunriosca bainteach ar leibhéal atá inghlactha nó a d'fhéadfaí é 
a láimhseáil 

- Duine a ainmniú a bheadh freagrach as déileáil le gach riosca a aithnítear 
      -            Straitéisí eile a aithint nuair is gá é sin chun príomhrioscaí a bhainistiú 

-            Athnuachan rialta agus nuashonrú a dhéanamh ar phróiseas a bhaineann le Riosca Gnó 
- Tá Bainistíocht Riosca ina bhuanmhír ar an gclár oibre ag gach cruinniú sceidealaithe de chuid an 

Bhoird. 
 

 Nósanna imeachta a bhunú a ligeann d’fhostaithe na Cuideachta tuairisciú a dhéanamh, ar bhonn rúnda, 
ar aon mhíréir sa tuairisciú airgeadais nó in aon ábhar eile. Scrúdófar a leithéid de chásanna go mion. 
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 Oibríonn an chuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge agus cothabhálann córais bainistíochta 
cáilíochta cloí le caighdeáin a aithnítear go hidirnáisiúnta OHSAS18001 & ISO 9001. Cuireann cothabháil 
rathúil caighdeáin idirnáisiúnta ag an eagraíocht chun leibhéal rialaithe thar a choimeád ar bun, agus 
eolas, guaiseacha ábhartha mar thoradh ar oibríochtaí gnáth agus dálaí neamhghnácha a le feidhmíocht 
cuspóir foriomlán agus chun tionóiscí agus / nó eachtraí san ionad oibre a chosc. 

 

 Tá an fheidhm Iniúchta Inmheánaigh tugtha do dhream seachtrach.  Comhaontaítear obair na 
hiniúchóireachta inmheánaí tar éis dul i gcomhairle leis an lucht bainistíochta agus leis an gCoiste 
Iniúchóireachta. D’aontaigh an Bord ar an gClár Iniúchta Inmheánaigh do 2015. Is de réir Cód Creatlaí um 
Shárchleachtais atá leagtha amach i gCód Cleachtais um Rialachas Eagraíochtaí Stáit a fheidhmíonn an 
soláthraí Seirbhíse Iniúchta Inmheánaigh agus tá sé freagrach go díreach don Choiste Iniúchta.  Tá an 
tIniúchóir Inmheánach freagrach don Choiste Iniúchta agus cuireann sé a chuid oibre faoina bhráid.  
Léiríonn na tuairiscí Iniúchta Inmheánaigh a chuirtear faoi bhráid an Choiste Iniúchta tuairim an Iniúchóra 
Inmheánaigh ar leordhóthanacht na rialuithe atá athbhreithnithe.  
 

 
Tá monatóireacht agus athbhreithniú an Bhoird ar éifeachtacht an chórais inmheánaigh um rialú airgeadais 
bunaithe ar obair an luchta bainistíochta laistigh de Chuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge a fhorbraíonn 
agus a chothaíonn an creatlach rialaithe airgeadais, ar an iniúchóir inmheánach, ar an gCoiste Iniúchta a 
dhéanann maoirseoireacht ar an Iniúchadh Inmheánach, agus ar nótaí tráchta ón Iniúchóir Seachtrach ina litir 

bainistíochta.  
 
Tá athbhreithniú déanta ag an mBainistíocht ar éifeachtúlacht an chórais rialála airgeadais. Idirmheánaí sa bhliain 
a chriochnaigh ar an 31 Nollaig 2015.  Cuireadh an t-athbhreithniú seo os comhair an Choiste Iniúchta a mhol don 
Bhord é. 
 
 
 
Michéal O’Coileáin 
Cathaoirleach  
Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge 

 
1ú Aibreán 2016 
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Athbhreithniu Gnó agus Oibre 
 
 
Athbhreithniú Oibriúcháin 
 
Ag leanúint ar aghaidh ón treocht atá leagtha le blianta beaga anuas, an-áthas orm a thuairisciú oibriúcháin agus 
trádála feidhmíocht láidir in 2015. Mhéadaigh brabúsacht Bottom line go € 2.885m (2014 mar a athshonraíodh faoi 
FRS102 € 2.864m), an leibhéal is airde i stair na Cuideachta. Tá an fheidhmíocht suntasach sa mhéid is go 
thagann sé láithreach ar chúl an leagan taifead stairiúil roimhe seo in 2014. Bliain ar ghnóchain na bliana rinneadh 
ar láimhdeachas agus brabús oibriúcháin a mhéadú faoi 5.4% agus 3.5% faoi seach. 
 
Taifeadadh againn díreach os cionn 11.1m tonna de lasta i 2015, méadú de 8.7% ar an 10.2m tonna taifeadadh in 
2014 agus ag na leibhéil seo, tá tonnáistí cóngarach do na leibhéil buaice (11.35m tonna) an ré an Tíogair 
Cheiltigh. Bhí toirteanna lasta ag an SFPC críochfoirt lasta ginearálta Luimnigh agus Fhainge láidir go háirithe le 
bliain 10.73% ar fhás na bliana. Léiríonn an fás ar an athbheochan sa gheilleagar baile agus onnmhairíochta i gcás 
ina, mar shampla, táirgí peitriliam Tháinig méadú de 7.4% agus stroighne onnmhairí níos mó ná 200%. Agri 
bhaineann le lastaí fhás go seasta le ceirdeanna ar nós leasacháin méadú de níos mó ná 4%. 
 
Tá brabús oibriúcháin de € 3.7m níos airde ná riamh, cé nár baineadh beag corrlach oibriúcháin 31% (2014 
31.6%). Tugtar faoi deara go bhfuil praghsáil fhan ar feadh roinnt blianta, ach brúnna boilscitheacha a sheachaint 
tá agus go bhfuil siad ag éirí. Leanfaimid de bheith ag athbhreithniú a dhéanamh ar an staid seo agus chun go 
gcaomhnófar acmhainn an ghnó is féidir linn a praghsanna a choigeartú sa ghearrthéarma agus sa mheántéarma. 
Táimid ag súil go mbeidh tríchur tonnáiste ar aghaidh treocht aníos sna blianta amach romhainn agus faoi deara 
go bhfuil fás ag ár gcríochfoirt lasta ghinearálta ag méadú i aon dul leis an lár go scéal ard réamh-mheasta i Vision 
2041.  
 
Cé go bhfuil an gnó anois ag giniúint go seasta brabúis sláintiúil tá éilimh éagsúla substaintiúla ar shreabhadh 
airgid cosúil leis an gClár Infheistíochta fairsing taca Vision 2041, an riachtanas maoinithe pinsin dochraideach 
agus an riachtanas maoinithe fiachais atá ann cheana. Dá réir sin, tá sé ríthábhachtach go fhás muid ioncam agus 
is tábhachtaí ar aghaidh chun costais a rialú déine ionas gur féidir linn tógáil ar rath le déanaí. Táimid muiníneach 
go trí leanúint ar aghaidh ag díriú ar fheabhas leanúnach, i ngach réimse, na réamh-mheastacháin atá leagtha 
amach i Vision 2041 a bhaint amach agus níos tábhachtaí beidh na riachtanais acmhainne aitheanta ann a 
sheachadadh ar againn. Cé go bhfuil sé luath sa tréimhse an phlean Vision 2041 táimid go mór sa treo ceart chun 
a réamh-mheastacháin fáis a bhaint amach. Ó 2011 (an mbonnbhliain Vision 2041) tonnáiste ag ár gcríochfoirt 
lasta ghinearálta Tháinig méadú de díreach os cionn 32%. 
 
Mar gheall ar an seachadadh comhsheasmhach le roinnt blianta anuas d'oibriú láidir agus torthaí airgeadais dár 
gclár comhardaithe ag leathnú agus a neartú. Tá gach ár giarála agus leachtachta cóimheasa teistiméireacht í 
claochlú an chláir chomhardaithe. Tá an neart feidhmíochta ar chumas an Chuideachta a chur i bhfeidhm a Chlár 
Infheistíochta uaillmhianach mar bhonn Vision 2041. Cuireadh Céim 1 den Chlár Infheistíochta, a chosain € 12m 
críochnaithe in 2015 agus táimid tiomanta dá cur i bhfeidhm leanúnach leis na réamhchéimeanna chur chun Chéim 
II, ar chostas € 7m ar siúl cheana féin. Beidh na hinfheistíochtaí seo mar thoradh ar arduithe imeallach san ullmhú 
sa ghearrthéarma ach go dtí leibhéil go maith laistigh d'acmhainn an ghnó a bhainistiú. Ár-easnamh pinsin Tháinig 
laghdú le linn 2015 go dtí € 10.1m (2014 € 10.6m) ar chúl ár n-togra maoinithe ceadaithe cé go raibh an t-
comhbhrú leanúnach ar thorthaí bannaí gníomhú mar tharraingt chun an tune de € 460k. Mar sin féin, tá an Bord ar 
an gcúrsa a mholadh arís díbhinn as cúlchistí ioncaim indáilte carntha de réir a Bheartas Díbhinní ceadaithe 2014. 
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Infheistíocht Chaipitiúil agus Maoiniú 
Tá infheistíocht chaipitiúil le linn 2015 leagtha amach mar atá sna ráitis airgeadais. 
 
Maidir lenár mBord ceadaithe Clár Infheistíochta na, tá Céim 1 críochnaithe go substaintiúil anois. Seo Chéim éard 
measc nithe eile a thógáil 235 méadar de chláir piled bhalla agus an míntíriú 14,000m2 le haghaidh stórála na cé 
oscailte. Loading / díluchtú atá i gcrích cheana féin ar an ché nua leathnaithe i gcás ina méaduithe amanna 
slánúcháin long de suas le 20% á bhaint amach go rialta. I measc na céimeanna ina dhiaidh sin Céimeanna 2 agus 
3 agus cuirfear i gcrích sa ghearrthéarma agus sa mheántéarma. Beidh gach céim chomh maith le hinfheistíocht 
coimhdeacha eile mar thoradh ar os 850m na cé gan bhriseadh ag Faing mar aon le cúig heicteár breise de ché 
oscailte atá leagtha síos cheantar.  
 
Maoiniú don Chlár Infheistíochta substaintiúil ar bun agus déanfar é a fháil ónár cúlchistí féin, roinnt fiachas bainc 
agus clár an AE Deich-t. Táimid sásta go mbeidh fiach atá ann cheana féin chomh maith le fiach nua a bheith go 
maith laistigh d'acmhainn airgeadais an ghnó agus go deimhin go leor dár fiachais atá ann cheana a aisíoc go 
hiomlán thar an ghearrthéarma go meántéarma. Rud atá tábhachtach, ár bpleananna infheistíochta mbeidh 
tacaíocht iomlán ag clár CEF / Deich t an AE trína ní mór dúinn rochtain cheana féin suas go dtí € 3 milliún i 
maoiniú deontais agus tábhachtaí tuairimí Coimisiún an Aontais Eorpaigh SFPC mar chalafort lárnach sa 
chomhthéacs Eorpach. Tá sé beartaithe againn cur isteach ar mhaoiniú CEF sa todhchaí mar a thagann glaonna 
sa todhchaí. 
 
Comhshaoil  
 
Tá an Bord agus an bhainistíocht tiomanta d'fheabhas leanúnach a chórais bhainistíochta sábháilteachta 
comhshaoil, sláinte agus (EHS). Tá bainistíocht comhshaoil comhtháite go hiomlán anois agus atá ina chuid 
shuntasach dár gcóras bainistíochta. Mar a tharla sna blianta roimhe rinneamar infheistíocht shuntasach i 
mbonneagar comhshaoil i rith 2015 agus leanúint ar aghaidh le hacmhainní buiséid breise sa bhliain 2016 chun 
feabhas breise ar ár gcórais EHS.  
 
Leag an Grúpa Oibre ar bun comhshaoil an Grúpa Stiúrtha an Phlean Straitéisigh Comhtháite Chreata (SIFP) 
d'Inbhear na Sionainne i rith 2014 mar mholadh mbeadh mapáil gnáthóige, lena n-áirítear suirbhéanna ar éin, ar na 
suíomhanna domhainmhara tosaíocht sa SIFP a thionscnamh. Tacaíonn SFPC hiomlán leis an moladh agus beidh 
a chómhaoiniú an cleachtadh mar aon le baill eile den Ghrúpa Stiúrtha SIFP. 
 
An Todhchaí 
 
Is Inbhear na Sionainne acmhainn an-uathúil d'Éirinn Inc. mar is é an dobharlach amháin in Éirinn agus ceann de 
na cúpla ar fud na hEorpa is féidir a éascú mó longa. Le Tógann long nua trending riamh níos mó tá an buntáiste 
ag éirí anois i bhfad níos ábhartha ná roimhe. Dá réir sin, ar ann do cumas dáiríre leis an Inbhear a fhorbairt mar 
mhol farraige muirí domhain a d'fhéadfadh a éascú príomhearnálacha amhail fuinneamh, talmhaíocht agus 
tionsclaíocha a ainm ar roinnt. An dá réir infheistíochta agus cruthú post isteach a d'fhéadfaí a ghintear chomh 
maith le a ailíniú na príomhshócmhainní eile an réigiúin, mar shampla an earnáil ollscoile agus Aerfort na 
Sionainne thairiscint ar réiteach fíor d'fhorbairt réigiúnach frithchothromú Mórcheantar Bhaile Átha Cliath. Ar an 
gcéad dul, agus a leagan ar an talamh a ghabháil ar an acmhainneacht ní mór dúinn glacadh le cur chuige 
comhoibríoch agus iomlánaíoch a sholáthar dár bpleananna straitéiseacha a fhorbairt mar is léir inár féin 30 bliain 
Máistirphlean Fís 2041 agus trí pháirt ghníomhach sa SIFP. Ó seoladh na Pleananna in 2013, tá go leor dá gcuid 
príomhchuspóirí tús le cur chun feidhme. 
 
Ar cheann de na bpríomhchuspóirí sa tréimhse an phlean Fís 2041 a dhúbailt tréchur bliantúil ó 10m tonna go 20m 
tonna. Chun an sprioc seo a bhaint amach atá nua naisc leaba ancaire domhainmhara agus chúlchríoch 
uasghrádú fíorthábhachtach mar aon le hinfheistíocht shuntasach i dtrealamh coimhdeach mór agus bonneagar. 
Mar a luadh D'fhéadfadh na sochair shocheacnamaíocha a bheith suntasach i gcomhthéacs náisiúnta agus 
réigiúnach ina measaimid gur féidir roinnt mílte post díreach agus indíreach nua a chruthú. I dtaca leis seo, i rith 
2015 rinneamar coimisiúnú measúnú eacnamaíoch neamhspleách chun na buntáistí eacnamaíochta chuir an 
Chuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge a chainníochtú. Dearbhaíonn na torthaí an mheasúnaithe go bhfuil 
na buntáistí a bhaineann ó thaobh post agus luach eacnamaíoch go deimhin substaintiúil, m.sh. 3648 post 
lánaimseartha Tacaíonn SFPC. Tá sé beartaithe againn a sheoladh go poiblí ar an measúnú eacnamaíoch in 2016 
Tá cuid de na táirgí insoláthartha níos suntasaí de 2015 san áireamh. 
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 Críochnú chéim € 12m 1 dár gclár infheistíochta ilchéime € 50m don limistéar an chalafoirt istigh ag port 
Fhainge. Preliminaries le haghaidh chéim II Tá tús curtha le tógáil sceidealta le haghaidh 2018. 

 

 Cur i gcrích an réamhdhearadh le hathshuíomh na 43km Fhainge líne iarnróid idir Luimneach. Tá sé 
beartaithe againn dul ar aghaidh le dearadh mionsonraithe sa bhliain 2016 agus ina dhiaidh sin maidir le 
tionscnamh na bpríomhoibreacha a chur ar ais ar an líne. Táimid ag súil go mbeidh an líne a bheith ar 
oscailt do thrácht tráchtála sa bhliain 2019. 
 

 Cuireadh tús le Comhairle Contae Luimnigh Cathrach réamhchéimeanna chur chun Fhaing Scéim 
Feabhsúcháin Bóthar Luimnigh in 2014. I Márta 2015 cuireadh na ceithre rogha bealaigh le haghaidh 
comhairliúcháin phoiblí. I mí na Nollag 2015 an bealach is fearr a chur ar taispeáint go poiblí. 
 

 Athraigh Comhairle Contae Chathair Luimnigh Phlean Forbartha an Chontae ag ionchorprú an 
Chreatphlean Comhtháite Straitéiseach d'Inbhear na Sionainne agus criosú na talún molta ann ar Oileán 
Fainge agus Calafort Fhainge d'fhorbairt mhuirí. 
 

 Faing a bhunú mar mhol bithmhaise náisiúnta trí chomhtháthú an gcalafort uisce domhain bhFaing leis an 
ngréasán iarnróid náisiúnta agus limistéir stórála agus próiseála a bhaineann. Cuireadh an mol bithmhaise 
tacaíocht láidir agus curtha chun cinn ag an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Alan Kelly, le linn 
a chuairte ar Fhaing Deireadh Fómhair seo caite. Beidh Faing an acmhainn náisiúnta is gá chun tacú leis 
an gcosc ar bhreoslaí toiteach i 2017. 
 

 Os cionn € 45m ar infheistíocht ón earnáil phríobháideach tiomanta don eastát port in Fhainge. Áirítear ar 
na hinfheistíochtaí gléasraí bithmhaise nua a bheith tógtha ag Breoslaí CPL agus Bord na Móna chomh 
maith leis an tógáil nua atá cumhdaithe (40k ft2) agus saoráidí stórála chun solais. Beidh Cúpla céad post 
buan nua a chruthú mar thoradh díreach ar an infheistíocht. 
 

 Chun cur chun feidhme rathúil an chláir leathnaithe lamairne dá dtagraítear thuas, chuireamar tús le 
himeachtaí CPO díreach os cionn 38 heicteár talún i bhFaing. Bhí na himeachtaí rathúla agus ar intinn 
againn seilbh an talamh a ghlacadh i gcomhréir leis an bpróiseas OCÉ. 
 

 Ar aon dul leis na cuspóirí sochaíocha agus pobail a chomhtháthú Fís 2041 rinneamar óstáil comórtas ár 
scoileanna tionscnaimh 'sa bhliain 2015, le níos mó ná 30 foirne páirteach ó roinnt scoileanna san Mheán-
Iarthair. I láthair ag an deiridh an chomórtais trí breis agus 200 mac léinn leis an Aire Oideachais, Jan 
O'Sullivan gceannas an searmanas bronnta. Ba é téama an Comórtas ar an tábhacht a bhaineann le 
calafoirt i Réigiún an Iarthair Láir. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach duine atá bainteach agus 
mar gheall ar a rath ar intinn againn a dhéanamh ar an gcomórtas dhá uair sa bhliain. 

 
Leanann Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge a surpass feidhmíochta stairiúla agus táimid dóchasach a 
sheachadadh ar gach ceann de na cuspóirí Fís 2041. fastens an copar feidhmíochta ár staid mar an gcalafort 
bulcearraí tirime is mó sa tír a thairiscint dá chustaiméirí barainneachtaí unrivalled scála. An filleadh ar fhás sa 
gheilleagar, an fócas beartais straitéisigh na hEorpa agus náisiúnta i dtreo fhorbairt amach anseo Leibhéal 1 
calafoirt, bunú an mol bithmhaise, an cumas atá ann faoi láthair agus ar chríochfoirt domhainmhara nua in Inbhear 
na Sionainne mar aon leis an taithí atá ann cheana na soithí a éascú ó capesize go coasters cinnteofar go 
bhfanaimid tarraingteach chun infheistíocht ón earnáil phríobháideach. Tá an infheistíocht materializing cheana le 
níos mó ná € 90m le hinfheistiú sa chalafort thar an am atá le teacht ag SFPC agus ón earnáil phríobháideach. 
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Mar sin féin, is é an fás rathúil an Chalafoirt láidir ag brath ar bhóthar dea-chaighdeán agus nasc iarnróid. Maidir 
leis seo, tá an taispeáint ar an rogha bealaigh don scéim feabhsúcháin bóthair Fhainge Luimnigh fáilte mór roimh 
an an gcalafort agus a n-úsáideoirí calafort. Iarraimid gach duine atá bainteach mar ábhar práinne chun leanúint 
Scéim seo a chur i bhfeidhm mar go bhfuil sé bonneagar criticiúil de dhíth maidir le forbairt na Cuideachta Phort na 
Sionainne agus an ceantar máguaird. 
 
Cé go raibh 2015 ina bliain an-láidir ó thaobh tréchur tráchta, is féidir fás sa todhchaí a chothú ach amháin i bplean 
comhordaithe dea- chun cumas amach anseo. Tá Fís 2041 á chur i bhfeidhm agus mar a luadh iad na páirtithe 
leasmhara ábhartha comhoibriú leis an acmhainn bonneagair riachtanacha a chur ar fáil. Dá réir sin, is féidir linn a 
bheith ag súil le saoráid port inmharthana den scoth a chuireann handsomely leis na geilleagair náisiúnta agus 
réigiúnacha maidir le fostaíocht agus folláine eacnamaíoch sna blianta atá amach romhainn i mbéal forbartha. 
 
Buíochas 

 
Ba mhaith liom buíochas ó chroí ghabháil lenár bhfostaithe go léir as an obair chrua agus a ndúthracht i rith na 
bliana leis an méid a chuireann siad a bheith an-bhuíoch. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an 
gCathaoirleach agus na Stiúrthóirí as a dtreoir agus cúnamh dom féin agus don fhoireann bhainistíochta le linn na 
bliana. I mo bhuíochas agus léirthuiscint a leathnú freisin chuig an bhfoireann sa Rannóg Iompair Muirí na Roinne 
Iompair, Turasóireachta Spóirt as a dtacaíocht le linn na bliana. 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 atá 
amach romhainn. 
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Tuairisc Neamhspleach an Iniúchóir 
 
Tá iniúchadh déanta againn ar ráitis airgeadais na Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge don bhliain dar 
chríoch 31 Nollaig 2015, a chuimsíonn Ráiteas maidir le hioncam cuimsitheach, an Clár Comhardaithe, an Ráiteas 
ar shreabhadh airgid, an Ráiteas ar athruithe i gcothromas agus na nótaí gaolmhara. Is é an creat tuairiscithe 
airgeadais a cuireadh i bhfeidhm ina n-ullmhú caighdeáin dlí agus cuntasaíochta na hÉireann arna n-eisiúint ag an 
gComhairle um Thuairisciú Airgeadais agus arna bhfógairt ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn lena n-
áirítear FRS 102 'An Caighdeán Tuairiscithe airgeadais a mbeidh feidhm sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na 
hÉireann'. 
 
Tugtar an tuarascáil do chomhaltaí na cuideachta, mar chomhlacht, de réir Alt 391 d'Acht na gCuideachtaí 2014. 
Ár n-obair iniúchta ionas go bhféadfaimis a lua le comhaltaí na cuideachta na nithe sin a cheanglaítear orainn a lua 
leo i tuarascáil na n-iniúchóirí agus chun na críche sin amháin. Sa mhéid is mó a cheadaítear le dlí, ní ghlacaimid 
ná ní ghabhaimid freagracht le haon duine seachas an chuideachta agus comhaltaí na cuideachta mar 
chomhlacht, as an obair iniúchóireachta, as an tuarascáil seo, ná as na tuairimí atá déanta againn. 
 
 
Freagrachtaí faoi seach na Stiúrthóirí agus na nIniúchóirí 

 
Faoi mar a mhínítear níos iomláine sa Stiúrthóirí ráiteas fhreagrachtaí, tá na stiúrthóirí freagrach as ullmhú na 
ráiteas airgeadais a thugann léargas fíor agus cothrom agus a chomhlíonadh thairis sin Acht na gCuideachtaí 
2014. Is é an fhreagracht atá orainne iniúchóireacht a dhéanamh agus tuairim a thabhairt ar na ráitis airgeadais de 
réir dhlí na hÉireann agus na gCaighdeán Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (An Ríocht Aontaithe agus Éire). De réir na 
gcaighdeán sin orainn cloí leis na Caighdeáin Eiticiúla an Bhoird um Chleachtais Iniúchóireachta d'Iniúchóirí. 
 
 
Scóip an iniúchta ar na ráitis airgeadais 
 
Baineann iniúchadh le fianaise maidir leis na méideanna agus an nochtadh sna ráitis airgeadais leordhóthanach a 
thabharfaidh dóthain cinnteachta go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó mhíráiteas ábhartha, cibé acu calaois nó 
earráid a fháil.  Áirítear leis sin measúnú ar cibé an bhfuil na beartais chuntasaíochta oiriúnach do chúinsí na 
cuideachta agus ar cuireadh i bhfeidhm go comhsheasmhach agus á nochtadh go leordhóthanach; réasúntacht na 
meastachán suntasach cuntasaíochta a rinne na stiúrthóirí; agus cur i láthair foriomlán na ráiteas airgeadais. Ina 
theannta sin, léimid an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais go léir sa tuarascáil na Stiúrthóirí chun 
neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis airgeadais iniúchta agus chun aon fhaisnéis atá cosúil mícheart go 
hábhartha atá bunaithe ar, nó go hábhartha ar neamhréir leis a aithint, an t-eolas atá faighte againn i gcúrsa 
feidhm an iniúchta. Má thagaimid ar aon mhíráitis nó neamhréireachtaí ábhartha dealraitheacha déanaimid na 
himpleachtaí dár dtuarascáil. 
 
 
Tuairim ar na ráitis airgeadais 
 
Is é ár dtuairim na ráitis airgeadais: 
 

 go dtugann siad léargas fíor agus cothrom, de réir an Chleachtais Chuntasaíochta a nGlactar Leis go 
Coitianta in Éirinn, ar na sócmhainní, na dliteanais agus staid airgeadais na cuideachta ar an 31 Nollaig 
2015 agus ar bhrabús an Ghrúpa don bhliain dar críoch sin; agus 

 

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

 Dearbhaímid go léiríonn an Ráiteas Cathaoirligh i ndáil leis an gcóras rialaithe inmheánaigh ar 
chomhlíonadh an comhlacht a ndéantar iniúchóireacht air le ceanglais mhír 13.1 den Chód Cleachtais um 
Rialachas Comhlachtaí Stáit (2009) agus tá sé i gcomhréir leis an t-eolas atá faighte againn i chomh maith 
i gcrích ár n-iniúchadh ar na ráitis airgeadais. 
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Ábhair ar a bhfuil dualgas orainn tuairisciú le hAcht na gCuideachtaí, 2014 
 

 Fuaireamar an fhaisnéis agus na míniúcháin ar fad a mheasaimid a bheith riachtanach chun críche ár n-
iniúchta. 

 

 Is é ár dtuairim go raibh na taifid chuntasaíochta de chuid na cuideachta le gur féidir ráitis airgeadais a 
bheith go héasca agus go cuí iniúchadh. 
 

 Tá na ráitis airgeadais ag teacht leis na taifid chuntasaíochta. 
 

 Is é ár dtuairim go bhfuil an fhaisnéis a thugtar leis an tuarascáil na stiúrthóirí ag teacht leis na ráitis 
airgeadais. 
 

 
 
NITHE A BHFUIL DUALGAS ORAINN TUAIRISCIÚ TRÍ EISCEACHT 
 
Níl aon rud le tuairisciú againn i leith na bhforálacha in Achtanna na gCuideachtaí 2014 a cheanglaíonn orainn 
tuairisc a thabhairt duit más rud é, inár dtuairim nach ndearnadh na nochtuithe faoi luach saothair na stiúrthóirí 
agus idirbhearta atá sonraithe le dlí. 
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Polasaí Chuntasaíocht 
 
 
(a) Bunús an ullmhúcháin 

Tá na ráitis airgeadais ullmhaithe de réir na gcaighdeán cuntasaíochta is infheidhme lena n-áirítear 
Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais 102 - 'An Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais is infheidhme sa Ríocht 
Aontaithe agus Poblacht na hÉireann ( 'FRS 102'), agus le hAchtanna na gCuideachtaí, 2014. 
 
Éilíonn ullmhúchán ráiteas airgeadais i gcomhlíonadh FRS 102 an úsáid a bhaint meastacháin 
chuntasaíochta chriticiúla áirithe. Éilíonn sé freisin bainistiú breithiúnas a fheidhmiú i mbeartais 
chuntasaíochta na cuideachta (féach nóta 2) a chur i bhfeidhm. 
 
Na ráitis airgeadais an Ghrúpa na ráitis airgeadais Chuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge agus a 
ghnóthais uile fochuideachta go léir go dtí 31 Nollaig gach bliain a chomhdhlúthú. 
 
Tá an chuideachta tuismitheoir a glacadh buntáiste a bhaint as alt 304 d'Acht na gCuideachtaí 2014 agus 
nár áiríodh ar a Brabúis féin agus Caillteanais sna ráitis airgeadais seo. Ba é brabús an mháthair-
chuideachta roimh cháin don bhliain agus € 3,137,475 (2014 € 2,909,688). 
 
Tá na ráitis airgeadais i láthair in Euro (€). 
 
Cuireadh na beartais chuntasaíochta seo a leanas príomh-curtha i bhfeidhm. 

 
(b) Bunús an Chomhdhlúite 

Na ráitis airgeadais an Ghrúpa na ráitis airgeadais na cuideachta agus a gnóthas fochuideachta a 
chomhdhlúthú. 
 

(c) Faisnéis faoin Comhlacht 
Is Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna a 
bhfuil a oifig chláraithe ag Oifig an Chuain, Faing, Co. Luimnigh. 
 
Is é cuspóir gnó na cuideachta chun an sreabhadh na n-earraí a éascú agus comhghafach rianú eolais ar 
fud an Inbhir na Sionainne. 

 
(d) Gnóthas Leantach 

Tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar réamh-mheastacháin na cuideachta agus tacaíocht airgeadais a 
sholáthraítear, tá na stiúrthóirí measartha dóchasach go bhfuil an chuideachta acmhainní imleora leanúint 
ag feidhmiú go ceann i bhfad. Leanann an chuideachta, dá bhrí sin ag glacadh le bonn an ghnóthais 
leantaigh ina ráitis airgeadais á réiteach. 

 
(e) Cáilmheas 

Is ionann Cáilmheas an bhreis ar an luach cóir de chostas thar an luach cóir na nglansócmhainní a 
fuarthas agus tá sé á dhíscríobh ar an gcuntas brabúis agus caillteanais thar 5 bliana. 
 
Aithnítear ioncam sa mhéid is gur dócha go mbeidh na buntáistí eacnamaíochta i ndán don chuideachta 
agus is féidir an t-ioncam a thomhas go hiontaofa. Tá na Coimisinéirí Ioncaim a thomhas mar luach cóir na 
comaoine a fuarthas, gan lascainí, lacáistí, cáin bhreisluacha agus cánacha díolacháin eile. Ní mór na 
critéir seo a leanas a shásamh chomh maith sula aithnítear ioncam 
 

(f) Ioncam 
Aithnítear ioncam sa mhéid is gur dócha go mbeidh na buntáistí eacnamaíochta i ndán don chuideachta 

agus is féidir an t-ioncam a thomhas go hiontaofa. Tá na Coimisinéirí Ioncaim a thomhas mar luach cóir na 
comaoine a fuarthas, gan lascainí, lacáistí, cáin bhreisluacha agus cánacha díolacháin eile. Ní mór na 

critéir seo a leanas a shásamh chomh maith sula aithnítear ioncam



 

Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge 
(Comhlacht faoi theorainn scaireanna) agus fochuideachta gnóthas 

 
 

Polasaí Chuntasaíocht (ar lean) 
 

 
(f) Ioncaim (ar lean) 

Seirbhísí a thabhairt  
 
Aithnítear ioncam ó chonradh chun seirbhísí a sholáthar sa tréimhse ina bhfuil na seirbhísí ar fáil de réir an 
chéim a gcuirfear an conradh nuair a bhíonn gach ceann de na coinníollacha seo a leanas : 
• Is féidir leis an méid ioncaim a thomhas go hiontaofa; 
• go bhfuil dócha go leanfaidh an chuideachta a fháil ar an aird chuí faoin gconradh; 
• don chéim a gcuirfear an conradh i gcrích ag deireadh na tréimhse tuairiscithe a thomhas go hiontaofa, 
  agus; Is féidir le 
• na costais a tabhaíodh agus na costais an conradh a chur i gcrích a thomhas go hiontaofa 
 

(g)  Sócmhainní Seasta Inláimhsithe 
Áirítear ar chostas na sócmhainní seasta inláimhsithe costais inchurtha go díreach, lena n-áirítear costais 
coimisiúnaithe iomchuí. sócmhainní seasta inláimhsithe ag costas lúide dímheas carntha. Soláthraítear 
dímheas ag rátaí atá measta a dhíscríobh sócmhainní seasta inláimhsithe faoi dheireadh a saoil 
úsáideacha measta. Tá sé mar pholasaí ag an Chomhlachta gan sócmhainní seasta a athluacháil. 
 
Gearrtar dímheas sa chaoi is a leithdháileadh costas sócmhainní lúide a luach iarmharach thar a 
saolréanna fónta measta, ag baint úsáide as an modh na líne dírí. Is iad na rátaí dímheasa mar seo a 
leanas : 
 
   Rátaí bliantuil 
 
Bun Line Direacha 
Duga, ce agus oibri   2 - 15% 
Foirgneamh   2 - 50% 
Fearas agus Innealtra   5 - 25% 
Daingneain, Feistiú agus Trealamh Oifige   20 - 33.33% 
Feithiul mhóthair   20% 
Soilis abhainn   10% 
Fearas & Innealra ar leasa   14 - 25% 
Feabhasú leas-seilbh   10% 
 
Ní dhéantar dímheas ar thalamh 
 
Déantar athbhreithniú ar luachanna iarmharacha na sócmhainní ', saolré úsáideach agus modhanna 
dímheasa, agus arna choigeartú go hionchasach más cuí, nó má bhíonn léirítear go bhfuil athrú suntasach 
ó dháta an chláir chomhardaithe deiridh. 
 
Aithnítear gnóthachain agus caillteanais ar dhiúscairt a chinneann i gcomparáid na fáltais leis an tsuim 
charraeireachta agus aithnítear laistigh 'ioncam oibriúcháin eile' sa ráiteas maidir le hioncam cuimsitheach. 

 
(h)        Luacháil infheistíochtaí i bhfochuideachtaí 

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the company and entities 
controlled by the group (its subsidiaries). Control is achieved where the group has the power to govern 
the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities. 



 

Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge 
(Comhlacht faoi theorainn scaireanna) agus fochuideachta gnóthas 

 
 

Polasaí Chuntasaíocht (ar lean) 
 

 
 

Áirítear torthaí na bhfochuideachtaí a fuarthas nó a diúscraíodh le linn na bliana san áireamh sa ioncam 
iomlán sa líonra dháta éifeachtach na fála agus suas go dtí an dáta éifeachtach diúscartha, de réir mar a 
úsáid iomchuí beartais chuntasaíochta ag teacht leo sin an tuismitheora. Gach inghrúpa hidirbhearta, 
iarmhéideanna, ioncam agus costais a dhíchur go hiomlán ar chomhdhlúthú. 
 
Infheistíochtaí i bhfochuideachtaí ag costas lúide lagú sna ráitis airgeadais ar leith. 
 

i)          Féichiúnaithe 
Tá féichiúnaithe ghearrthéarma thomhas ag praghas idirbheart, lúide aon lagú. Iasachtaí infhaighte a 
thomhas ar dtús ag luach cóir, glan ar chostais idirbhirt, agus tomhaistear ina dhiaidh ag costas amúchta 
ag baint úsáide as modh an ráta úis éifeachtúil, lúide aon lagú. 
 

(J)       Creidiúnaithe 
Tá creidiúnaithe trádála ghearrthéarma chairt a thomhas ag an praghas idirbheart. dliteanais airgeadais 
eile, lena n-áirítear iasachtaí bainc, thomhas ar dtús ar luach cothrom, glan ar chostais idirbhirt, agus 
tomhaistear ina dhiaidh ag costas amúchta ag baint úsáide as an modh úis éifeachtaigh. 

 
(k)        Airgead tirim agus cóibhéisí airgid 

Tá airgead tirim arna ionadú ag airgead ar láimh agus taiscí le hinstitiúidí airgeadais inaisíoctha gan 
phionós ar fhógra nach mó ná 24 uair an chloig. Tá coibhéisí airgid thirim infheistíochtaí an-leachtach a 
aibiú tar éis níos mó ná trí mhí ón dáta fála agus go bhfuil inchomhshóite go héasca go dtí méideanna 
aitheanta airgid le riosca neamhshuntasach athrú i luach. 
 
Sa Ráiteas faoi shreabhadh airgid, airgead tirim agus coibhéisí airgid taispeántar iad saor ó rótharraingtí 
bainc atá inaisíoctha ar éileamh agus tá siad mar chuid lárnach de bhainistíocht airgid na cuideachta. 
 

(l)         Léasanna 
Faoi idirbhearta i gcás ina bhfuil an grúpa ina léasaí ar shócmhainní, is é an polasaí cuntasaíochta ag 
brath ar aicmiú na léasanna bunúsacha mar ceachtar léasanna airgeadais nó léasanna oibriúcháin. Faoi 
léasanna airgeadais na sócmhainní gaolmhara mar shócmhainní seasta agus a dhímheas de réir polasaí 
dímheasa an ghrúpa. Is é an muirear airgeadais iomlán faoi léasanna airgeadais a leithdháileadh ar 
thréimhsí cuntasaíochta thar an téarma léasa sa chaoi is go mbeidh ráta seasmhach tréimhsiúil costais ar 
an iarmhéid atá fágtha den oibleagáid le haghaidh gach tréimhse chuntasaíochta. Muirir faoi léasanna 
oibriúcháin ar an gcuntas brabúis agus caillteanais ar bhonn líne dírí thar thréimhse na léasanna faoi 
seach. 
 

(m)  Deontais an Rialtas agus Aontais Eorpaigh 
Deontais cuntas faoin tsamhail fabhraithe de réir mar a cheadaíonn FRS 102. deontais a bhaineann le 
caiteachas ar shócmhainní seasta inláimhsithe chun sochair don chuntas brabúis agus caillteanais de réir 
an ráta leis an ráta dímheasa ar na sócmhainní lena mbaineann an deontas. Is é an ghné iarchurtha 
deontas i gcreidiúnaithe mar ioncam iarchurtha. 
 
Deontais de chineál ioncaim atá sa chuntas Brabúis agus Caillteanais sa tréimhse chéanna leis an 
gcaiteachas gaolmhar. 
 

(n) Ioncam ó Ús 
Ioncam úis sa chuntas Brabúis agus Caillteanais baint úsáide as modh úis éifeachtaigh. 



 

Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge 
(Comhlacht faoi theorainn scaireanna) agus fochuideachta gnóthas 

 
 

Polasaí Chuntasaíocht (ar lean) 
 
 

(o) Costais Iasachtaí  
Gach costas iasachtaíochta aithnítear iad sa chuntas Brabúis agus caillteanais sa bhliain ina dtabhaítear 
iad. 
 

(p) Costais Airgeadais 
Tá costais airgeadais chun dochair don chuntas brabúis agus caillteanais i rith théarma an fhéich ag baint 
úsáide as modh an ghlanráta úis ionas go mbeidh an méid a ghearrtar ar ráta seasta ar an tsuim iompair. 
chostais eisiúna a aithint ar dtús mar laghdú sna fáltais na hionstraime caipitil a bhaineann. 
 

(q) Taighde agus forbairt 
Tá gach caiteachas ar thaighde agus ar fhorbairt dhíscríobh de réir mar a thabhaítear. 
 

(r) Dreidireacht 
Is é an costas gnáth nó cothabhála dtionscadal dreidireachta chun dochair don chuntas brabúis agus 
caillteanais mar a thabhaítear. Tá caiteachas dreidireacht eile a chaipitliú agus a dhíscríobh thar thréimhse 
a saol. 
 

(s) Cánachas atá ann faoi láthair agus Iarchurtha 
Is éard atá sa Costas cánach don bhliain chánach reatha agus iarchurtha. Déantar cáin a aitheanta sa 
chuntas brabúis agus caillteanais, ach amháin go bhfuil athrú inchurtha i leith mír ioncaim agus costais mar 
ioncam cuimsitheach eile nó d'ítim go díreach i gcothromas D'aithin in ioncam cuimsitheach eile nó go 
díreach sa chothromas faoi seach. 
 
Is é an muirear cánach ioncaim atá ann faoi láthair arna ríomh ar bhonn na rátaí cánach agus ar dhlíthe a 
achtaíodh nó a achtaíodh go substainteach ag dáta an chláir chomhardaithe sna tíortha feidhme an 
chomhlacht agus a ghineann ioncam. 
 
Tá iarmhéideanna iarchurtha i leith gach difríocht ama a tháinig chun cinn ach nach raibh faoi dháta an 
chláir chomhardaithe, ach amháin go 
 

 • Tá aitheantas sócmhainní cánach iarchurtha teoranta don mhéid is gur dócha go bhfaighfear ar 
ais iad in aghaidh an cúlú na ndliteanas cánach iarchurtha nó brabúis eile incháinithe sa todhchaí; 
agus 
 
 • Tá iarmhéideanna cánach iarchurtha mhalartú má éilíonn agus nuair a tá gach coinníoll do 
liúntais chánach a bhaineann choinneáil comhlíonta. 
 

Ní iarmhéideanna cánach iarchurtha maidir leis na difríochtaí buana ach amháin maidir chomhcheangail 
ghnó, nuair a bhíonn cáin iarchurtha aitheanta ar na difríochtaí idir na luachanna córa na sócmhainní a 
fuarthas agus na hasbhaintí cánach sa todhchaí atá ar fáil dóibh agus na difríochtaí idir na luachanna cóir 
dhliteanais a fuarthas agus an méid a ndéanfar measúnú i leith cánach. Tá cáin Ioncam iarchurtha agus 
úsáid á baint rátaí cánach agus dlíthe atá achtaithe nó achtaithe go substaintiúil faoi dháta an chláir 
chomhardaithe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge 
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Polasaí Chuntasaíocht (ar lean) 
 

 
(t) Pinseain 
 

Oibríonn an chuideachta tuismitheoir trí scéim pinsin le sochar sainithe. Tá gach scéim leagáide agus 
daoine nua dul isteach. Ainneoin go bhfuil gach ceann de na scéimeanna in easnamh, tá an mháthair-
chuideachta a íoc ranníocaíochtaí chuig na Phoirt Inbhear na Sionainne Plean Pinsin Chuideachta agus an 
Scéim Pinsean Chuideachta Phort Fainge ag leibhéil a aontaíodh leis na hIontaobhaithe na scéimeanna 
faoi láthair. 
 
Tá plean ranníocaíochta sainithe plean pinsin faoina n-íocann an chuideachta ranníocaíochtaí seasta 
isteach in aonán ar leith. Nuair a bheidh na ranníocaíochtaí íoctha ag an gcuideachta aon oibleagáidí 
íocaíochtaí breise. 
 
Na ranníocaíochtaí mar chostas sa chuntas Brabúis agus caillteanais nuair a bhíonn siad dlite. Méideanna 
a nár íocadh ar taispeáint i bhfabhruithe mar dhliteanas sa Chlár Comhardaithe. Coinnítear sócmhainní an 
phlean go leithleach uathu don chuideachta i gcistí atá riartha go neamhspleách 
 

(u) Díbhinní 
 

Díbhinní cothromais Aithnítear nuair a bhíonn siad iníoctha go dleathach. 
 

(v) Saoire pá fabhrú 
 

Tá dliteanas a aithnítear sa mhéid aon teidil phá neamhúsáidte saoire atá fabhraithe ag dáta an chláir 
chomhardaithe agus aghaidh go dtí tréimhse amach anseo. Tá sé seo arna thomhas ag costas tuarastail 
neamhlascainithe na teidlíochta saoire sa todhchaí fabhraithe amhlaidh ar dháta an chláir chomhardaithe.



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2015 2014

Notaí € €

SOCHMHAINNÍ SEASTA

Sochmhainní inláimhsithe 9 (a) 56,609,556 46,682,887

Sochmhainní airgeadais 10 2,539 2,539

Sochmhainní doláimhsithe 13 134,088 167,610

56,746,183 46,853,036

SOCHMHAINNÍ REATHA

Feichiúnaithe 14 2,986,361 3,344,373

Iarmhéid Bainc agus airgead tirim 5,266,741 6,094,016

8,253,102 9,438,389

CREIDIÚNAITHE (méideanna dlite laistigh de bhliain amháin)15 -3,686,443 -2,857,880 

Sochmhainní iomlán luide dliteanais reatha 4,566,659 6,580,509

Sochmhainní iomlán 61,312,842 53,433,545

CREIDIÚNAITHE (méideanna dlite tar éis 16 -14,278,826 -9,617,500 

níos mó na bliain amháin)

Soláthair do dlítenas agus taillí 25 (a) -10,122,000 -10,593,625 

Ioncam Iarchurtha 19 -5,524,774 -4,712,834 

Cáin Iarchurtha 20 -1,898,869 -1,653,633 

 

GlAN SOCMHAINNÍ 29,488,373 26,855,953

 

CAIPITEAL CÚLCHISTE

Caipiteal Scaireanna glaoithe suas 21 22,187,359 22,187,359

Instealladh caipiteal 22 4,916,921 4,916,921

Brabús / (Caillteanas) tughta ar aghaidh 2,384,093 -248,327 

CISTE COTHROMAS SCAIRSHEALBHÓRÍ 29,488,373 26,855,953

Céadaithe ag an mBord Stiúrthóirí ar an 1ú Aibreán 2016 agus sínithe thar ceann :-

Thar ceann an Bhoird

Micheál O’Coileáin

Stiúrthóir 

Conal Henry

Comhlacht Calaphort na Sionainne agus Fhainge

(Comhlacht cuideachta faoi theorainn scaireanna) agus fochuideachta gnóthas

Clar comhardaithe an Chomhlacht

Bliain dar críoch 31 Nollag, 2015

 
 



 

                        Comhlacht Calaphort na Sionainne agus Fhainge

(Comhlacht cuideachta faoi theorainn scaireanna) agus fochuideachta gnóthas

                                       Clar Comhardaithe an Chomhlacht

                                                       Bliain dar críoch 31 Nollag, 2015

Notaí 2015 2014

SOCHMHAINNÍ SEASTA

Sochmhainní inláimhsithe 9 (c) 56,407,564 46,485,338

Sochmhainní airgeadais 10 1,070,142 1,070,142

 

 57,477,706 47,555,480

SOCHMHAINNÍ REATHA

Feichiúnaithe 14 3,069,800 3,197,139

Iarmhéid Bainc agus airgead tirim 4,949,560 6,094,016

8,019,360 9,291,155

CREIDIÚNAITHE (méideanna dlite laistigh de bhliain amháin) 15 -3,560,993 -2,758,621 

GLAN (DLÍTEANAIS) REATHA 4,458,367 6,532,534

SOCMHAINNÍ IOMLÁN 61,936,073 54,088,014

CREIDIÚNAITHE (méideanna dlíte tar éis níos mó na bliain amháin) 16 -14,278,824 -9,617,500 

SOLÁTHAIR DO DLÍTEANAS AGUS TAILLÍ 25 (b) -10,122,000 -10,593,625 

Ioncam Iarchurtha 19 -5,524,774 -4,712,834 

Cáin Iarchurtha 20 -1,898,869 -1,653,633 

 

GLAN SOCMHAINNÍ 30,111,606 27,510,422

 

CAIPITEAL CÚLCHISTE

Caipiteal scaireanna glaoithe suas 21 22,187,359 22,187,359

Instealladh caipitil 22 5,457,046 5,457,046

(Caillteanas) tugtha ar aghaidh 2,467,201 -133,983 

CISTE COTHROMAS SCAIRSHEALBHÓIRÍ 30,111,606 27,510,422

Céadaithe ag an mBord Stiúrthóirí ar an 1ú Aibreán 2016 agus sínithe thar ceann :-

Thar ceann an Bhoird

Micheál O’Coileáin

Stiúrthóir 

Conal Henry

Stiúrthóir  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ag 31 Nollag 2015 Scairchaipiteal 

Glaoite

Cúntas Brabús 

agus 

Caillteanais

Cothromas iomlán

€ € €

Ag 1 Eanáir 2015 27,644,405 -133,983 27,510,422

Brabús don bhliain - 2,853,434 2,853,434

Díbhinní : Chaipiteal cothromais - -100,000 -100,000

Caillteanais aitheanta - -174,000 -174,000

Cáin iarchurtha a bhaineann le caillteanas achtúireach - 21,750 21,750

Ag 31 Nollag 2015 27,644,405 2,467,201 30,111,606

Ag 31 Nollag 2014 Scairchaipiteal 

Glaoite

Cúntas Brabús 

agus 

Caillteanais

Cothromas iomlán

€ € €

Ag 1 Eanáir 2014 27,644,405 -1,855,500 25,788,905

Brabús don bhliain - 2,628,892 2,628,892

Caillteanais aitheanta - -1,037,000 -1,037,000

Cáin iarchurtha a bhaineann le caillteanas achtúireach - 129,625 129,625

Ag 31 Nollag 2014 27,644,405 -133,983 27,510,422

                        Comhlacht Calaphort na Sionainne agus Fhainge
(Comhlacht cuideachta faoi theorainn scaireanna) agus fochuideachta gnóthas

                          Ráiteas comhdhlúite ar athruithe i gcothromas
31 Nollag, 2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2015 2014

€ €

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

Brabús don bhliain airgeadais

Coigeartuithe do : 2,884,670 2,653,584

Costasaí dhímheasa 1,869,240 1,809,825

Cánachas 284,036 282,757

Ús íoctha 310,681 323,297

Ús faighte -22,973 -42,630

Costas Maoiniú 225,000 355,000

Brabús ar dhíolachán sócmhainní seasta -5,977 -20,561

Maitheamh Cáilmheas 33,522 29,204

Maitheamh Deontas -294,260 -292,800

(Méadú) / Laghdú ar Fhéichiúnaithe -114,210 -279,495

Méadú / (Laghdú) ar Chreidiúnaithe 437,100 143,072

(Laghdú) ar soláthar do Dhliteanais agus Costasaí -848,875 -776,262

Glan Shreabhadh ginte ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin 4,757,954 4,184,991

Cáin chorparáide -38,800 -72,579

4,719,154 4,112,412

Sreabhadh airgid ó imeachtaí atá infheistíochta

Íocaíochtaí chun Sócmhainní Seasta Inláimhsithe -11,345,277 -1,769,231

Díolachán Sócmhainní Seasta Inláimhsithe 27,568 21,162

Deontas a faighte 1,106,200 -

Díbhinn Íoctha -100,000 -

-10,311,509 -1,748,069

Sreabhadh airgid ghníomhaíochtaí airgeadaithe

Meánach agus Iasachtaí Téarma Fada 5,216,026.00 -1,438,334.00

Léas Airgeadais d'íoc glan Eilimintí Caipitil íoctha -108,633.00 574,412.00

Ús íoctha -306,098.00 -341,984.00

Ús Faighte 22,973.00 42,630.00

4,824,268 -1,163,276.00

Glanmhéadú / (laghdú) ar airgead tirim agus cóibhéisí airgid -768,087.00 1,201,067

Airgead tirim agus cóibhéisí airgid ag tús na bliana 6,034,828 4,833,761

Airgead tirim agus coibhéisí airgid ag deireadh na bliana 5,266,741 6,034,828

Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh 5,266,741 6,094,016

Rótharraingtí bainc - -59,188.00

5,266,741 6,034,828

Comhlacht Calaphort na Sionainne agus Fhainge
(Comhlacht cuideachta faoi theorainn scaireanna) agus fochuideachta 

Raiteas Comhdhluite faoi Shreabhadh Airgid

Bliain dar críoch 31 Nollag, 2015

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

1 Breithiúnas in beartais chuntasaíochta agus príomhfhoinsí neamhchinnteachta meastachán i bhfeidhm

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 € 56,609,566 (2014 € 46,682,887).

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.

Comhlacht Calaphort na Sionainne agus Fhainge
(Comhlacht cuideachta faoi theorainn scaireanna) agus fochuideachta 

    Nótaí do na Ráitís Airgeadais

Gnóthas Leantach

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2015 2014

€ €

2 ANAILÍS IOMPÚ AGUS COSTAISÍ OIBRÍOCH AGUS RIARACHÁIN

(a) Iompú

Rataí tráchta agus loinge 7,339,713 6,681,337

Stíbheadóireacht 1,320,863 1,301,643

Ioncaim oibríocht eile 3,197,028 3,263,178

11,857,604 11,246,158

(b) Costais Feidhmiú agus Riaracháin 2015 2014

€ €

Feidhmiú agus cothú -4,144,665 -3,963,848

Dréidireacht -242,666 -167,227

Dímheás -1,827,789 -1,777,924

Maitheamh Deontais 294,260 292,800

-5,920,860 -5,616,199

Riarachán agus eile -2,227,785 -2,049,308

3 Eolas Fostaíocht 2015 2015

Costaisí grúpa i leith na fostaí :- € €

Pá agus Tuarastáil 2,630,256 2,479,302

Costaisí leas-sóisialta agus teaghlaigh 289,769 267,145

Costaisí Pinsean 380,794 371,344

3,300,819 3,117,791

Costais fostaithe arna chaipitliú i rith na bliana airgeadais agus €0 (2014: €0).

 2015 2014

Is é an mheán uimhir fhoireann fostaithe i rith na mbliana ná:- Uimhir Uimhir

Feighmiú 28 29

Riaracháin 12 11

40 40

Luach Saothair i leith Stiúrthóirí

Díolaíochtaí stiúrthóirí don bhliain ar leith i nóta 5 leis na ráitis airgeadais.

Comhlacht Calaphort na Sionainne agus Fhainge
(Comhlacht cuideachta faoi theorainn scaireanna) agus fochuideachta gnóthas

    Nótaí do na Ráitís Airgeadais

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                        Comhlacht Calaphort na Sionainne agus Fhainge

(Comhlacht cuideachta faoi theorainn scaireanna) agus fochuideachta gnóthas

                                  Nótaí do na Ráitís Airgeadais (ar leanúint)

4 ÚS INÍOCHTA AGUS COSTAISÍ COMHCHOSÚIL 2016 2015

€ €

Ar Iasachtaí baince

- Ús iníochta ar iasachtaí baince inaisíochta tar éis 5 bliain 261,528 292,292

- Ús iníochta ar iasachtaí eile inaisíochta idir 5 bliain 25,846 26,214

- Ús iníochta ar iasachtaí eile inaisíochta idir 1 bliain - 289

- Ús iníochta ar aocruithe léasa airgeadais 23,307 4,502

310,681 323,297

5 BRABÚS AR GNIOMHAÍOCHTAÍ GNÁCH ROIMH CÁNACHAS 2015 2014

€ €

Brabús ar gníomhaíochtaí gnách atá luaite tar éis costaisí / (creidmheas):

Iocaíocht Stiúrthóirí 

M. O’Coileáin (Chaoirleach) 12,600 12,600

P. ó’Cléirigh 8,100 8,100

C. ó hAnraí 8,100 8,100

M. O’Fionnmhacháin                                                                                                                  8,100 8,100

E. Mac Sheoinín 4,050 8,100

P. Ó'Ceitinn 8,100 8,100

J. Ó Treasaigh 8,100 8,100

57,150 61,200

 

2015 2014

Caitheamh Stiúrthóirí € €

Costais taistil 2,750 2,479

Liúntas cothaithe - 133

2,750 2,612

2015 2014

€ €

Iocaíocht Príomhfheidhmeannach - i gcóir seirbhisí bainistíochtaí

- tuarastail 117,500 117,500

- pinsean (fostóir) 60,500 60,500

178,000 178,000

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                        Comhlacht Calaphort na Sionainne agus Fhainge

(Comhlacht cuideachta faoi theorainn scaireanna) agus fochuideachta gnóthas

                                  Nótaí do na Ráitís Airgeadais (ar leanúint)

BRABÚS AR GNIOMHAÍOCHTAÍ GNÁCH ROIMH CÁNACHAS (ar leanúint)

2015 2014

€ €

Dímheas 1,869,240 1,809,825

Maitheamh ar sochmhainní doláimhsithe 33,522 29,204

Maitheamh ar deontais caipiteal -294,260 -292,800

6 Cáin ar brabús ar gniomhaíochtaí gnách. 2015 2014

€ €

Cáin Reatha :

Cáin Coporáid Eireannach ar brabús (caillteanas) don bhliain 38,800 6,625

Ceartúachan ar blianta roimhe seo - -

Creidimh cáin reatha don bhliain - -

Iarcháineach

Bunús agus aisiompú ar difriochtaí ama 245,236 276,132

284,036 282,757

2015 2014

Brabús / (caillteanas) ar ghníomhaíochtaí gnách roimh cáin (ar leanúint) 3,168,706 2,936,341

Brabús / (caillteanas) ar ghníomhaíochtaí méadaithe leis an mheán ráta 

cáin corporáid Eireannach don bhliain ag 12.5% (2014 : 12.5%) 396,088 367,043

Éifeacht na :

Costaisí nach bhfuil ceadaithe ag an ráta cáin. -285,153 -195,221

Barraíocht dímheas ar liúntas caipiteal ag an ráta cáin. 53,338 1,953

Ioncam cíos ag an ráta cáin. 5,743 10,658

Ró-soláthar i dtreimhse roimhe - -4,033

Cailliúint déanta ag an ráta cáin -131,216 -173,775

Creidmheas cáin reatha don bhliain 38,800 6,625  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

                        Comhlacht Calaphort na Sionainne agus Fhainge

(Comhlacht cuideachta faoi theorainn scaireanna) agus fochuideachta gnóthas

                                  Nótaí do na Ráitís Airgeadais (ar leanúint)

7 Díbhinní 2015 2014

€ €

Íocadh i rith na bliana 100,000                  -

Foilsithe deireadh na bliana fearainn - -

8 Brabús inchurtha do Chomhlacht Calaphort na Sionainne & Fhainge

Tá brabús de €3,137,475 (2014 : €2,909,688) incurtha do Scairshealbhoirí Chomhlacht

Calaphort na Sionainne & Fhainge (comhlacht cuideachta faoi theoireann scaireanna) ina bhfuil 

deileáil deanta air i ráitís airgeadais an chomhlacht sin.

Níl cuntas brabús agus cailleantas ar leith réiteadh don bhuan chomhlacht mar tá na coinníollachta

atá leagtha síos i roinn 304 do Acht na Comhlachtaí 2014 comhlíonadh.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                 Comhlacht Calaphort na Sionainne agus Fhainge

             (Comhlacht cuideachta faoi theorainn scaireanna) agus fochuideachta gnóthas

                                               Nótaí do na Ráitís Airgeadais (ar leanúint)

 

Coinni & Feistiú 

9 (a) Sochmhainní inláimhsithe -  Grúpa Duga, Cé Soilse Fearas & Feithiul & Trealamh Talamh &

& Oibri Abhainn Innealra Mhothair Oifig Foirgneamh Iomlán

€ € € € € € €

Costaisí

Ag 1 Eanair 2015 36,139,506 1,765,549 13,074,273 196,446 473,754 17,132,209 68,781,737

Breis 11,474,330 126,515 57,804 84,996 59,161 14,693 11,817,499

(Criochnú) - - -31,053 -70,257 - -1 -101,311

Ag 31 Nollag 2015 47,613,836 1,892,064 13,101,024 211,185 532,915 17,146,901 80,497,925

Dímheas

Ag 1 Eanair 2015 9,478,910 1,360,757 7,580,425 96,570 394,258 3,187,930 22,098,850

Táille don bhliain 781,166 99,917 568,342 34,693 43,237 341,885 1,869,240

(Criochnú) - - -21,732 -57,989 - - -79,721

Ag 31 Nollag 2015 10,260,076 1,460,674 8,127,035 73,274 437,495 3,529,815 23,888,369

Glanmhéideanna leabhair amhail 37,353,760 431,390 4,973,989 137,911 95,420 13,617,086 56,609,556

Ag 31 Nollag 2015

Ag 31 Nollag 2014 26,660,596 404,792 5,493,848 99,876 79,496 13,944,279 46,682,887



 

 

                        Comhlacht Calaphort na Sionainne agus Fhainge

(Comhlacht cuideachta faoi theorainn scaireanna) agus fochuideachta gnóthas

                                  Nótaí do na Ráitís Airgeadais (ar leanúint)

Coinni & Feistiú 

9 (b) Sochmhainní inláimhsithe -  Grúpa Duga, Cé Soilse Fearas & Feithiul & Trealamh Talamh &

& Oibri Abhainn Innealra Mhothair Oifig Foirgneamh Iomlán

€ € € € € € €

Costaisí

Ag 1 Eanair 2014 35,855,127 1,721,644 13,008,946 179,562 468,013 16,825,911 68,059,203

Breis 284,379 43,905 592,000 43,567 72,641 306,298 1,342,790

(Criochnú) - - -526,673 -26,683 -66,900 - -620,256

Ag 31 Nollag 2014 36,139,506 1,765,549 13,074,273 196,446 473,754 17,132,209 68,781,737

Dímheas

Ag 1 Eanair 2014 8,710,222 1,273,763 7,561,345 93,384 425,322 2,844,643 20,908,679

Táille don bhliain 768,688 86,994 545,287 29,869 35,700 343,287 1,809,825

(Criochnú) - - -526,207 -26,683 -66,764 - -619,654

Ag 31 Nollag 2014 9,478,910 1,360,757 7,580,425 96,570 394,258 3,187,930 22,098,850

Glanmhéideanna leabhair amhail

Ag 31 Nollag 2014 26,660,596 404,792 5,493,848 99,876 79,496 13,944,279 46,682,887

Ag 31 Nollag 2013 27,144,905 447,881 5,447,601 86,178 42,691 13,981,268 47,150,524

 
 
 



 

                        Comhlacht Calaphort na Sionainne agus Fhainge

(Comhlacht cuideachta faoi theorainn scaireanna) agus fochuideachta gnóthas

                                  Nótaí do na Ráitís Airgeadais (ar leanúint)

Coinni & Feistiú 

9 (c) Sochmhainní inláimhsithe -  Comhlacht Duga, Cé Soilse Fearas & Feithiul & Trealamh Talamh &

& Oibri Abhainn Innealra Mhothair Oifig Foirgneamh Iomlán

€ € € € € € €

Costaisí

Ag 1 Eanair 2015 36,139,506 1,765,549 12,718,058 196,446 421,478 16,927,008 68,168,045

Breis 11,474,330 126,515 57,804 84,996 56,312 11,060 11,811,017

(Criochnú) - - -31,053 -70,257 - -1 -101,311

Ag 31 Nollag 2015 47,613,836 1,892,064 12,744,809 211,185 477,790 16,938,067 79,877,751

Dímheas

Ag 1 Eanair 2015 9,478,910 1,360,757 7,225,312 96,570 347,156 3,174,002 21,682,707

Táille don bhliain 781,166 99,917 568,096 34,693 41,451 341,878 1,867,201

(Criochnú) - - -21,732 -57,989 - - -79,721

Ag 31 Nollag 2015 10,260,076 1,460,674 7,771,676 73,274 388,607 3,515,880 23,470,187

Glanmhéideanna leabhair amhail

Ag 31 Nollag 2015 37,353,760 431,390 4,973,133 137,911 89,183 13,422,187 56,407,564

Ag 31 Nollag 2014 26,660,596 404,792 5,492,746 99,876 74,322 13,753,006 46,485,338



 

 
 

                        Comhlacht Calaphort na Sionainne agus Fhainge

(Comhlacht cuideachta faoi theorainn scaireanna) agus fochuideachta gnóthas

                                  Nótaí do na Ráitís Airgeadais (ar leanúint)

Coinni & Feistiú 

9 (d) Sochmhainní inláimhsithe -  Comhlacht Duga, Cé Soilse Fearas & Feithiul & Trealamh Talamh &

& Oibri Abhainn Innealra Mhothair Oifig Foirgneamh Iomlán

€ € € € € € €

Costaisí

Ag 1 Eanair 2014 35,855,127 1,721,644 12,514,710 179,562 416,443 16,811,917 67,499,403

Breis 284,379 43,905 592,000 43,567 69,741 115,091 1,148,683

(Criochnú) - - -388,652 -26,683 -64,706 - -480,041

Ag 31 Nollag 2014 36,139,506 1,765,549 12,718,058 196,446 421,478 16,927,008 68,168,045

Dímheas

Ag 1 Eanair 2014 8,710,222 1,273,763 7,069,428 93,384 379,825 2,832,727 20,359,349

Táille don bhliain 768,688 86,994 544,534 29,869 31,901 341,275 1,803,261

(Criochnú) - - -388,650 -26,683 -64,570 - -479,903

Ag 31 Nollag 2014 9,478,910 1,360,757 7,225,312 96,570 347,156 3,174,002 21,682,707

Glanmhéideanna leabhair amhail

Ag 31 Nollag 2014 26,660,596 404,792 5,492,746 99,876 74,322 13,753,006 46,485,338

Ag 31 Nollag 2013 27,144,905 447,881 5,445,282 86,178 36,618 13,979,190 47,140,054



 

 
 
 
 
 
 

                        Comhlacht Calaphort na Sionainne agus Fhainge

(Comhlacht cuideachta faoi theorainn scaireanna) agus fochuideachta gnóthas

                                  Nótaí do na Ráitís Airgeadais (ar leanúint)

10 SOCHMHAINNÍ SEASTA AIRGEADAIS Grúpa Comhlacht Grúpa Comhlacht

2015 2015 2014 2014

€ € € €

Infheistiú i gnóthas fóchomhlachtaí ag costas (nóta 11) - 1,067,603 - 343,852

Infheistiú eile ag costas (nóta 12) 2,539 2,539 2,539 2,539

Iasacht fad teárma iníochta ó fochomhlachta - - 723,751

2,539 1,070,142 2,539 1,070,142

11 Gnóthas Fochomhlachtaí

Cuntas ar fóchomhlachtaí, atá corpraithe agus a leanann a gnó i nEireann, atá mar leanas :-

Ainm an Fóchomhlacht Nadúr an Gabhaltais Uimhir & Rannóg Seoladh an Oifig

Ghnó Grúpa % Scaireanna i láimh Cláraithe

Lucht Laimhsiú Luimní Teoranta Stíbheadóir 100% 13 Gnáth Scaireanna ag Teach an Mhuilleann

€1.269738 an ceann Sráid Anrai

Luimneach

12 INFHEISTIÚ EILE AG COSTAS Grúpa Comhlacht

2015 & 2014 2015 & 2014

 € €

Duaisbhanna 2,539 2,539

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



 

 
 
 
 

                        Comhlacht Calaphort na Sionainne agus Fhainge

(Comhlacht cuideachta faoi theorainn scaireanna) agus fochuideachta gnóthas

                                  Nótaí do na Ráitís Airgeadais (ar leanúint)

 

13 SOCHMAINNÍ SEÁSTA INLAIMHSITHE – GRÚPA Dúthracht

€

Costas    

Ag 1 Eanair 2015 586,789

Ag 31 Nollag 2015 586,789

Maitheamh

Ag 1 Eanair 2015 419,179

Táille don bliain 33,522

Ag 31 Nollag 2015 452,701

Glanmhéideanna leabhair amhail

Ag 31 Nollag 2015 134,088

Ag 31 Nollag 2014 167,610

Dúthracht

€

SOCHMAINNÍ SEÁSTA INLAIMHSITHE – GRÚPA

Costas    

Ag 1 Eanair 2014 586,789

Ag 31 Nollag 2014 586,789

Maitheamh

Ag 1 Eanair 2014 389,975

Táille don bliain 29,204

Ag 31 Nollag 2014 419,179

Glanmhéideanna leabhair amhail

Ag 31 Nollag 2014 167,610

Ag 31 Nollag 2013 196,814

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

                        Comhlacht Calaphort na Sionainne agus Fhainge

(Comhlacht cuideachta faoi theorainn scaireanna) agus fochuideachta gnóthas

                                  Nótaí do na Ráitís Airgeadais (ar leanúint)

14 FEICHIÚNAÍ Grúpa Comhlacht Grúpa Comhlacht

2015 2015 2014 2014

€ € € €

Feichiunaí Trádáil 2,313,016 1,912,435 2,192,688 1,794,385

Cáin bhreisluacha infhaighte 17,553 9,206 26,502 -

Feichiunaí eile agus reamhíocaíocht 655,792 655,792 1,125,183 1,125,183

Méid i sealbh an fóchomhlacht - 492,367 - 277,571

2,986,361 3,069,800 3,344,373 3,197,139

Aithníodh caillteanas lagaithe de € 20,895 (2014 € 0) i gcoinne féichiúnaithe trádála.

15 CREIDIÚNAÍ Grúpa Comhlacht Grúpa Comhlacht

2015 2015 2014 2014

€ € € €

Iasachtaí Rialtais  - - - -

Iasachtaí Baince  (Nóta 17) 1,905,700 1,905,700 1,464,960 1,464,960

Rótharraingt Baince (Nóta 17) - - 59,187 -

Creidiúnaí Trádáil 269,317 182,550 252,163 229,924

Cáin Chorparáide 28,142 28,142 - -

Luach breise Cáin Iníoctha - - 14,291 14,291

Cáin eile & Árachas, Soisialach, Pá-choibhneasa 266,517 252,511 164,659 151,953

Oibleagáidí Glan faoi Léasa Airgeadais 113,961 113,961 108,633 108,633

Creidiúnaí eile agus fabhraithe 1,102,806 1,078,129 793,987 788,860

3,686,443 3,560,993 2,857,880 2,758,621

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                        Comhlacht Calaphort na Sionainne agus Fhainge

(Comhlacht cuideachta faoi theorainn scaireanna) agus fochuideachta gnóthas

                                  Nótaí do na Ráitís Airgeadais (ar leanúint)

16 CREIDIÚNAÍ Grúpa Comhlacht Grúpa Comhlacht

(méideanna dlithe lasmuigh de bhliain amháin) 2015 2015 2014 2014

€ € € €

Iasachtaí baince (Nóta 17) 13,927,006 13,927,006 9,151,721 9,151,721

Iasachtaí Rialtais (Nóta 17) 351,818 351,818 465,779 465,779

14,278,824 14,278,824 9,617,500 9,617,500

17 IASACHTAÍ BAINCE, RÓTHARRAINGT & IASACHTAÍ RIALTAIS Grúpa Comhlacht Grúpa Comhlacht

2015 2015 2014 2014

€ € € €

Anailís ar iasachtaí baince, rótharraingt & iasachtaí rialtais iníochta :

- laistigh de bhliain amháin 1,905,700 1,905,700 1,524,147 1,464,960

- Idir bliain agus dhá bhliain 1,884,646 1,884,646 1,490,357 1,490,357

- Idir dhá bhliain agus cúig bhliain 4,476,283 4,476,283 3,658,609 3,658,609

- Níos mó ná cúig bhliain 7,566,077 7,566,077 4,002,755 4,002,755

15,832,706 15,832,706 10,675,868 10,616,681

18 LÉASANNA AIRGEADAS Grúpa Comhlacht Grúpa Comhlacht

Déantar anailís ar mar seo a leanas glanoibleagáidí 2015 2015 2014 2014

faoi léasanna airgeadais € € € €

- laistigh de bhliain amháin 113,961 113,961 108,633 108,633

- Idir bliain agus dhá bhliain 119,288 119,288 113,961 113,961

- Idir dhá bhliain agus cúig bhliain 232,530 232,530 351,818 351,818

465,779 465,779 574,412 574,412

19 IONCAM IARCHÚRTHA – GRÚPA & COMHLACHT €

Deontais Caipiteal

Ag 1 Eanair 2015 4,712,834

Faighte i rith na bliaina 1,106,200

Maitheamh i rith na bliaina -294,260

Ag 31 Nollag 2015 5,524,774

Ioncaim iarchurtha iomlán ag 31 Nollaig 2015 5,524,774

Ioncaim iarchurtha iomlán ag 31 Nollaig 2014 4,712,834

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                        Comhlacht Calaphort na Sionainne agus Fhainge

(Comhlacht cuideachta faoi theorainn scaireanna) agus fochuideachta gnóthas

                                  Nótaí do na Ráitís Airgeadais (ar leanúint)

20 Cáin Iarchurtha

Gluaiseacht I gcáin iarchurtha i rith na bliaina

2015 2014

€ €

Ag tús na bliana 1,653,633 1,377,501

Táille i rith na bliana 245,236 276,132

1,898,869 276,132

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

2015 2014

€ €

Bhreis ar liúntais cánachais thar dhímheas ar shócmhainní seasta 1,898,869 1,653,633

1,898,869 1,653,633

21 SCAIR CAIPITEAL – Comhlacht 2015 2014

€ €

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

22 INSTEALLADH CAIPITEAL 2015 2015 2014 2014

€ € € €

Ag 1 Eanair 4,916,921 5,457,046 4,916,921 5,457,046

Scair Caipiteal eisithe i rith na bliana -

Ag 31 Nollag 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 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

                        Comhlacht Calaphort na Sionainne agus Fhainge

(Comhlacht cuideachta faoi theorainn scaireanna) agus fochuideachta gnóthas

                                  Nótaí do na Ráitís Airgeadais (ar leanúint)

23 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.

Grúpa Comhlacht Grúpa Comhlacht

24

Gealltanais Airgeadais

2015 2015 2014 2014

€ € € €

Gealltanais Airgeadais

- gealltanais ceadaithe ach gan conradh 6,121,887 6,121,887 13,460,868 13,460,868

- tiomanta 666,803 666,803 350,000 350,000

6,788,690 6,788,690 13,810,868 13,810,868

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

                        Comhlacht Calaphort na Sionainne agus Fhainge

(Comhlacht cuideachta faoi theorainn scaireanna) agus fochuideachta gnóthas

                                  Nótaí do na Ráitís Airgeadais (ar leanúint)

25 SOCHAR SCÓR

(a) Oibríonn an grúpa ceithre scéimeanna pinsean buntáiste sonraithe atá bunaithe ón stóir scartha riartha.
Bhí easnaimh san iomlán € 11,568,000 sna scéimeanna seo ar 31 Nollaig 2015. 

Tá an easnamh iomlán glacadh ar an sochmhainní iaríocaíocht sna ráitís airgeadais, agus mar sin le feiceáil 
sna sochmhainní cáin grúpa iaríocaíocht de € 29,488,373 agus an grúpa easnamh tugtha ar aghaidh de €2,384,093.

Rinneadh an luacháil is déanaí ar an 31 Nollag 2015 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.

25 SOCHAR SCÓR (ar lean)

(b) Caighdeán tuarascail airgeadais 102 ' Buntaiste Scor'  nochtadh 

Oibríonn an chomhlacht trí sceime pinsean buntáiste sonraithe.  Bhí meastóireacht achtuire iomlán deánta

ar 31 Nollaig 2015 do leagann amach a nochtadh sna caighdeán tuairiscáil cuntasaíochta le achtuire

cailíochta neamhspleách.  Tá na príomh fóshuíomh cuntasaíochta usaidithe sna meástóireachtaí seo :-

2015 2014 2013 2012

Meadú ar na rátaí tuarastáil 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

Meadú sa ráta iocaíocht pinsean 0.0% / 3.0% 0.0% / 3.0% 0.0% / 3.0% 0.0% / 3%

Ráta lacaiste 2.10% 1.95% 3.3% 4.0%

Bolgadh Deastogáil 1.70% 1.75% 2.0% 2.0%

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

Aisíoc Aisíoc Aisíoc Aisíoc

Fad Tearma Fad Tearma Fad Tearma Fad Tearma

Ráta Breabach Luach Ráta Breabach Luach Ráta Breabach Luach Ráta Breabach Luach

do chasach Margadh ag do chasach Margadh ag do chasach Margadh ag do chasach Margadh ag

31 Nollag 15 31 Nollag 15 31 Nollag 14 31 Nollag 14 31 Nollag 13 31 Nollag 13 31 Nollag 12 31 Nollag 12

€'000 €'000 €'000 €'000

Cothromas 4.75% 5,730 5.25% 4,340 6.75% 3,627 7.30% 4,436

Ús Socraithe 1.80% 4,001 1.80% 3,909 3.00% 3,106 3.00% 3,036

Dílseánacht 3.75% 84 4.25% 308 5.75% 234 6.30% 150

Roghanna Eile 3.75% - 4.25% 267 4.75% 1,426

Airgead 0.50% 660 1.00% 1,437 1.00% 1,098 1.50% 1,179

10,475 10,261 9,491 8,801

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                        Comhlacht Calaphort na Sionainne agus Fhainge

(Comhlacht cuideachta faoi theorainn scaireanna) agus fochuideachta gnóthas

                                  Nótaí do na Ráitís Airgeadais (ar leanúint)

25 SOCHAR SCÓR (ar lean)

(b) Caighdeán tuarascail airgeadais 102 ' Buntaiste Scor'  nochtadh 

Tá na méideanna seo a leanas ag 31 Nollaig 2015 tomhaiste de réir na riachtanas don

Caighdeán tuarascáil airgeadais 102:

2015 2014 2013 2012

€'000 €'000 €'000 €'000

Luach iomlán margadh do na sochmhainní 10,475 10,261 9,491 8,801

Luach reátha do na (dlíteanas) do na scéimeanna -22,043 -22,368 -21,130 -19,837

(Easnamh) sna scéimeanna -11,568 -12,107 -11,639 -11,036

Iarcanacha sochmhainní gaolta 1,446 1,513 1,455 1,379

(Dlíteanas) glan pinsean -10,122 -10,594 -10,184 -9,657

Tá na méideann seo a leanas glacadh sna raitis comhlíonadh le haghaidh na blianta dar

Críoch 31 Nollaig 2015 agus 31 Nollaig 2014 faoi riachtanais FRS 102 :-

2014 2014

€'000 €'000

Brabús Feidhmiú

Costas seirbhisí reatha 187 190

187 190

(Costas) airgeadais eile

Ráta filleadh áraithe le scéimeanna sochmhainní pinsean 199 320

Ús ar dlíteanas scéimeanna pinsean -424 -675

-225 -355

Ráiteas iomlán ar brabach agus easnamh a aithint :-

Filleadh fíor níos lú na filleadh áraithe ar scéimeanna sochmhainní pinsean 89 696

Taithí brabach/(easnamh) da bharr scéimeanna dlíteanas -463 -197

Aistriú sna deastogaila a chur béim ar luach reatha na scéimeanna sochmhainní pinsean 200 -1,536

(Caillteanas) achtúire a aithint sna ráitís iomlán brabach agus easnamh : -174 -1,037

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                        Comhlacht Calaphort na Sionainne agus Fhainge

(Comhlacht cuideachta faoi theorainn scaireanna) agus fochuideachta gnóthas

                                  Nótaí do na Ráitís Airgeadais (ar leanúint)

25 SOCHAR SCÓR (ar lean)

(b) Caighdeán tuarascail airgeadais 102 ' Buntaiste Scor'  nochtadh 

2015 2014

€'000 €'000

Gluaiseacht san (easnamh) i rith na bliana

(Easnamh) sna scéimeanna ag 31 Nollaig 

Gluaiseacht sa mbliain : -12,107 -11,639

Costas seirbhisí reatha -187 -190

Brabús socraíochta 1,125 1,114

Cúnamh íochta - -

Costas airgeadais eile -225 -355

Brabús achtuire -174 -1,037

(Easnamh) sna scéimeanna ag 31 Nollaig -11,568 -12,107

25 SOCHAR SCÓR (ar leanúint)

(b) Caighdeán tuarascail airgeadais 102 ' Buntaiste Scor'  nochtadh 2015 2014

Brabús agus easnamh áirithe don bhliain dar críoch ag 31 Nollaig €'000 €'000

89 696

Diffríocht idir filleadh fíor agus filleadh áraithe ar scéimeanna sochmhainní pinsean 0.9% 6.8%

Céatadán ar sochmhainní scéimeanna

-463 -197

Brabach áirithe ar scéimeanna dlíteanas -2.1% -0.9%

Céatadán ar sochmhainní scéimeanna

-174 -1,037

Iomlán a aithint ar raiteás iomlán ar bhrabach agus easnamh -0.8% -4.6%

Céatadán ar luach reatha ar scéimeanna dlíteanas

26 Páirtí Stiúrtha Deánach

Tá an Aire Iompair mar an páirtí stiúrtha deánach ag an gComhlacht.

27 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 2015

Bhain an chomhlacht fónamh as saoirseachtai FRS uimhir 102 " Déanamh Gnó Gaolmhara", a thugann

cead cailíocht a bhaint amach le cúnta don gealtanas gan na míonchuntais gnó a nochtadh idir eiseadh

grúpa atá oibreacht ar chomhaontú.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                        Comhlacht Calaphort na Sionainne agus Fhainge

(Comhlacht cuideachta faoi theorainn scaireanna) agus fochuideachta gnóthas

                                  Nótaí do na Ráitís Airgeadais (ar leanúint)

28 Dlíteanas cinniúnacha

Grúpa agus Comhlacht

Tugann an chomhlacht bunaidh bannaí ar an suim de € 19,046 (2014 : € 19,046) maidir leis na 

n-iasachtaí ón fochomhlacht.

Cuideachta

29 Aistriú chuig FRS102

Tá an chuideachta glactha FRS102 don bhliain dar chríoch 2015 agus tá athshonrú na méideanna 

comparáideacha na bliana roimhe.

Athruithe ar feadh FRS102 a ghlacadh

Iarrtar ar eintitis tuairisciú a thaispeáint cánach iarchurtha gan lascainiú.  Roimhe seo, ceadaíodh eintitis a thaifeadadh 

cánachas iarchurtha ar an bhonn lascainithe ach tá sé seo a thuilleadh a cheadaítear faoi FRS102.  Roghnaigh an grúpa

roimhe sin a dhliteanas cánach iarchurtha lascaine.

Tá muirear €900,000 sealbhaithe i Scéim Pinsean Chuideachta Phort Fhainge agus fosta i bPlean 

Aoisliúntais Phoirt Inbhear na Sionainne ar thailte ar le Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge 

iad ag Corcach an Rí, Contae Luimnigh. Cruthaíodh na muirir sin an 22 Meán Fómhair 2013.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                        Comhlacht Calaphort na Sionainne agus Fhainge

(Comhlacht cuideachta faoi theorainn scaireanna) agus fochuideachta gnóthas

                                  Nótaí do na Ráitís Airgeadais (ar leanúint)

30 An chéad am a ghlacadh na FRS102 (ráitis chomhdhlúite)

Faoi mar a An éifeacht a FRS102 Faoi mar a An éifeacht a FRS102

luadh cheana  bheidh aistrithe  (mar a athshonraíodh) luadh cheana  bheidh aistrithe  (mar a athshonraíodh)

01 Eanair 01 Eanair 01 Eanair 31 Nollaig 31 Nollaig 31 Nollaig

2014 2014 2014 2014 2014 2014

Nótaí € € € € € €

Sócmhainní seasta 47,349,877 - 47,349,877 46,853,036 - 46,853,036

Sócmhainní reatha 7,472,498 - 7,472,498 9,438,389 - 9,438,389

Creidiúnaithe : dlite laistigh de bhliain amháin -2,486,871 - -2,486,871 -€2,857,880 - -€2,857,880

Glansócmhainní reatha 4,985,627 - 4,985,627 6,580,509 - 6,580,509

Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha 52,335,504 - 52,335,504 53,433,545 - 53,433,545

Creidiúnaithe : méideanna dlite tar éis breis agus bliain amháin 10,658,500-         - 10,658,500-                    9,617,500-        - 9,617,500-                 

Soláthairtí do dhliteanais

15,748,477-         818,783-              16,567,260-                    15,931,131-      1,028,961-        16,960,092-               

Glansócmhainní 25,928,527         818,783-              25,109,744                    27,884,914      1,028,961-        26,855,953               

Caipiteal agus cúlchistí

25,928,527         818,783-              25,109,744                    27,884,914      1,028,961-        26,855,953               



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Comhlacht Calaphort na Sionainne agus Fhainge

(Comhlacht cuideachta faoi theorainn scaireanna) agus fochuideachta gnóthas

                                  Nótaí do na Ráitís Airgeadais (ar leanúint)

30 An chéad am a ghlacadh na FRS102 (ráitis chomhdhlúite) (ar lean)

Faoi mar a An éifeacht a FRS102

luadh cheana  bheidh aistrithe  (mar a athshonraíodh)

01 Eanair 01 Eanair 01 Eanair

2014 2014 2014

Nótaí € € €

 Láimhdeachas 11,246,158                 - 11,246,158                 

 Chostas na ndíolachán -5,616,199 - -5,616,199

5,629,959                   -                            5,629,959                   

Costais riaracháin -2,049,308 - -2,049,308

Amúchadh Cáilmheas -29,204 - -29,204

Brabús Oibriúcháin 3,551,447                   -                            3,551,447                   

Ús infhaighte agus ioncam comhchosúil 42,630 - 42,630

Ús iníoctha agus ioncam -678,297 - -678,297

Brabús ar dhíol sócmhainní seasta 20,561 - 20,561

Cánachas -72,579 -210,178 -282,757

Brabús ar ghnáthghníomhaíochtaí i ndiaidh cánachais 2,863,762                   210,178-                     2,653,584                   

 agus don bhliain airgeadais

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                        Comhlacht Calaphort na Sionainne agus Fhainge

(Comhlacht cuideachta faoi theorainn scaireanna) agus fochuideachta gnóthas

                                  Nótaí do na Ráitís Airgeadais (ar leanúint)

31 An chéad am a ghlacadh na FRS102 (ráitis Comhlacht)

Faoi mar a An éifeacht a FRS102 Faoi mar a An éifeacht a FRS102

luadh cheana  bheidh aistrithe  (mar a athshonraíodh) luadh cheana  bheidh aistrithe  (mar a athshonraíodh)

01 Eanair 01 Eanair 01 Eanair 31 Nollaig 31 Nollaig 31 Nollaig

2014 2014 2014 2014 2014 2014

Nótaí € € € € € €

Sócmhainní seasta 48,210,196 - 48,210,196 47,555,480 - 47,555,480

Sócmhainní reatha 7,266,610 - 7,266,610 9,291,155 - 9,291,155

Creidiúnaithe : dlite laistigh de bhliain amháin -2,462,141 - -2,462,141 -€2,758,621 - -€2,758,621

Glansócmhainní reatha 4,804,469 - 4,804,469 6,532,534 - 6,532,534

Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha 53,014,665 - 53,014,665 54,088,014 - 54,088,014

Creidiúnaithe : méideanna dlite tar éis breis agus bliain amháin 10,658,500-         - 10,658,500-                    9,617,500-        - 9,617,500-                 

Soláthairtí do dhliteanais

15,748,477-         818,783-              16,567,260-                    15,931,131-      1,028,961-        16,960,092-               

Glansócmhainní 26,607,688         818,783-              25,788,905                    28,539,383      1,028,961-        27,510,422               

Caipiteal agus cúlchistí

26,607,688         818,783-              25,788,905                    28,539,383      1,028,961-        27,510,422               

32 Ráitéis Airgeadais a chinntiú

Chéadaigh na stiúrthóirí na Ráitéis Airgeadais 1ú Aibreán 2016



 

 


