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 Buaicphointí 2010 
 

o Brabús de €32.1m suas ó €4.2m in 2009 

o Láimhdeachas an Ghrúpa ba ea €250.4m ardú €43.5m  

o Méadaíodh caiteachas caipitiúil go €45.5m ó €40.7m  

o Cuireadh 6,000 ha foraoisí  

o Cuireadh ioncam €7.9m ar fáil de bharr táirgí nua le linn 2010 

o Laghdaíodh an glanfhiach faoi €26.8m go €150.6m 

o Díoladh 2.26 milliún m3 de lomáin sábhadóireachta agus laíon 
adhmhaid 

o Críochnaíodh agus díoladh an chéad tionscadal feirme gaoithe 
Comhfhiontair i nGléib Gharbhach i gCo. Liatroma 

o Lainseáladh táirgí nua inár raon MDF Medite agus bhí freagairt 
dearfach ann ón margadh 

o Tógadh níos mó ná 100 crann mar chuid den Scéim Náisiúnta 
Leathanbhanda 

o Osclaíodh conair fánaíochta Bhealach Shléibhte Bhaile Átha Cliath 
go hoifigiúil mar chuid dár n-obair le Comhpháirtíocht Shléibhte 
Bhaile Átha Cliath 

o Baineadh Gradam Cruinneoige Fuinnimh amach de bharr an 
Tionscadail LIFE maidir le Gnáthóga Coillearnaí ar Tús Áite iar a 
Athshlánú 
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Raiteas an Chathaoirligh   

 

Feidhmíocht den Scoth 

Bhí bliain den scoth ag Coillte in 2010. D’eirigh leis glanbhrabús tar éis cánach de €32.1m a bhaint amach, 
ardú €4.2m ó 2009. Tharla an feabhas seo don chuid is mó de bharr an éilimh láidir a bhí ann do lomáin a 
díoladh leis na muilte sábhadóireachta sa chéad leath den bhliain agus de bharr na bpraghsanna arda a bhí 
ann dár dtáirgí painéil, go háirithe don raon táirgí clár sliseog treoshuite (OSB) SmartPly atá againn. Bhí 
tionchar ag an rialú costas éifeachtach air freisin, chomh maith le bainistíocht mhaith ar nochtadh an ráta 
malairte agus ar na costais úis.    

Mar sin féin, tá an timpeallacht eacnamaíoch ina bhfeidhmíonn an Grúpa fós an-lag agus tá luaineacht 
shuntasach praghas ann dár bpríomhtháirgí. Tháinig laghdú ar an éileamh do lomáin i dtreo dheireadh 2010 
agus is ábhar imní é freisin na gluaiseachtaí díobhálacha sna rátaí malairte eachtraí. Is léir go mbeidh bliain 
níos deacra ann in 2011. Tá dul chun cinn suntasach déanta againn inár gclár athraithe chun feabhais agus 
táimid sa suíomh mar sin le bheith in ann déileáil níos fearr leis an luaineacht a bheidh mar ghné dár ngnó, 
dar linn, ar feadh tamaill mhaith amach anseo.  

 

Forbairt Straitéiseach 

Lean an meath i ngeilleagar na hÉireann ar an iomlán, san earnáil tógála go háirithe, in 2010 agus ní dócha 
go mbeidh méadú suntasach gníomhaíochta in 2011. Réamh-mheastar go dtiocfaidh fás faoi 2% i 
ngeilleagar na Ríochta Aontaithe in 2011. Sa dá phríomh-mhargadh seo is é is dóichí ná go mbeidh tionchar 
ag na laghduithe atá beartaithe sa chaiteachas poiblí, na méaduithe sa chánachas agus bearta déine eile ar 
an téarnamh geilleagrach sna táirgí foraoise agus sna hearnálacha réadmhaoine.  

Leis na coinníollacha margaíochta deacra atá fós ann do tháirgí foirgníochta leagtar béim arís ar an ngá atá 
ann go leanfaidh an Grúpa ag cur ár straitéis ar leith atá soiléir i bhfeidhm, a dhíríonn ar bhainistíocht a 
dhéanamh ar an raon iomlán d’acmhainní nádúrtha atá againn go nuálach agus go hinbhuanaithe. 

Inár straitéis aithnítear go bhfuil dhá shócmhainn ag Coillte atá riachtanach – foraoisí agus talamh. Is é atá i 
gceist lenár ngnóthais ná luach a chur leis na sócmhainní seo i mbealach atá inbhuanaithe. Leanfaidh Coillte 
ag forbairt sna ceithre réimse: foraoiseacht, bainistíocht úsáide talún, táirgí painéil agus fuinneamh in-
athnuaite. Creidimid, nuair a chuirtear an straitéis seo i bhfeidhm ina hiomlán, go mbeidh an fhéidearthacht 
ann cur go mór leis an luach don scairshealbhóir go meántéarmach agus ag an am céanna cuspóirí 
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tábhachtacha náisiúnta a chomhlíonadh maidir leis an bhforaoiseacht, táirgí adhmaid inbhuanaithe, an t-
athrú aeráide agus fuinneamh in-athnuaite. 

Is léir ón bhfianaise a cuireadh ar fáil in 2010 go bhfuil straitéis oiriúnach agus chuí againn agus go bhfuil 
móiminteam á bhaint amach againn go tapa i réimsí éagsúla. 

Inár ngnó foraoiseachta léirigh ár gcustaiméirí muilte sábhadóireachta go raibh siad in ann maireachtáil agus 
iad ag déileáil leis an gcor chun donais sa ghníomhaíocht foirgníochta in Éirinn idir 2008-9. Mar sin féin bhí 
laghdú ar an iomlán ar mhéid na ndíolachán lomán le muilte sábhadóireachta le linn 2010 cé gur éirigh go 
maith leis na muilte sábhadóireachta sna margaí onnmhaire. Ach mhéadaigh díolacháin na bpainéal 
adhmaid faoi 25%. Rinneamar athbhreithniú freisin ar ár straitéis foraoiseachta le linn 2010 agus rinneamar 
forbairt ar threochlár soiléir chun feabhas a chur ar shuíomh iomaíoch ár ngnóthais foraoiseachta. 

Sna táirgí painéil, bhí éileamh láidir agus praghsanna láidre ann don OSB SmartPly agus ag an am céanna 
bhí éileamh cothrom ann do MDF Medite i rith 2010. Fuaireamar cead pleanála chun athinfheistíocht a éascú 
sa tsaoráid SmartPly agus tá samhail gnó bhreisluacha forbartha againn ina méadófar ár raon táirgí chun 
riachtanais ár gcustaiméirí atá níos éilithí a chomhlíonadh. In Medite chuireamar infheistíochtaí éagsúla i 
gcrích a chuir leis an gcaighdeán táirge agus a d’ísligh costais ionchurtha agus a chuireann an gnóthas i 
suíomh maith don todhchaí. 

 

Léirigh líon agus luach na ndíolachán réadmhaoine a baineadh amach in 2010 stádas spealta an mhargaidh 
réadmhaoine. Mar sin féin, rinneamar dul chun cinn den scoth inár ngnó infreastruchtúir teileachumarsáide 
trí 104 crann a thógáil mar chuid den Scéim Leathanbhanda Náisiúnta atá á déanamh ag ‘3’ le tacaíocht ón 
Rialtas faoin bPlean Forbartha Náisiúnta. 

Ó thaobh fuinnimh in-athnuaite rinneamar d’éirigh linn líon suntasach forbairtí a dhéanamh. Chríochnaíomar 
ár gcéad fheirm ghaoithe ag Gléib Gharbhach, Co. Liatroma i gcomhfhiontar le ESB Power Generation agus 
dhíolamar an scair de 50% a bhí againn sa tionscadal leis an ESB ina dhiaidh sin. D’éirigh linn cead pleanála 
a bhaint amach d’fheirm ghaoithe mhór i nGleann Chluaise, i gCo. na Gaillimhe i gcomhfhiontar le SSE 
Renewables agus Finavera. Rinneamar dul chun cinn freisin ar shé thionscadal eile trí na céimeanna 
éagsúla den phróiseas pleanála. Chomh maith leis na tionscadail faoi threoir Choillte, d’éascaíomar an 
fhorbairt ar fheirmeacha gaoithe le toilleadh giniúna iomlán de 54 MW trí dhíolacháin suíomhanna, cearta slí 
a chur ar fáil agus éasúintí eile. D’éirigh linn dul chun cinn a dhéanamh inár gcomhpháirtíocht le John Sisk & 
Son agus CES chun réitigh téamh bithmhaise a chur ar fáil do chliaint tionsclaíocha agus chuireamar líon 
staidéar réamhfhéidearthachta agus féidearthachta i gcrích do chliaint. 

 

Ceann Scríbe 2012 

Chomh maith le straitéisí fócasaithe a chur i bhfeidhm i ngach gnó ghlacamar le bearta éagsúla chun 
feabhas a chur ar an bhfeidhmíocht ar fud an Ghrúpa. Is tionscnamh atá á reáchtáil ar fud an Ghrúpa é 
Ceann Scríbe 2012, agus cuireadh tús leis seo in 2009, chun Coillte a athrú isteach in eagraíocht 
ardfheidhmíochta. Tá spriocanna dúshlánacha leagtha amach againn maidir leis an mbealach ina dtéimid i 
gcomhpháirtíocht lenár gcustaiméirí, ar an gcaoi ina gcuirimid luach eacnamaíoch ar fáil, ar an gcaoi ina n-
éireoidh linn a bheith inár n-eagraíocht atá níos beoga agus níos iomaíche agus ar an mbealach ina mbeimid 
mar ghnó atá níos forásaí. Rinneadh dul chun cinn suntasach i dtreo na sprice seo in 2010. Leis na 
spriocanna seo, agus na príomhtháscairí feidhmíochta a bhaineann leo leis an dul chun cinn a thomhas, 
d’eascair clár fóscasaithe de bhearta a thugann faoi shaincheisteanna ar nós sástacht gcustaiméirí, an 
nuálaíocht, laghdú costas, rannpháirtíocht na bhfostaithe agus an inbhuanaitheacht ar fud an Ghrúpa. 

Táim cinnte dearfa, in éineacht leis na straitéisí gnó fócasaithe seo ag an leibhéal rannáin, chomh maith leis 
na tionscnaimh atá á reáchtáil ar fud an Ghrúpa chun feabhas a chur ar an bhfeidhmíocht ag na leibhéil 
aonair, foirne agus aonaid ghnó, go bhfuil torthaí á gcur ar fáil cheana féin. Táim dóchasach freisin go 
mbogfaidh an fheidhmíocht i gCoillte chuig leibhéal nua agus dul chun cinn á dhéanamh sna tionscnaimh 
seo agus leanfaidh an brú seo chun feabhais ar aghaidh thar 2012.   
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Socruithe Pinsean Inbhuanaithe 

I dtuarascálacha roimhe seo leag mé béim ar an imní a bhí ar an mBord nach raibh an costas le scéimeanna 
pinsin shochair shainithe an Ghrúpa a mhaoiniú inbhuanaithe. Sna luachálacha achtúireacha is déanaí (31 
Nollaig 2008 - Coillte agus 1 Eanáir 2009 - Medite) meastar gurbh é €98.3m an t-easnamh a bhí sa dá 
scéim. 

Is cúis áthais dom a thuairisciú go bhfuil plean maoinithe comhaontaithe idir Coillte agus na hIontaobhaithe 
agus an Bord Pinsean chun tabhairt faoin easnamh i scéim Choillte agus chun inbhuanaitheacht ár socruithe 
pinsean a áirithiú. Sa phlean déantar foráil go mbeidh an t-easnamh dúnta thar tréimhse 10 mbliana. Is 
forbairt shuntasach í seo, a thugann deimhneacht maidir leis an gcaoi a ndéanfar bainistíocht ar an dliteanas 
substaintiúil seo chomh maith leis na pinsin d’fhostaithe Choillte a chosaint. 
 
Tiomantas don Inbhuanaitheacht 

Cé go bhfuil Coillte ag díriú ar an rath tráchtála táimid tiomanta lena chinntiú go gcuirimid an réimse is 
iomláine agus is féidir de na tairbhí comhshaoil agus sóisialta ar fáil agus sinn ag déanamh bainistíochta ar 
ár ngnó. Tá tiomantas leanúnach ag Coillte prionsabail uile na Comhairle Maoirseachta Foraoise (FSC) a 
chomhlíonadh agus sláine an eastáit fhoraoise a chosaint agus a choinneáil go fadtéarmach. In 2010 
d’fhoilsíomar ár gcéad Thuarascáil Inbhuanaitheachta i gcomhréir leis an gcaighdeán Thionscnamh C um 
Thuairisciú Domhanda. Chuireamar tús freisin le hobair chun measúnú a dhéanamh ar lorg carbóin ár n-
oibríochtaí agus chun é a laghdú.  

Cuireann ár bhforaoisí áiseanna áineasa an-tábhachtach ar fáil a mheallann níos mó ná 18 milliún cuairt in 
aghaidh na bliana. Tá Coillte sásta obair a dhéanamh i gcomhpháirtíocht leis na húdaráis áitiúla agus le 
húdaráis eile chun feabhas a chur ar na háiseanna seo agus chun na tairbhí a mhéadú do na pobail áitiúla 
agus don turasóireacht. 

 
Rialachas Corparáideach 

Tá tiomantas fadtréimhseach do na caighdeáin is airde den rialachas corparáideach ag Bord agus 
Bainistíocht Choillte le fada an lá. Comhlíonaimid riachtanais an Chóid Chleachtais don Rialachas ar 
Chomhlachtaí Stáit agus táimid i mbun ár ngnó go heiticiúil. Le linn 2010 thug an Coiste Rialachais 
Chorparáidigh den Bhord faoi athbhreithniú tábhachtach dár gcórais agus cleachtais rialachais. Thugamar 
freisin faoi Athbhreithniú a éascaíodh go neamhspleách d’Éifeachtacht an Bhoird agus rinneamar leasuithe 
chun dáta ar ár gCód Iompair do Stiúrthóirí agus d’Fhostaithe. Tá mionsonraí nósanna imeachta comhlíonta 
an Ghrúpa i dTuarascáil na Stiúrthóirí. 
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Buíochas 

Glacann Coillte buíochas lena chustaiméirí, conraitheoirí, soláthraithe agus comhpháirtithe gnó dá gcuid gnó 
agus tacaíochta a bhí leanúnach. Bliain deacair a bhí in 2010 do ghnóthais éagsúla agus ní dócha go 
mbeidh 2011 níos éasca ar chor ar bith. Táimid tiomanta chun obair a dhéanamh lenár gcustaiméirí agus 
lenár gcomhpháirithe chun bainistíocht a dhéanamh ar an mbealach ina bhfuilimid ag dul le chéile trí na 
deacrachtaí reatha atá againn. 

Is mian leis an mBord aitheantas a thabhairt don spreagadh agus don chabhair a tháinig ón Iar-Aire 
Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Brendan Smith, TD, an tIar-Aire Stáit a raibh freagracht air 
d’Fhoraoiseacht, Seán Connick, an tIar-Aire Airgeadais Brian Lenihan TD agus oifigigh a Ranna. Tréaslaímid 
leis an Rialtas nua as ucht a bheith tofa agus cinntímid lenár scairshealbhóirí ár dtacaíocht iomlán don Aire 
Talmhaíochta, Bia agus Mara agus don Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 

Ba mhaith liom féin buíochas a ghlacadh le mo Chomh-Stiúrthóirí as an obair a rinne siad le linn na bliana 
agus an tiomantas a bhí acu don Ghrúpa. Ba mhaith liom buíochas ar leith a ghabháil le Eugene Griffin a 
chríochnaigh lena thréimhse oifige mar stiúrthóir in 2010.  

Ba mhian liom freisin, in éineacht le mo Chomh-Stiúrthóirí, buíochas a ghabháil leis an mbainistíocht agus 
leis an bhfoireann ar fad ar fud an Ghrúpa as ucht a gcuid iarrachtaí. Is tréimhse dhúshlánach í seo do gach 
gnó agus ní eisceacht í Coillte. Léirigh na fostaithe tiomantas éachtach agus a ndíograis agus ár gcuid 
iarrachtaí le hathruithe móra a dhéanamh ar bun agus is maith an tuar é seo do thodhchaí an ghnó. 

 

 

 
 
 
Brendan McKenna 
Cathaoirleach 
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Bord na Stiúrthóirí 
 

Brendan McKenna 
Cathaoirleach 

Bhí Brendan athcheaptha ag an Aire Talmhaíochta, Bia le linn 2007, don dara 
tréimhse 5 bliana. Roimhe seo bhí sé mar Phríomhfheidhmeannach d'Oibriúcháin 
Déantúsaíochta Abbott Ireland Manufacturing agus is iar-Uachtarán de Chumainn 
Tráchtála na hÉireann é. Is ball é den Choiste Luach Saothair. 

Líon na gCruinnithe Boird ar fhreastail sé orthu 2010: 12 as 12 

 

 

Denis Byrne 

Ceapadh Denis ar Bhord Choillte in 2010. Bhí Denis mar Ard-Rúnaí Cúnta sa 
Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia go dtí gur imigh sé ar scor i mí na Nollag 
2009. Tá sé mar bhall den Choiste Iniúchta agus Riosca. 

Líon na gCruinnithe Boird ar fhreastail sé orthu 2010: 12 as 12 

 

Breffni Byrne 

Athcheapadh Breffni ar an mBord le linn 2007, don dara tréimhse 5 bliana. Tá sé 
mar Chathaoirleach ar NCB Stockbrokers agus mar stiúrthóir 
neamhfheidhmiúcháin de Tedcastle Holdings Limited, Cpl Resources plc agus 
Hikma plc. Is cuntasóir cairte é agus bhí sé ina Chomhpháirtí Sinsearach le Arthur 
Andersen in Éirinn. Tá sé mar chathaoirleach ar an gCoiste Iniúchta agus Riosca 
agus tá sé mar bhall den Choiste Luach Saothair. 

Líon na gCruinnithe Boird ar fhreastail sé orthu 2010: 12 as 12 

 

David Gunning 
Ceapadh David mar Phríomhfheidhmeannach agus Stiúrthóir in 2006. Chomh 
maith leis sin, tá sé ag feidhmiú mar Chathaoirleach ar SmartPly Europe Ltd agus 
Medite Europe Ltd. Sular thosaigh sé ag obair le Coillte bhí poist bhainistíochta 
aige I gcomhlachtaí éagsúla san earnáil teileachumarsáide in Éirinn, sna Stáit 
Aontaithe agus san Eoraip. 
Líon na gCruinnithe Boird ar fhreastail sé orthu 2010: 12 as 12
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Alma Kelly 

Ceapadh Alma ar an mBord in 2008. Is dlíodóir comhlach í in Arthur Cox, Baile 
Átha Cliath, mar speisialtóir i ndlí tionscadal, soláthair agus fuinnimh. Tá céim sa 
Dlí agus Staidéar Eorpach ó Ollscoil Luimnigh agus Máistreacht sa Dlí ó 
Choláiste na Tríonóide aici. Ceapadh mar dhlíodóir í in Éirinn in 2003 agus tá sí 
mar chomhalta de Chumann an Dlí Thógála (Ríocht Aontaithe). Tá Alma mar 
bhall den Choiste Iniúchta agus Riosca. 

Líon na gCruinnithe Boird ar fhreastail sí orthu 2010: 11 as 12 

 

Seamus Murray 

Ceapadh Seamus Murray ar an mBord in 2009. Is feirmeoir é agus bhí sé mar bhall 
de Chomhairle Contae na Mí ó 1992 go dtí 2009 nuair a bhí sé mar Chathaoirleach 
ar Chomhairle Contae na Mí le linn na tréimhse sin agus mar bhall de Choiste 
Gairmoideachais na Mí. Bhí sé mar bhall freisin de Thoscaireacht na hÉireann de 
Choiste na Réigiún (CnR) den Aontas Eorpach ó bunaíodh é in 1994 chomh maith 
le bheith mar Chathaoirleach agus ball de Thionóil Réigiúnacha an Lár-Oirthir agus 
an Deiscirt agus an Oirthir ag tréimhsí éagsúla. 

Líon na gCruinnithe Boird ar fhreastail sé orthu 2010: 12 as 12 

 

Yvonne Scannell 

Is Ollamh í Yvonne Scannell sa Scoil Dlí, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath 
agus is é an réimse spéise atá aici ná Dlí agus Polasaí Comhshaoil na hÉireann 
agus na hEorpa. Bhí sí ina comhalta de Bhord Comhairleach na Gníomhaireachta 
um Chaomhnú Comhshaoil idir 1994-1997 agus bhí sí ar dhuine de bhunaitheoirí 
agus an chéad chathaoirleach ar Chumann Dlí Comhshaoil na hÉireann. Tá sí 
mar chomhairleoir don Ghrúpa Dlí Comhshaoil in Arthur Cox ó 1990 i leith. Tá sí 
mar stiúrthóir ar Tara Mines Ltd agus mar bhall de Bhord CIÉ. Tá sí mar bhall den 
Choiste Luach Saothair. 

Líon na gCruinnithe Boird ar fhreastail sí orthu 2010: 10 as 12 

 

Frank Toal 

Ceapadh Frank ar an mBord in 2003. Roimhe sin bhí sé ag feidhmiú mar 
Phríomhfheidhmeannach ar an bhFochomhlacht General Electric ECCO, 
comhlacht déantúsaíochta leictreonaice bunaithe i nDún Dealgan, Co. Lú. Is iar-
Uachtarán é de Chumainn Tráchtála na hÉireann agus is comhairleoir gnó é 
anois. Is comhalta den Choiste Iniúchta agus Riosca é. 

Líon na gCruinnithe Boird ar fhreastail sé orthu 2010: 12 as 12 

 

 

Speanais na Stiúrthóirí: 
Na speansais chomhiomlána a íocadh leis na Stiúrthóirí in 2010 ba ea €16,192 (2009: €15,013). 
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Athbhreithniú an Phríomhfheidhmeannaigh 
 

 

In 2010 cuireadh le luas na n-athruithe ar fud an Ghrúpa agus d’éirigh an luas níos sciobtha, agus sinn ag 
leanúint lenár n-athruithe móra chun feabhais a dhéanamh le bheith mar eagraíocht ardfheidhmíochta. Ba 
dhúshlán iad na margaí ina bhfuilimid ag feidhmiú go fóill ach in 2010 bhí deiseanna ann freisin a bhíomar in 
ann a thapú. 

D’eascair an fheidhmíocht airgeadais láidir do 2010, le brabús de €32.1m, mar thoradh ar thosca éagsúla, 
lena n-áirítear éileamh láidir do lomáin agus praghsanna painéil adhmaid (OSB go háirithe) a bhí níos airde 
chomh maith le rialú docht ar chostais. 

 

Is iad seo a leanas buaicphointí tábhachtacha in 2010: 

o Leanamar ag obair lenár gcustaiméirí muilte sábhadóireachta le linn 2010 chun adhmad na hÉireann 
a chur chun cinn sa Ríocht Aontaithe agus bhíomar i suíomh chun tairbhe a bhaint as an éileamh 
breise. 

o Bhí ár ngnó táirgí painéil in ann praghsanna a ardú thar roinnt den raon táirgí atá aige agus 
méideanna suntasacha d’ábhar a onnmhairiú. Ar an meán déantar níos mó ná 80 ualach trucaile dár 
dtáirgí painéil a onnmhairiú gach lá. 

o D’éirigh linn ár sprioc de €7.5m a shárú san ioncam a gineadh ó na táirgí nua agus leanamar ag 
déanamh infheistíochta sa nuálaíocht ionas gur féidir linn luach a chur leis an acmhainn snáithíní den 
scoth atá againn. 

o In 2010 cuireadh ár gcéad chomhfhiontar i gcrích agus díoladh an fheirm ghaoithe i nGléib 
Gharbhach i gContae Liatroma.  

o Rinneadh dul chun cinn den scoth nuair a fuarthas ceadanna pleanála dár bpunann gaoithe.  

o Thugamar clár chun críche de níos mó ná 100 crann teileachumarsáide nua a thógáil mar chuid den 
Scéim Náisiúnta Leathanbhanda chun cuidiú leis an leathanbhanda a thabhairt chuig an tír ar fad 
agus leanfaimid ag forbairt an ghnó seo in 2011. 

o Bhí ionchur dearfach againn i sláinte agus folláine an náisiúin trí áineas amuigh faoin aer  a chuir ar 
fail agus caomhnú an dúlra. I measc na mbuaicphointí bhí an Lá Conairí Náisiúnta agus osclaíodh 
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bealach siúlóide críochchomhartha nua – Bealach Shléibhte Bhaile Átha Cliath. Lean an taispeántas 
‘Foraois Fholláin, Daoine Folláine’ ag dul ar turas timpeall na tíre ag taispeáint an ionchuir dhearfaigh 
a dhéanann Coillte. 

Leis na mórghníomhartha seo léirítear go bhfuil an phríomhaidhm atá againn á cur i gcrích – go bhfuil líon ar 
leith d’acmhainní nádúrtha á bhainistiú ar bhealaí atá nuálach agus inbhuanaithe. Ach táimid in ann tuilleadh 
a dhéanamh agus déanfaimid níos mó; is é sin an dúshlán atá romhainn in 2011 agus ina dhiaidh sin, lenár 
straitéis a chur i bhfeidhm thar na ceithre phríomhréimse gnó atá againn: foraoiseacht, táirgí painéil, 
bainistíocht talún agus fuinneamh in-athnuaite.  

Leanann na hathruithe móra i 
gCoillte agus coinneofar an 
móiminteam in 2011. Táimid ag 
obair chun tabhairt faoin 
tsaincheist dár gcostais agus tá 
mion-obair ag dul ar aghaidh i 
ngach réimse gnó chun tabhairt 
faoi seo.  

Ionchas 

Tá deacrachtaí fós i 
dtimpeallacht eacnamaíoch 
phríomh-mhargaí Choillte 
d’Éirinn, den Ríocht Aontaithe 
agus den AE agus tá leibhéil 
ísle de rátaí fáis OTI réamh-
mheasta do 2011.  

Laghdaigh praghsanna lomáin cheana féin sa chéad ráithe in 2011. Chomh maith leis sin, d’fheidhmigh na 
praghsanna OSB go láidir in 2010 agus cé go bhfuil an t-éileamh bunúsach láidir go fóill, táthar ag ceapadh 
go dtiocfaidh meath air seo in 2011. Tá éileamh an MDF lag agus níl aon téarnamh praghas suntasach 
réamh-mheasta do 2011.     

 

Tá dúshlán na margaí luaineacha agus na rátaí malairte éiginnte romhainn. Beimid ag obair go dlúth lenár 
gcustaiméirí lena chinnitú go bhfuil a gcuid riachtanas á gcomhlíonadh againn, leanfaimid ag tabhairt táirgí 
nua isteach agus ísleoimid ár gcostais arís in 2011.   

 
 
 
 
 
David Gunning 
Príomhfheidhmeannach 
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Foraois Choillte 

 

Déanann Foraois Choillte bainistíocht ar gach gné de ghnó foraoiseachta an Ghrúpa. Áirítear leis 
seo bunú plandálacha, sábháil, díolacháin agus margaíocht adhmaid, bainistíocht áineasa agus 
comhshaoil agus seirbhísí foraoiseachta a sholáthar d'fheirmeoirí agus d'úinéirí talún eile. 

D’éirigh go maith le Foraois Choillte in 2010. Bhí díolacháin láidre de lomáin chruinne sa chéad leath den 
bhliain ach tháinig meath ar an éileamh de réir mar a d’imigh an bhliain ar aghaidh agus mar thoradh air seo 
díolacháin lomán sábhadóireachta agus laín adhmaid ba ea 2.26 milliún m3, laghdú 6% i gcomparáid le 
2009. Bhí praghsanna do lomáin shábhadóireachta 46% níos airde ar an meán i gcomparáid le 2009, a bhí 
mar an bhliain ba mheasa do Choillte do phraghsanna lomáin. D’eascair na harduithe sna praghsanna as 
díolacháin níos fearr ná mar a bhí réamh-mheasta d’adhmad sáfa foirgníochta ag ár gcustaiméirí muilte 
sábhadóireachta i margadh na Ríochta Aontaithe. Mar sin féin, laghdaigh an t-éileamh do lomáin agus na 
praghsanna go mór sa dara leath den bhliain. Bhí díolacháin láidre sa laíon adhmaid i rith 2010 a léirigh go 
raibh éileamh láidir do shnáithín sna margaí painéil adhmaid agus fuinnimh. D’allmhairíomar laíon adhmad ó 
Albain chun an t-éileamh atá méadaithe a chomhlíonadh.  

Le linn 2010 leanamar ag obair go dlúth lenár gcustaiméirí muilte sábhadóireachta chun úsáid adhmad na 
hÉireann a chur chun cinn sa Ríocht Aontaithe, ag imeachtaí ar nós an seó Best Build in Birmingham. 
Chuireamar leis an mbealach ina ndéanaimid cumarsáid agus idirbheartaíocht lenár gcustaiméirí muilte 
sábhadóireachta nuair a lainseálamar eislíon, ag cur rochtain fheabhsaithe ar fhaisnéis ar fáil do 
chustaiméirí. 

Le linn na bliana chuireamar réamhaisnéis de lomáin chruinne i gcrích a bheidh ar fáil ónár bhforaoisí sa 
tréimhse 2011-2015 agus a chuirfear í in iúl don tionscal. Leanamar ag díriú ar shraitheanna ioncaim nua a 
fhorbairt. Sampla den nuálaíocht sa réimse seo ba ea an chéad chonradh tráchtála a chomhlíonadh d’fhuíll 
foraoise cuachta le húsáid i nginiúint fuinnimh.  

Chuireamar díreach os cionn 6,000 ha d’fhoraoisí, trí athfhoraoisiú agus plandálacha nua do chliaint 
phríobháideacha. Thógamar agus rinneamar uasghrádú ar níos mó ná 250km de bhóithre foraoise. 

Ba cheann de na blianta ba mheasa ar na taifid í 2010 do thinte foraoise le 800 ha go neasach d’fhoraoisí 
Choillte le linn na bliana. Lainseáladh dianfheachtas feasachta chun rabhadh a thabhairt do dhaoine maidir 
leis na dainséir a bhaineann le tinte foraoise agus fásra atá ag dó. Rinne foireann Choillte, ár gcomharsana 
agus na seirbhísí éigeandála iarrachtaí móra maidir leis seo. Tá buíochas ag dul do gach duine a raibh 
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bainteach, agus gan an tacaíocht ó gach duine bheadh i níos mó foraoise marbh de bharr na dtinte. 
Leanamar ag cur feabhais ar bhainistíocht ár gcóras pleanála dóiteáin le naisc níos fearr chuig an nGarda 
Síochána agus Óglaigh na hÉireann le linn na bliana. 

 
Áineas 

Is é Coillte an soláthraí is mó d’áineas amuigh faoin aer in Éirinn le líon measta de 18 milliún cuairt ar ár 
bhforaoisí gach bliain agus luach measta de €100m go neasach do na húsáideoirí. Déanaimid bainistíocht ar 
10 bpáirc foraoise agus ar níos mó ná 150 suíomh áineasa agus ar níos mó ná 50% de na bealaí fánaíochta 
fad-achair easbhóthair náisiúnta ar fad.   

Cé go raibh timpeallacht eacnamaíoch dúshlánach ann d’éirigh le Coillte níos mó ná €1m a fháil i maoiniú 
seachtrach chun tacú leis an tseirbhís áineasa ar fud an chomhlachta, go príomha ón Roinn Gnóthaí Pobail, 
Comhionannais agus Gaeltachta, ón gComhairle Spóirt agus trí obair Chomhpháirtíocht Shléibhte Bhaile 
Átha Cliath. 

In 2010 eagraíodh an líon is mó imeachtaí riamh ar fud na tíre don Lá Conairí Náisiúnta, faoi threoir Choillte, 
chun líonra na gconairí iontacha atá ann le go mbainfidh daoine taitneamh astu a chur chun cinn. Bhí 20,000 
duine go measta rannpháirteach sa spraoi. Na comhpháirtithe atá againn don imeacht ná an Roinn Gnóthaí 
Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta, Oifig na ngConairí Náisiúnta den Chomhairle Spóirt agus Fáilte 
Éireann, chomh maith le Líonra Rochtana agus Gníomhaíochtaí na Tuaithe i dTuaisceart Éireann.  

I mí Dheireadh Fómhair lainseáil Coillte Bealach Shléibhte Bhaile Átha Cliath go hoifigiúil. Ba é seo an 
bhuaic de dhá bhliain oibre ag Comhpháirtíocht Shléibhte Bhaile  Átha Cliath chun forbairt a dhéanamh ar 
chonair a nascann Tamhlacht, bruachbhaile in iarthar Bhaile Átha Cliath le Seanchill san oirthear trí chonair 
43 km trasna Shléibhte Chill Mhantáin.  

Le linn 2010 d’fhógair Coillte freisin an chéad chonair shaintógtha do rothair sléibhe i Sléibhte Bhaile Átha 
Cliath, a chuirfidh leis na háiseanna den scoth atá againn cheana féin i mBaile na Stua i gContae Chill 
Mhantáin, Bealach Abhra ar theorainn Luimnigh agus Chorcaí agus Doire Abhra i gContae na Gaillimhe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comhshaol 

Ó 2001 i leith tá deimhniú déanta ag an gComhairle Maoirseachta Foraoise (FSC) go bhfuil ár bhforaoisí á 
mbainistiú go freagrach agus i gcomhréir le critéir shóisialta, chomhshaoil agus eacnamaíocha. 

Déanann Coillte bainistíocht ar 15% dá eastát do chaomhnú an dúlra agus don bhithéagsúlacht go príomha 
agus in 2010 chuireamar leis an gclú atá againn sa réimse seo trí thionscadal LIFE eile atá maoinithe ag an 
EU a dhaingniú. Is é atá sa tionscadal seo ná an tionscadal portaigh ardaithe is mó in Éirinn agus an ceathrú 
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tionscadal LIFE den AE atá á bhainistiú ag Coillte, éacht ar leith in Éirinn. Tá an tionscadal portaigh ardaithe 
seo ag tógáil ar an obair atá déanta cheana féin le ceithre bliana anuas chun bratphortaigh agus portaigh 
ardaithe a athshlánú.  

Le linn 2010 bhain Coillte Gradam Cruinneoige Fuinnimh de bharr a Thionscadail maidir le Gnáthóga 
Coillearnaí Dúchasacha a Athshlánú atá tar éis 550 ha de ghnáthóga coillearnaí dúchasacha uathúil a 
athshlánú ar naoi suíomh ar fud na tíre. Ó dheireadh na bliana cuireadh in iúl dúinn gur roghnaíodh an 
tionscadal seo mar cheann den 19 tionscadal Dúlra LIFE is Fearr as an 59 a cuireadh i gcrích agus a 
ndearnach measúnú orthu in 2010. 

 

Ionchas  
Meastar go mbeidh an t-éileamh d’adhmad sáfa in Éirinn in 2011, bunaithe ar 10,000 tosú aonaid tithíochta, 
níos lú ná 400,000 m3. Leis seo leagtar béim ar an ngá atá ann chun suíomh na hÉireann sa mhargadh sa 
Ríocht Aontaithe a dhaingniú agus a neartú agus beidh tionchar suntasach ag feidhmíocht mhargadh 
adhmaid na Ríochta Aontaithe ar fheidhmíocht Choillte in 2011.  

D’fheidhmigh geilleagar na Ríochta Aontaithe go láidir go luath in 2010 agus thosaigh sé ag moilliú i dtreo lár 
na bliana le tráchtairí ag réamh-mheas go mbeidh bliain deacair ann arís in 2011.   

Tháinig moilliú ollmhór san earnáil tógála sa Ríocht Aontaithe freisin, ach léiríodh le leibhéil an tosaithe 
tithíochta go raibh comharthaí éiginnte ann go dtiocfadh ardú in 2010 i gcomparáid leis an leibhéal ba ísle go 
stairúil in 2009. Is é atá i gceist leis an ionchas atá fós ag Cónaidhm na Trádála Adhmaid ná go méadóidh an 
t-éileamh in adhmad ar an iomlán faoi 2.4%. Le héileamh allmhaire do 5.1 milliún m3 d’adhmad, ba chóir go 
mbeadh deiseanna ann do sholáthraithe Éireannacha.  

Leanfaidh Foraois Choillte ag díriú ar chostais a laghdú agus ar athruithe móra a dhéanamh ar an gcaoi ina 
ndéanaimid gnó. Táimid tiomanta chun bealaí nua agus nuálacha a fhorbairt chun freastal ar ár gcustaiméirí 
in 2011 agus ina dhiaidh sin. 
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Is imreoir nuálach é Táirgí Painéil Choillte atá ag éirí níos mó in earnáil táirgí painéil na hEorpa. 
Baineann na brandaí atá aige, MDF Medite (clár snáithíneach meándlúis agus OSB SmartPly (clár 
sliseog treoshuite) tairbhe mhór as a bheith mar chuid den Ghrúpa Choillte atá comhtháite toisc go 
bhfuil slándáil snáithíní ag éirí i bhfad níos tábhachtaí mar bhuntáiste iomaíoch don ghnó.  

Tá na táirgí Medite agus SmartPly déanta i gCluain Meala agus i bPort Láirge agus tá siad deimhnithe ag an 
gComhairle Maoirseachta Foraoise (FSC), á n-idirdhealú ó líon mór táirgí iomaitheora agus ionaid. Tá ról 
lárnach ag na táirgí adhmaid inbhuanaithe seo agus sinn ag tógáil le haghaidh todhchaí atá neodrach ó 
thaobh carbóin de. Cuid lárnach de chur chuige Tháirgí Painéil Choillte is ea an tiomantas atá aige don 
nuálaíocht, i bhfoirm forbartha táirgí nua agus feabhsaithe próiseas. Onnmhairíonn an gnó beagnach 90% dá 
dtáirgí agus tá foirne díolachán agus margaíochta aige sa Ríocht Aontaithe, in Éirinn agus san Ísiltír. 

Bhí téarnamh láidir ag méideanna dhíolacháin Tháirgí Painéil Choillte le linn 2010 agus tá siad anois ar ais 
ag leibhéil 2007. Is léir go bhfuil margadh na Ríochta Aontaithe an-solúbtha do SmartPly agus Medite, go 
príomha de bharr na bealaí dáileacháin, brandaí láidre agus rath ionadú an tsraithadhmaid.  

Bhí na méideanna díolachán ar an iomlán suas 8.4% i gcomparáid le 2009. Agus méadú ar dhíolacháin 
méide, d’éirigh linn méaduithe suntasacha a dhéanamh sa phraghas do SmartPly agus Medite.  

Le linn 2010, rinneadh dul chun cinn suntasach chun príomhghnéithe straitéiseacha agus oibriúcháin dár 
bplean gnó a chur chun cinn  

Mar thoradh ar thionscnamh tras-Rannach chun an brabús ónár snáithín trastomhais bhig aimsíodh go 
gcuireann an gnó painéal sochar láidir ar fáil ar an ábhar seo nuair a chuirtear é i gcomparáid le roghanna 
bithfhuinnimh eile atá cosúil leis.  

Tá forbairt samhla gnó breisluacha curtha i gcrích againn do SmartPly, a thugann tacaíocht don chás le 
hathnuachan a dhéanamh ar an áis SmartPly. 

Lainseálamar líon táirgí nua agus táirgí breise den raon sa mhargadh le linn na bliana, is é sin le rá, Medite 
Tiubh MDF (raon 32mm - 45mm) agus Medite Ultralite (MDF eadrom-mheáchain le dlús 500kg), agus 
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cuireadh Éicea-Urláir Medite (foshraith urlárach gan aon fhormaildéad) agus Eco FR Medite (táirge 
lasairmhoillitheach gan aon fhormaildéad) ar fáil do chliaint a bhaineann leis an tionscal amháin.  

Baineadh úsáid as raon Tháirgí Painéil Choillte sa Staidiam Aviva ar Bhóthar Lansdowne i mBaile Átha 
Cliath, i ‘bpríomhshiopa’ Marks & Spencer sa tairseach miondíola chuig Páirc Oilimpeach Londain, san 
fhorbairt siamsaíochta nua ag Bluewater – an t-ionad fóillíochta agus siopadóireachta i Kentagus san 
Amharclann DeLaMar in Amsterdam a d’oscail an Bhanríon Beatrix ón Ísiltír ag deireadh 2010.    

Táimid ag díriú freisin ar na caighdeáin comhshaoil atá ag teacht chun cinn a réamh-mheas agus a 
chomhlíonadh do thionscadail phoiblí agus do thionscadail phríobháideacha agus déantar an Medite uile de 
réir an chaighdeáin astaithe CARB 2 (Bord Acmhainní Aeir California) atá á éileamh ag liosta d’úsáideoirí 
deiridh ilnáisiúnta atá ag méadú i gcónaí. 

Ionchas  
Táimid ag súil go mbeidh bliain 
dúshlánach i ndán dúinn arís in 
2011 toisc go bhfuil an 
chóimheá idir an soláthar agus 
an t-éileamh inár bpríomh-
mhargaí lag agus ní mór dúinn 
obair dhian a dhéanamh chun 
an móiminteam a cruthaíodh in 
2010 a choinneáil.  

Mar sin féin, táimid dearfach 
faoi na hionchais 
mheántéarmacha don ghnó. 
Seachas an téarnamh i 
gcoitinne i bhfás domhanda an 
OTI, atá ag tarlú de réir a 

chéile, tá treochtaí tábhachtacha éagsúla ag teacht chun cinn a chuirfidh brú ar an éileamh do tháirgí painéil 
amach anseo. Tá Treoracha ón AE ar fheidhmíocht fuinnimh na bhfoirgneamh agus ar fhuinneamh in-
athnuaite chomh maith le fás na mbeartas soláthair inbhuanaithe nó ‘glasa’ atá á gcur i bhfeidhm ag na 
Rialtais agus na corparáidí móra ar fud na hEorpa san áireamh anseo. 

Le linn 2011, leanfaimid ag díriú ar na costais atá againn a laghdú, ar an mbealach nuálach atá againn a 
chur i gcrích agus ar ár gcustaiméirí a shásamh. An straitéis fáis atá ag Táirgí Painéil Choillte ná chun tógáil 
ar láidreachtaí iomaíocha an Rannáin atá mar sciar mhargaidh na Ríochta Aontaithe agus na hÉireann, 
slándáil snáithíní agus láidreacht ár mbrandaí, agus ag an am céanna an athnuachan SmartPly a chur ar fáil 
bunaithe ar shamhail gnó bhreisluacha.  
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Is é Fiontar Choillte an brainse fiontair de Ghrúpa Choillte, a dhéanann iarracht deiseanna nua gnó 
a aithint agus luach a bhaint as bonn leathan sócmhainní an Ghrúpa. Is é atá i gceist ná leasanna 
an Ghrúpa i ndíolacháin talún agus san fhorbairt, i gcrainn teileachumarsáide, fuinneamh in-
athnuaite, Plandlanna Choillte, Crua-adhmaid Éireannacha agus Seirbhísí Oiliúna Sábháilteachta 
Choillte. 

Rinneadh dul chun cinn suntasach in 2010 lenár gcuspóirí straitéiseacha a chur i gcrích i bhFiontar Choillte, 
fiú leis an timpeallacht gheilleagrach a bhí an-dian orainn agus a raibh tionchar mór aici ar ghníomhaíochtaí 
agus ar an bpraghsáil sna margaí díolachán réadmhaoine agus forbartha réadmhaoine.    

 
Fuinneamh Gaoithe 

Rinneadh dul chun cinn mór in 2010 chun ár bplean d’Fhuinneamh Gaoithe a chur i gcrích. Tháinig deireadh 
leis an bpróiseas chun foireann forbartha láidir a chur le chéile le cur leis an bhfoireann saineolaithe atá ann 
cheana féin go hinmheánach, agus ceapadh líon foirne nua, a bhfuil taithí suntasach acu uile sna céimeanna 
forbartha agus tógála de thionscadail feirme gaoithe. 

Le linn 2010 fuarthas cead pleanála i nGleann Chluaise i gContae na Gaillimhe agus i Raheenleagh i 
gContae Chill Mhantáin d’fhorbairtí móra feirme gaoithe. Tá dul chun cinn mór déanta ar iarratais pleanála 
eile do thionscadail fheirme gaoithe i gContae Ros Comáin, Contae Laoise, Contae Chill Mhantáin, Contae 
Chorcaí, Contae na Gaillimhe agus Tiobraid Árann Thuaidh. Tá súil againn freisin tús a chur leis na 
céimeanna luatha den mheasúnú comhshaoil ar thionscadail i gContae Mhaigh Eo níos déanaí i mbliana.

Le linn na bliana chuireamar deireadh lenár scairsheilbh sa tionscadal feirme gaoithe Ghléib Gharbhach i 
gContae Liatroma agus dhíolamar í ina dhiaidh sin lenár gcomhpháirtí Comhfhiontair ESB Power 
Generation.  

Tá an bealach ina ndíoltar na suíomhanna feirme gaoithe fós láidir in anneoin na dúshláin atá roimh na 
forbróirí maidir leis na timpeallachtaí pleanála, rialála agus maoinithe agus an riachtanas atá ann chun 
uasghrádúcháin mhóra a sholáthar don eangach náisiúnta. 
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Forbairt agus díolacháin réadmhaoine 
Cé go raibh cor chun donais sa mhargadh réadmhaoine sholáthair Coillte 50 idirbheart réadmhaoine go 
neasach ar scála athraitheach le linn 2010.  

Leanfar ag aimsiú úsáidí neamhfhoraoiseachta dár dtalamh a bheidh mar chuid lárnach dár straitéis chun 
luach a chur lenár sócmhainn talún.  

 

Teileachumarsáid 

Faoi láthair tá Coillte mar cheann de na príomhghníomhaithe i ngnó na gcrann teileachumarsáide in Éirinn, le 
líonra de níos mó ná 300 suíomhanna crainn ar fud na tíre. Tá ról lárnach ag na crainn seo lena chinntiú go 
bhfuil fáil ar na seirbhísí fóin phóca agus leathanbhanda gan sreang go náisiúnta, agus codanna áirithe is 
iargúlta den tír san áireamh. 

In 2010, rinneadh Fiontar Choillte ionchur ollmhór i dTionscadal Scéime Náisiúnta Leathanbhanda an 
Rialtais trí 104 suíomh crainn nua a chur ar fáil agus c. €4.2 milliún in infheistíocht chaipitiúil. Cuireadh níos 
mó ná 70 suíomh i gcrích in 2010 agus bhí seacht shuíomh breise á dtógáil le linn na chéad ráithe de 2011. 
Tá súil againn go leathnófar go mór sa ghnó seo sa todhchaí toisc go bhfuil na hoibreoirí teileachumarsáide 
ag freagairt don fhás ollmhór atá san éileamh do ghléasanna láimhe cumasaithe don idirlíon. 

 

Le linn 2010 ceapadh Bainisteoir Gnó nua sa réimse seo agus cuireadh tús le “Straitéis Forbartha Gnó 
Teileachumarsáide” a dhréachtú. Beidh an Straitéis seo curtha i gcrích againn go luath in 2011 agus go 
bunúsach, cuirfidh an obair seo an anailís mhargaidh fhothacaíochta agus measúnú ar na deiseanna gnó ar 
fáil chun tacú le hinfheistíocht leanúnach sa ghnó thar an chéad trí go cúig bliana agus sinn ag iarraidh luach 
a bhaint amach as an bhfás sciobtha san éileamh do thoilleadh sonraí. 

 
Bithmhais 

In 2010 bhunaíomar comhpháirtíocht straitéiseach le Sisk/CES mar thoradh ar mheasúnú fairsing den 
mhargadh do dheiseanna bithmhaise sna margaí giniúna cumhachta, teasa agus cumhachta le chéile agus 
teasa. Léirigh an measúnú ar an margadh go soiléir go bhfuil an úsáid is iomchuí, is éifeachtaí agus is cost-
éifeachtúla de phríomh-acmhainn nádúrtha teoranta – bithmhais de thionscnamh na bhforaoisí – sna 
feidhmiúcháin teasa in-athnuaite, áit inar féidir éifeachtúlachtaí de níos mó ná 90% a bhaint amach a bhonn 
seasta. Léiríodh go soiléir inár spriocmhargadh d’oibríochtaí tionscail/déantúsaíochta ar mhórscála gur ghá 
do Choillte agus a chomhpháirtithe an acmhainn a a bheith acu chun réitigh atá go hiomlán comhtháite a 
chur ar fáil, innealtóireacht, soláthar, foirgníocht agus soláthar breosla san áireamh. Tar éis próisis 
mheastóireachta iomaíoch roghnaíodh Sisk/CES mar ár gcomhpháirtithe. 

Tá an chéad conradh do staidéar féidearthachta curtha i gcrích ag an ngnó agus réamh-mheasaimid go 
dtosóidh na hioncaim ag sreabhadh ó go déanach in 2011. Táimid gníomhach agus sinn ag tacú le 
Tionscnamh Teasa In-athnuaite (RHI) chun an tionscal a spreagadh, atá cosúil le samhail a fógraíodh le 
déanaí sa Ríocht Aontaithe.  

Creidimid go gcuireann an chuid seo den mhargadh an deis is fearr ar fáil d’Éirinn chun dul chun cinn 
suntasach a dhéanamh lenár sprioc teasa in-athnuaite tiomanta de 12% a bhaint amach faoi 2020, mar atá 
leagtha amach sa Treoir Eorpach. 

Táimid agus leanaimid ag iniúchadh na ndeiseanna atá ann do Choillte sa mhargadh seo agus tá forbairt 
déanta againn ar mhéid mór de mhaoin intleachtúil ríthábhachtach a bhaineann le raon agus inmharthanacht 
tionscadal forbartha ar mhórscála bunaithe ar ábhar bithmhaise. 
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Carbón 
I mí an Mhárta 2010, d’eagraigh Coillte fóram i gColáiste na Tríonóide i mBaile Átha Cliath chun léargas a 
thabhairt ar choincheap do tháirge carbóin chúitimh bunaithe ar an leathnú ollmhór i ngníomhaíochtaí 
foraoiseachta in Éirinn. Bunaithe ar thaighde fairsing ar fud an domhain agus an ról lárnach atá ag 
sócmhainní foraoiseachta reatha na hÉireann chun dul i ngleic leis an athrú aeráide, creidimid le leathnú 
ollmhór de chlár foraoisithe na hÉireann go bhfuil an deis is mó ann chun éifeachtúlachtaí ár n-astuithe 
carbóin náisiúnta a mhaolú ar bhealach atá cost-éifeachtúil. 

Fuair an togra tacaíocht láidir ó thrasghearradh de phríomh-scairshealbhóirí a d’fhreastail ar an seisiún. 
Rinneadh dul chun cinn ar an obair le linn 2010, le cúnamh ó ghrúpa saineolaithe thar raon discipline san 
earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach agus tá súil againn togra foirmiúil a lainseáil sa chéad leath 
de 2011. 

 

Ionchas 

Leanfaidh na dúshláin sa timpeallacht margaidh agus gnó d’Fhiontar Choillte in 2011.  

Le beagán nó gan aon mhaoiniú nó éileamh d’fhorbairt réadmhaoine, le bunú na Gníomhaireachta Náisiúnta 
um Bainistíocht Sócmhainní (GNBS) agus leis an éiginnteacht atá ann maidir leis an gcaoi leis na 
sócmhainní a bhainistiú faoina maoirseacht, is é is dóichí ná go bhfuil an-éiginnteacht ag baint leis an 
ionchas le beagán gníomhaíochtaí nó gan aon ghníomhaíochtaí sa mhargadh forbartha. 

Mar thoradh ar na praghsanna 
réadmhaoine atá ag titim agus 
ar stádas airgeadas an Rialtais 
ar an iomlán tharla laghdú mór i 
ngníomhaíochtaí sna 
tionscadail infreastruchtúir 
náisiúnta, ag cur deireadh le 
hidirbhearta ceannaigh 
éigeantacha dá réir ónár 
mbealach díolachán agus 
ceaptar go leanfaidh sé seo ar 
aghaidh.  

Cé go bhfuil deacrachtaí 
margaidh ann faoi láthair, tá 
bealaí díolachán a bhaineann 
le talamh agus fuinneamh ag 
Fiontar Choillte go fóill. Tá 

straitéis shoiléir againn chun infheistíocht a dhéanamh agus chun an luach a bhrú inár bpunann Fuinnimh 
Ghaoithe, le cúig iarratas pleanála atá le bheith curth isteach in 2011. 

Sa Teileachumarsáid, tá súil againn an gnó a neartú de bharr an éilimh sciobtha atá ann do thoilleadh sonraí 
atá ag méadú agus de bharr an riachtanais leanúnaigh atá ann chun caighdeán na seirbhísí don ghuth agus 
sonraí a fheabhsú i gceantair tuaithe. 

Leis an éiginnteacht bhreise atá sa mhargadh domhanda tráchtearraí de bhreoslaí iontaise leagtar béim ar 
an gcás gnó atá an-láidir dár réitigh bithmhaise i gcomhar lenár gcomhpháirtithe teicneolaíochta. Tá súil 
againn dul chun cinn mór a dhéanamh san earnáil seo in 2011. 
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Torthaí 
Mhéadaigh láimhdeachas an Ghrúpa faoi €43.5m (21%) le linn 2010 go €250.4m, go príomha de bharr na 
bpraghsanna láidre lomáin agus painéil OSB agus an mhéadaithe shuntasaigh san éileamh don OSB, go 
háirithe i margadh na Ríochta Aontaithe. D’éirigh le custaiméirí muilte sábhadóireachta an Ghrúpa margaí 
onnmhaire a fhorbairt sa Ríocht Aontaithe d’adhmad sáfa agus bhí éileamh láidir ann don chéad leath de 
2010. Ach, níos faide ar aghaidh sa bhliain, tháinig laghdú ar an éileamh agus ar na praghsanna agus 
léiríodh é seo ar deireadh san éileamh do lomáin a thit go mór sa ráithe dheireanach. Bhí an t-éileamh do 
tháirgí painéil, OSB go háirithe, an-láidir de bharr líon tosca lena n-áirítear ganntanas sraithadhmaid i margaí 
na hEorpa. Mar thoradh air seo léiríodh é sa phraghas díolachán, go háirithe an OSB a mhéadaigh go mór le 
linn na bliana. Na díolacháin onnmhaire ba ea 54% den láimhdeachas agus díoladh 70% de i margadh na 
Ríochta Aontaithe.  

D’ardaigh an brabús oibriúcháin roimh mhíreanna eisceachtúla ó €0.8m go €46.1m ag léiriú na bpraghsanna 
níos fearr a baineadh amach in 2010 agus laghdaithe shuntasaigh i gcostais oibriúcháin mar chuid de 
thionscnamh leanúnach ar fud an Ghrúpa. D’ardaigh an brabús i ndiaidh cánach ó €4.2m in 2009 go €32.1m 
in 2010. San áireamh sna torthaí tá muirear eisceachtúil de €1.4m i leith lagú sócmhainní foraoiseachta 
áirithe cé go raibh creidmheas eisceachtúil de €18.5m i dtorthaí 2009, a tharla don chuid is mó mar gheall ar 
an mbrabús a réadaíodh ar dhiúscairt foraoisí neamhaibí. Tá tuilleadh sonraí curtha ar fáil i Nóta 5 a 
ghabhann leis na cuntais. 

D’ardaigh EBITDA don Ghrúpa ó €55.2m go €65.6m, ardú 18.8%. Tá réiteach EBITDA san áireamh i dTábla 
2 thíos. 

Muirir úis (costais a bhaineann leis an mbanc san áireamh) agus airgeadais don bhliain ba ea €11.8 milliún, 
laghdú €0.1 milliún ó 2009. Na muirir úis ar ár rótharraingtí agus áiseanna iasachta ba ea €9.3m 
(2009:€8.5m) agus an muirear airgeadais a bhain leis na costais airgeadais FRS17 a bhain leis an easnamh 
maoinithe pinsean ba ea €2.5m (2009:€3.3m). An bunchumhdach úis EBIT don bhliain ba ea 5.2 huaire. 

Muirear cánach an Ghrúpa do 2010 ba ea €1.3m (2009: €3.3m).  

 

Ionchas 

Cé gur léir go bhfuil geilleagar na hÉireann ag cobhsú ní dócha go mbeidh aon mhéadú i ngníomhaíochtaí in 
2011. Mar sin féin, d’fheidhmigh margadh na Ríochta Aontaithe go maith in 2010, is é is dóichí ná go 
ndéanfar méadú ar bith a sheach-chur le laghdú i ngníomhaíochtaí san earnáil phoiblí mar thoradh ar an 
ngearradh siar suntasach i gcaiteachas an Rialtais mar a fógraíodh an bhliain seo caite. Thit an t-éileamh 
agus an praghas do lomáin go mór sa ráithe dheireanach i 2010, ach rinneadh iad a chobhsú. Meastar go 
mbeidh an t-éileamh do tháirgí painéil coinnithe ag leibhéil 2010 i rith na bliana reatha. Is saincheist 
tábhachtach í go fóill an laige atá ann faoi láthair sa ráta malairte steirling don Ghrúpa toisc nach bhfuil 
tionchar aici ar an toradh ó dhíolachán na dtáirgí painéil amháin ach ar thorthaí agus sreafaí airgid iomlána 
an Ghrúpa. Leanann an Grúpa ag déanamh dul chun cinn suntasach chun na costais oibriúcháin a laghdú 
agus meastar go leanfaidh an feabhas seo le linn 2010.  

 

Caiteachas Caipitiúil 

Mhéadaigh an Grúpa a chlár caiteachais chaipitiúil in 2010 ó €40.7m go €45.5m. Tabhaíodh cuid mhór den 
chaiteachas tríd an eastát foraoise a fheabhsú agus a choinneáil (€33.4m). Mar sin féin, lean an Grúpa ag 
infheistiú i suíomhanna crann teileachumarsáide agus ag forbairt a straitéise fuinnimh ghaoithe. 
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Glanfhiach agus Giaráil 

Ag deireadh na bliana laghdaigh glanfhiach an Ghrúpa faoi €26.8m go €150.6m le spás cloiginn ar shaoráidí 
atá ann cheana féin nár tarraingíodh orthu de €95.3m. Mhéadaigh an fiach comhlán faoi €2.3m agus 
mhéadaigh iarmhéideanna airgid faoi €29.1m. San áireamh sna figiúirí seo tá na fáltais ó dhiúscairt scair an 
Ghrúpa d’fheirm ghaoithe Ghléib Gharbhach (€25.4m).  An ghiaráil ba ea 12.3% ag deireadh na bliana agus 
bhí 28% den phunann fiach ag rátaí úis seasta ar 31 Nollaig 2010. Bhí cóimheas an ghlanfhéich do EBITDA 
2.30 huaire níos mó agus bhí an cumhdach úis ag 7.6.  

 
Sochair Fostaithe 

Tá líon scéimeanna pinsean sochair shainithe á bhfeidhmiú ag Coillte le sócmhainní atá coinnithe i gcistí atá 
riartha go leithleach. Léirigh na luachálacha achtúireacha is déanaí (31 Nollaig 2008 – Coillte agus 01 Eanáir 
2009 – Medite) go raibh luach an mhargaidh de shócmhainní na scéime ag €123.9m, a bhí €98.3m níos lú 
ná dliteanais na scéime. 

Tá togra maoinithe (ceadaithe ag an mBord Pinsean) i bhfeidhm do Choillte Teoranta agus an aidhm atá 
aige ná an Scéim a thabhairt ar ais chuig sócmhainneacht iomlán ar an mbonn Íoschaighdeáin Mhaoinithe 
faoi 31 Nollaig 2020. Tá ranníocaíochtaí airgid breise suntasacha déanta ag Coillte leis an Scéim mar chuid 
den togra maoinithe comhaontaithe seo lena n-áirítear ranníocaíocht láithreach de €3m, ranníocaíochtaí 
bliantúla de €1.5m thar dhá bhliain déag (innéacsaithe ag 6.5% p.a.) agus ceangaltas chun €30m de 
shócmhainní neamhairgid a aistriú.   

Leanann an Grúpa ag cloí leis na riachtanais iomlána de nochtadh sochar scoir an Chaighdeáin 
Thuairiscithe Airgeadais (FRS 17). An t-easnamh ar an gciste ar 31 Nollaig 2010, bunaithe ar FRS 17 agus 
ríofa trí úsáid a bhaint as an modh aonaid réamh-mheasta, is ea €89.2m (2009: €72.4milliún) agus léirítear é 
seo go hiomlán i gcuntais an Ghrúpa. Tá an t-easnamh FRS 17 níos ísle ná an luacháil achtúireach deiridh 
de bharr líon beart ar thug an Grúpa fúthu, lena n-áirítear íocaíochtaí breise de €13m a aistríodh isteach sa 
scéim ó 2008 i leith agus tús ranníocaíochtaí na bhfostaithe i mí Mheán Fómhair 2009. 

 

Bainistíocht Riosca Airgeadais 

Déantar bainistíocht ar oibriúcháin chisteán an Ghrúpa i gcomhréir le polasaithe atá formheasta ag an 
mBord. Déanann na polasaithe seo foráil do phrionsabail don bhainistíocht riosca airgeadais ar an iomlán 
agus clúdaítear réimsí áirithe ar nós ráta úis, leachtachta agus riosca malairte eachtraí. 

Nochtar oibriúcháin an Ghrúpa do rioscaí airgeadais éagsúla lena n-áirítear éifeachtaí na n-athruithe i 
bpraghsanna fiach den mhargadh, riosca malairte eachtraí, riosca creidmheasa, leachtacht agus riosca ráta 
úis. Tá clár bainistíochta riosca i bhfeidhm ag an nGrúpa ina ndéantar bainistíocht ar nochtadh airgeadais an 
Ghrúpa trí mhonatóireacht a dhéanamh ar leibhéil airgeadais fhéich agus na costais airgeadais a bhaineann 
leo. 

D'fhonn cobhsaíocht eis-sreafaí airgid a chinntiú agus bainistíocht a dhéanamh ar an riosca ráta úis dá réir, 
tá polasaí ag an nGrúpa 50% (2009: 50%) ar a laghad den fhiach a choinneáil ag ráta seasta. Chomh maith 
leis seo tá i gceist ag an nGrúpa an riosca de mhaoiniú neamhchinnte a laghdú ina oibriúcháin trí iasachtaí a 
fháil laistigh de raon difríochta de thréimhsí aibíochta. Baintear úsáid as ionstraimí airgeadais chun ráta úis 
agus riosca airgeadais a bhainistiú. Ní ghlacann an Grúpa páirt i ngníomhaíocht amhantrach agus tá polasaí 
oibríochta cisteáin drogallach roimh rioscaí. Ó 8 Eanáir 2011 tháinig líon conarthaí ráta úis sheasta i 
bhfeidhm a mhéadaigh céatadán na punainne fiach ag rátaí úis seasta ó 28% go 63% (Nóta 18). 

 

Riosca Praghas 

Tá an Grúpa nochta do riosca praghas tráchtearraí mar thoradh ar a chuid oibriúchán. Ach, le méid 
oibriúchán an Ghrúpa, sáraíonn an costas le nochtadh a bhainistiú i gcomparáid le riosca praghas 
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tráchtearraí aon sochar a d'fhéadfadh a bheith ann. Breathnóidh na Stiúrthóirí ar oiriúnacht an pholasaí seo 
arís má athraíonn oibriúcháin an Ghrúpa i méid nó ó thaobh nádúir de.  

 

Riosca malairte eachtraí 

Tá an Grúpa nochta do rioscaí malairte eachtraí sa ghnáthchúrsa gnó, go príomha ar dhíolachán steirling. 
An polasaí atá ag an nGrúpa le héifeacht an nochta airgeadra seo a mhaolú ná an steirling a fhálú trí bheith 
rannpháirteach i réamhchonarthaí malairte eachtraíatá bunaithe ar dhíolacháin ionchais i margaí na Ríochta 
Aontaithe.  

Riosca creidmheasa 

Tá polasaithe curtha i bhfeidhm ag an nGrúpa ina n-éilítear seiceálacha creidmheasa ar ábhair chustaiméirí 
sula ndéantar na díolacháin. Chomh maith leis sin tá árachas curtha i bhfeidhm do chustaiméirí móra an 
Ghrúpa.  

Riosca leachtachta 

Coinníonn an Grúpa meascán de mhaoiniú fiach fadtéarmach agus gearrthéarmach atá deartha lena 
chinntiú go bhfuil dóthain maoinithe ar fáil don Ghrúpa le haghaidh oibriúchán agus forbairtí atá beartaithe. 

 

Tábla 1 – Na Príomhtháscairí Feidhmíochta Airgeadais 

       2010       2009 
Ioncam (€’m)  250.4  206.9 
EBITDA (€’m)  65.6  55.2 
EBIT (€’m)  44.6  19.3 
 
 
Cumhdach úis, gan na comhlachtaí chomhlachaithe  san áireamh 
- Bonn EBITDA (amanna)  7.6  6.5 
- Bonn EBIT (amanna)  5.2  2.3 
 
 
Glanfhiach (€’m)  150.6      177.4 
Glanfhiach mar chéatadán den ghnáthscair iomlán (%)  12.3  14.7 
Glanfhiach mar chéatadán de na sócmhainní seasta (%)  10.4  12.5 
Glanfhiach/EBITDA  2.3  3.21 
 
 
Ráta cánach glan (%)  3.9         43.5    
 
EBITDA – tuillimh roimh chostais airgeadais, cáin, dímheas, ídiú agus amúchadh sócmhainne doláimhsithe, 
lagú agus costais VR 
 
EBIT – tuillimh roimh chostais airgeadais agus cáin (brabús trádála)  
Cumhdach úis – cóimheas EBITDA nó EBIT do ghlanmhuirir úis 
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Tábla 2 – Réiteach EBITDA 

 2010 2009 
 €’000 €’000 
EBIT 44,623 19,296 
 
Coigeartuithe: 
Dímheas 10,361 8,961 
Ídiú 9,101 18,439 
Amúchadh cáilmheasa 118 117 
Scair caillteanas comhlachaithe 50 50 
Costais VR - 5,209 
Lagú 1,392 3,100 
 
EBITDA 65,645 55,172 
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Tuarascáil na Stiúrthóirí  
 

Is cúis áthais í do na Stiúrthóirí a dtuarascáil bhliantúil a chur isteach in éineacht leis na ráitis airgeadais iniúchta don 
bhliain dar críoch 31 Nollaig 2010. 

 

An Comhlacht 

Corpraíodh an Comhlacht ar 8 Nollaig 1988 agus thosaigh sé ag trádáil ar 1 Eanáir 1989 nuair a ghlac sé freagracht ar 
an ngnó foraoiseachta a bhí á riar ag an Roinn Talmhaíochta, Mara agus Bia roimhe sin. Fuarthas na sócmhainní 
ábhartha agus glacadh leis na dliteanais amhail ag an 1 Eanáir 1989. 

Tá gnáthscair amháin ag an Aire Talmhaíochta, Mara agus Bia agus tá an chuid eile den scairchaipiteal eisithe ag an 
Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 

 

Príomhghníomhaíochtaí agus athbhreithniú ar an ngnó 

Is iad an fhoraoiseacht agus gníomhaíochtaí atá bainteach leis an bhforaoiseacht, táirgí adhmaid innealtóireachta agus 
forbairt na talún na príomhghníomhaíochtaí den Ghrúpa. Tá an t-athbhreithniú ar na gnóthaí atá ag teastáil ó Alt 13 
(mar a leasaíodh) d’Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1986 san áireamh i Ráiteas an Chathaoirligh, Athbhreithniú an 
Phríomhfheidhmeannaigh, Athbhreithnithe na Rannóg agus codanna an Athbhreithnithe Airgeadais den Tuarascáil 
Bhliantúil. 

 

Torthaí agus Díbhinní 

Tá sonraí thorthaí an Ghrúpa leagtha amach sa chuntas brabúis agus caillteanais agus sna nótaí ábhartha. Mhéadaigh 
láimhdeachas an ghrúpa faoi €43.5m (21%) go €250.4m in 2010 agus mhéadaigh an glanbhrabús don bhliain ó €4.2m. 
go €32.1m. D’eascair an fheidhmíocht in 2010 as praghsanna láidre na lomán agus na gclár painéil, éileamh 
seasmhach do tháirgí OSB agus laghdú i gcostais ionchurtha ar fud an ghnó.   

Ní mholann na Stiúrthóirí go n-íocfaí díbhinn (2009: €Nialas). 

 

Stiúrthóirí 

Cheap an tAire Talmhaíochta, Mara agus Bia Stiúrthóirí an Chomhlachta. Is iad seo a leanas na Stiúrthóirí a bhí in oifig 
i rith na bliana dar críoch 31 Nollaig 2010: 

 Brendan McKenna (Cathaoirleach) Alma Kelly  

 David Gunning (Príomhfheidhmeannach)  Seamus Murray  

 Breffni Byrne  Yvonne Scannell 

 Denis Byrne Frank Toal 

 Eugene Griffin    

Ceapadh Denis Byrne ar an mBord ar 1 Eanáir 2010.  D’éirigh Eugene Griffin as an mBord ar 31 Nollaig 2010. 

Níl aon leasanna ag na Stiúrthóirí agus ag an Rúnaí i scaireanna an Chomhlachta, a fhoghnóthais, a chomhfhiontar ná 
a ghnóthais ábhartha. 

 

Ráiteas ar Fhreagrachtaí na Stiúrthóirí 

Tá na Stiúrthóirí freagrach as an Tuarascáil Bhliantúil agus na ráitis airgeadais a ullmhú de réir Dhlí infheidhme na 
hÉireann agus an Chleachtais Chuntasaíochta a bhfuil glacadh leis in Éirinn, lena n-áirítear na caighdeáin 
chuntasaíochta atá eisithe ag Bord na gCaighdeán Cuntasaíochta agus atá foilsithe ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte in 
Éirinn. 
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Faoi dhlí na gcuideachtaí in Éirinn tá dualgas ar na Stiúrthóirí ráitis airgeadais a ullmhú do gach bliain 

airgeadais a thugann léargas fírinneach coir ar staid chúrsaí an Chomhlachta agus an Ghrúpa agus ar bhrabús nó 
chaillteanas an Ghrúpa don tréimhse sin. Agus na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú, tá dualgas ar na Stiúrthóirí: 

 polasaithe cuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus ansin iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach; 

 breithiúnais agus meastacháin atá réasúnta agus stuama a dhéanamh; 

 na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh ach amháin má tá sé mí-oiriúnach a thoimhdiú go 
leanfaidh an Comhlacht ar aghaidh i mbun gnó.  

Dearbhaíonn na Stiúrthóirí gur chloígh siad leis na riachtanais thuasluaite agus na ráitis aigeadais á n-ullmhú acu.  

Tá na Stiúrthóirí freagrach as leabhair chuntais chuí a choimeád a léiríonn le cruinneas réasúnta staid airgeadais an 
Chomhlachta agus an Ghrúpa, ag am ar bith, agus a ligeann dóibh a chinntiú go n-ullmhaítear na ráitis airgeadais de 
réir na gcaighdeán cuntasaíochta a bhfuil glacadh leo in Éirinn agus de réir reacht na hÉireann a chuimsíonn Achtanna 
na gCuideachtaí 1963 go 2009 agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cuideachtaí: Cuntais Ghrúpa), 1992. Tá 
siad freagrach freisin as sócmhainní an Ghrúpa a chosaint agus mar sin as céimeanna réasúnta a ghlacadh chun 
calaois agus mírialtachtaí eile a chosc agus a aimsiú. 

Tá na Stiúrthóirí freagrach as cothabháil agus sláine na faisnéise corparáidí agus airgeadais atá san áireamh ar 
shuíomh gréasáin an chomhlachta. D'fhéadfadh difríochtaí a bheith idir an reachtaíocht in Éirinn a rialaíonn ullmhúchán 
agus scaipeadh na ráiteas airgeadais ón reachtaíocht in údaráis eile. 

Tá dualgas ar na Stiúrthóirí freisin ráiteas ar chóras an rialaithe inmheánaigh a chur san áireamh sa Tuarascáil 
Bhliantúil de réir an Chóid Chleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit. 

Tá na Stiúrthóirí freagrach as cothabháil agus sláine na faisnéise corparáidí agus airgeadais atá san áireamh ar suíomh 
idirlíne an Ghrúpa. Féadtar go mbeadh difríocht idir an Reachtaíocht i bPoblacht na hÉireann a rialaíonn ullmhú agus 
scaipeadh na ráiteas airgeadais agus an reachtaíocht i ndlínsí.  

 

Rialachas Corparáideach 

Tá Bord Choillte tiomanta do na caighdeáin is airde de rialachas corparáideach agus tá sé freagrach dá scairshealbhóirí 
do na caighdeáin sin. Leagann an Cód Cleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit, atá eisithe ag an Roinn Airgeadais, 
prionsabail an rialachais chorparáidigh amach a bhaineann leis an gComhlacht agus tacaíonn na Stiúrthóirí le 
prionsabail agus forálacha an chóid. 

Tá coiste bunaithe ag an mBord chun athbhreithniú a dhéanamh ar dhualgais rialachas corparáideach an Ghrúpa ag 
féachaint d'fhorálacha an Achta Fhoraoiseachta 1988; do mheabhráin agus airteagail chomhlachais na cuideachta, don 
Chód Cleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit agus do chreataí dea-chleachtais eile lena n-áirítear an Comhchód. 
Déanann sé measúnú freisin ar an gcaoi a gcomhlíonann córais agus cleachtas rialaithe chorparáideacha reatha an 
Ghrúpa na dualgais seo agus moltar feabhsuithe, nuair is cuí. Baill an Choiste le linn 2010 ná Yvonne Scannell 
(Cathaoirleach), Eugene Griffin (a d’éirigh as ar 31 Nollaig 2010), Alma Kelly agus Gerry Egan (Rúnaí an Chomhlachta). 

 

Bord na Stiúrthóirí 

Is é a bhí ar an mBord le linn na bliana ná an Príomhfheidhmeannach, Cathaoirleach neamhfheidhmiúcháin agus 
seachtar Stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin. Tá an Cathaoirleach agus na baill neamhfheidhmiúcháin den bhord 
neamhspleách ón bPríomhfheidhmeannach agus ón mbainistíocht shinsearach. Ceapann an tAire Talmhaíochta, Mara 
agus Bia na Stiúrthóirí go léir don Bhord ar feadh tréimhse nach maireann níos faide ná 5 bliana agus tá a dtéarmaí 
oifige leagtha amach i scríbhinn. Socraíonn an tAire leibhéal an luacha saothair do Bhord na Stiúrthóirí freisin agus ní 
bhaineann an luach saothair do Stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin le feidhmíocht. 

Tionólann an Bord go foirmiúil ar bhonn míosúil. Tá sceideal d’ábhair atá forchoimeádta dó go sainiúil i 

gcomhair cinnidh agus tá sé sásta go bhfuil stiúradh agus rialú an Ghrúpa ina lámha go buan. Déanann an Bord 
buiséad bliantúil agus plean rollach cúig bliana an Ghrúpa a athbhreithniú agus a fhormheas. Faigheann an Bord 
cuntais bhainistíochta mhíosúla go pras le mionchomparáid idir na figiúirí fíora agus an buiséad. Bíonn léirithe sonracha 
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ag an mbainistíocht shinsearach don Bhord ar bhonn rialta chun tacú leis na cuntais bhainistíochta a chur i láthair. Tá 
na conarthaí suntasacha, na hinfheistíochtaí móra agus an caiteachas caipitiúil uile go léir faoi réir athbhreithnithe ag an 
mBord freisin. Tugann gach Stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin breithiúnas neamhspleách chun fóir ar na hábhair go léir 
lena ndéileálann an Bord, lena n-áirítear na cinn a bhaineann le straitéis, feidhmíocht, acmhainní agus caighdeáin 
iompair.  

Tá teacht ag baill uile an Bhoird ar Rúnaí an Chomhlachta agus ar chomhairleoirí gairmiúla an Chomhlachta de réir mar 
is gá. Leis seo cinntítear go leantar nósanna imeachta an Bhoird agus go gcloítear leis na rialacha agus rialacháin go 
léir atá infheidhme. Fuair gach Stiúrthóir mionteagasc oiriúnach nuair a ceapadh ar an mBord iad.  

Úsáideann an Bord dhá phríomhchoiste chun cabhrú leo a gcuid freagrachtaí a chomhlíonadh go héifeachtach: 

 

An Coiste Iniúchta  

Baill: Breffni Byrne (Cathaoirleach), Denis Byrne, Alma Kelly agus Frank Toal 

Tá an Coiste Iniúchta déanta suas de Stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin, lena n-áirítear cuntasóir cáilithe agus 
feidhmíonn sé faoi théarmaí tagartha foirmiúla. Ceapadh Denis Byrne agus Alma Kelly ar an gCoiste ar 28 Aibreán 
2010. Féadfaidh an Coiste athbhreithniú a dhéanamh ar aon ábhar maidir le gnóthaí airgeadais an Ghrúpa, go háirithe, 
na ráitis airgeadais bhliantúla, na rialuithe airgeadais, feidhm an iniúchta inmheánaigh, tuarascálacha na n-iniúchóirí 
seachtracha agus inmheánacha agus na hathruithe atá molta i leith polasaithe cuntasaíochta. Dé ghnáth tugtar 
cuireadh don Phríomhfheidhmeannach, don Phríomhoifigeach Airgeadais, don Phríomh-Iniúchóir Inmheánach agus do 
bhainisteoirí sinsearacha eile chun freastal ar na cruinnithe seo de réir mar is cuí. Tá an Coiste freagrach as ucht 
cheapadh agus tháillí na n-iniúchóirí seachtracha agus buaileann an Coiste leo chun an t-iniúchadh bliantúil a phleanáil 
agus chun athbhreithniú a dhéanamh ar thorthaí an iniúchta bhliantúil ina dhiaidh sin. Buaileann na hiniúchóirí 
seachtracha leis an gCoiste go príobháideach freisin. Tuairiscíonn an Príomh-Iniúchóir Inmheánach go díreach don 
Choiste agus tá an Coiste freagrach as ucht fhormheasadh an phlean iniúchta inmheánaigh. Buaileann an Príomh-
Iniúchóir Inmheánach leis an gcoiste go príobháideach freisin.  

Bunaíodh creatlach chun riosca a aithint go foirmiúil agus chun éifeacht na rialuithe inmheánacha a mheas. Déanann 
iniúchóirí inmheánacha monatóireacht ar chórais rialaithe an Ghrúpa trí thuarascálacha airgeadais a scrúdú, trí 
chruinneas an tuairiscithe d’idirbhearta a thástáil agus trí dhearbhú ar chumaí eile go bhfuil na córais ag feidhmiú de réir 
chuspóirí an Ghrúpa. Déantar an chaoi a bhfreagraíonn an bhainistíocht do rioscaí suntasacha aitheanta agus a 
mhodhanna tuairiscithe a mheas freisin. 

 

Coiste Luach Saothair 

Baill: Brendan McKenna (Cathaoirleach), Yvonne Scannell, Breffni Byrne agus Denis Byrne 

Feidhmíonn an Coiste faoi théarmaí tagartha foirmiúla agus tháinig siad le chéile dhá uair i rith na bliana. Cabhraíonn 
sé leis an mBord i bhforfheidhmiú an chórais íoctha bunaithe ar fheidhmíocht a bhaineann leis an 
bPríomhfheidhmeannach agus roghnaíonn sé na critéir fheidhmíochta shainiúla atá infheidhmithe leis an ngné seo de 
luach saothair an Phríomhfheidhmeannaigh. Cuireann sé comhairle ar an mBord ar an luach saothair feidhmiúcháin go 
ginearálta sa Chomhlacht agus cuireann sé treoir agus comhairle ar fáil don Phríomhfheidhmeannach maidir le 
forfheidhmiú pholasaí an Bhoird sa réimse seo. Tá sonraí tháillí na Stiúrthóirí leagtha amach i nóta 3 a ghabhann leis na 
ráitis airgeadais. Tá polasaí Choillte maidir le luach saothair an Phríomhfheidhmeannaigh i gcomhréir leis na “Treoirlínte 
ar chonarthaí, luach saothair agus coinníollacha eile de Phríomhfheidhmeannaigh agus den bhainistíocht shinsearach 
de Chomhlachtaí Trádála Stáit” a eisíodh i mí an Mhárta 2006. Tá Rúnaí Cúnta ón Roinn Talmhaíochta, Mara agus Bia 
mar bhall den choiste luacha saothair 

 

Caidreamh leis na Scairshealbhóirí  

Coimeádann an Cathaoirleach, Príomhfheidhmeannach agus an bhainistíocht caidreamh leanúnach le scairshealbhóirí 
an Chomhlachta ar fheidhmíocht trádála, pleananna don todhchaí agus ceisteanna straitéiseacha. Tá cead an Aire 
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Talmhaíochta, Mara agus Bia agus/nó an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe de dhíth le haghaidh ábhar 
shainiúil áirithe agus tá cumarsáid leanúnach leis an Aire ábhartha coinnithe trína ranna faoi seach 

 

Rialú inmheánach 

Tá freagracht iomlán ag an mBord as córas rialaithe inmheánaigh an Ghrúpa. Ní féidir leis na córais sin atá coinnithe ag 
an nGrúpa ach dearbhú réasúnta, seachas dearbhú iomlán, a sholáthar i gcoinne mí-ráitis ábhartha nó caillteanais. 
Dearbhaíonn an Bord go bhfuil athbhreithniú déanta aige ar éifeacht an chórais rialaithe inmheánaigh. 

Tá an bhainistíocht freagrach as rioscaí suntasacha atá infheidhme dá limistéir ghnó a aithint agus a mheas, chomh 
maith le rialuithe inmheánacha oiriúnacha a chur i bhfeidhm. Déantar na rioscaí seo a mheas ar bhonn leanúnach agus 
féadfaidh siad teacht aníos de bharr cliste rialaithe, cur isteach ar chórais TF, ceisteanna dleathacha agus rialacháin, 
coinníollacha margaidh agus tubaistí nádúrtha. Tuairiscíonn an bhainistíocht freisin don Bhord ar athruithe móra sa 
ghnó agus sa chomhshaol seachtrach a mbíonn tionchar acu ar riosca. Déanann an Bord breithniú ar mholtaí na 
bainistíochta agus an Choiste Iniúchta nuair a aithnítear réimsí feabhais sa chóras. 

Tá an córas rialaithe inmheánaigh deartha lena chinntiú go dtéann an bhainistíocht i mbun gnó an Ghrúpa i slí ordúil, go 
gcosnaíonn sé a shócmhainní agus go gcinntíonn siad, chomh fada agus is féidir, cruinneas agus iontaofacht a 
thaifead. Is iad seo a leanas príomheilimintí an chórais: 

 Struchtúr eagraíochta le modhanna oibríochta agus tuairiscithe soiléire, teorainneacha cumhachta, 

leithscaradh dualgais agus údaráis tiomnaithe. 

 Córas cuimsitheach de thuairisciú airgeadais. 

 Buiséid bhliantúla agus pleananna fadtéarmacha don ghnó a aithníonn na príomhrioscaí agus deiseanna. 

 Monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht i gcoinne na mbuiséad agus tuairisciú a dhéanamh air seo don 
Bhord ar bhonn míosúil. 

 Cód eitice foirmiúil atá infheidhme don ghnó agus atá curtha in iúl don fhoireann. 

 Feidhm iniúchta inmheánach a dhéanann athbhreithniú ar an gcóras rialaithe inmheánaigh ar 

bhonn rialta 

 Coiste iniúchta a dhéanann athbhreithniú ar éifeachtacht chóras rialaithe airgeadais inmheánaigh an Ghrúpa ar 
bhonn bliantúil. 

Tá clár rioscaí curtha le chéile ina n-aithnítear na rioscaí is suntasaí atá os comhair an Ghrúpa. Agus na rioscaí seo á  
n-athbhreithniú acu iarradh ar na bainisteoirí aird ar leith a thabhairt orthu seo a leanas:  

 Na frithbhearta i bhfeidhm chun na rioscaí a mhaolú. 

 An riosca iarmharaigh glan ag cur na bpróiseas agus sriantaí atá i bhfeidhm san áireamh. 

 Gníomhaíochtaí riachtanacha nó á dtógáil chun an riosca a mhaolú níos faide. 

Rinneadh rangú ar na rioscaí aitheanta i dtéarmaí a dtionchar agus dóchúlacht chun tarlú agus táthar tar éis treoir a 
thabhairt do bhainisteoirí chun a chinntiú go ndéantar na rioscaí seo a mheas i bhforbairt pleananna gnó agus i 
bpleananna feidhmíochta na mbainisteoirí indibhidiúla. Is próiseas leanúnach é seo agus leanfar ar aghaidh ag 
athbhreithniú phróifíl riosca agus phróiseas bainistíochta riosca an Ghrúpa ar bhonn tréimhsiúil. 

 

Leabhair chuntais 

Is iad na bearta tógtha ag na Stiúrthóirí chun dualgas an Chomhlachta a chomhlíonadh i leith leabhair chuntais chearta 
a choimeád ná úsáid na gcóras agus modhanna oiriúnacha agus fostaíocht daoine inniúla. Coimeádtar na leabhair 
chuntais i bpríomhoifig an Ghrúpa ar Bhóthar Bhaile Átha Cliath, Baile an Chinnéidigh, Co. Chill Mhantáin. 
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Sláinte agus Sábháilteacht 

Tá ráitis shábháilteachta curtha le chéile ag gach aonad gnó ar fud an Ghrúpa a ndéantar athnuachan orthu go 
leanúnach de réir fhorálacha an Achta um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005. Tá cláir um measúnú 
rioscaí i bhfeidhm agus déantar athbhreithniú agus athnuachan orthu le sábháilteacht, sláinte agus leas na ndaoine úd 
atá faoi thionchar gníomhaíochtaí an Ghrúpa a chinntiú chomh fada agus is féidir go réasúnta. Tá coistí sábháilteachta i 
bhfeidhm agus buaileann siad le chéile go rialta le comhairliúchán sláinte agus sábháilteachta éifeachtach le 
hionadaithe na bhfostaithe a chinntiú agus le monatóireacht a dhéanamh agus le feabhas a chur ar na caighdeáin 
shábháilteachta agus an fheidhmíocht ar fud an Ghrúpa. Tá cláir oiliúna sábháilteachta agus scileanna curtha i 
bhfeidhm lena chinntiú go bhfuiltear ar an eolas faoin reachtaíocht, faoi dhea-chleachtas an tionscail agus faoi na 
treoirlínte sábháilteachta ábhartha i ngach aonad gnó ar fud an Ghrúpa agus go gcloítear leo. 

 

Taighde agus forbairt 

Le linn na bliana, lean an Grúpa lena chlár taighde agus forbartha i leith a ghníomhaíochtaí foraoiseachta agus 
déantúsaíochta táirgí painéil. 

 

Rialachán um íocaíochtaí prasa 

Aithníonn na Stiúrthóirí a bhfreagracht lena chinntiú go gcomhlíontar, in aon slí ábhartha, forálacha Rialacháin na 
gComhphobal Eorpach (Íoc Déanach in Idirbhearta Tráchtála), 2002 (‘na Rialacháin’). 

Tá nósanna imeachta curtha i bhfeidhm chun na dátaí ar a mbíonn sonraisc dlite le híoc a aithint agus d’íocaíochtaí a 
bheith déanta ar na dátaí seo. 

Dá réir sin, tá na Stiúrthóirí sásta gur chloígh an Comhlacht le riachtanais na Rialachán. 

 

Foghnóthais, gnóthais chomhlachaithe agus gnóthais chomhfhiontair 

Tá liosta d'fhoghnóthais, de ghnóthais chomhlachaithe agus de chomhfhiontair mar a bhí ar 31 Nollaig 2010 leagtha 
amach i nóta 28. 

 

Iniúchóirí 

Leanfaidh na hiniúchóirí PricewaterhouseCoopers in oifig de réir Alt 160(2) d'Acht na gCuideachtaí 1963. 

 

 

 

Brendan McKenna         David Gunning 

Cathaoirleach          Príomhfheidhmeannach 
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Tuarascáil an Iniúchóra Neamhspleách do bhaill Choillte Teoranta 

 

Tá iniúchadh déanta againn ar ráitis airgeadais an Ghrúpa agus an Mháthairchomhlachta (na “ráitis airgeadais”) a 
dhéanann suas cuntais bhrabúis agus chaillteanais an Ghrúpa, clár comhardaithe an Ghrúpa, clár comhardaithe an 
Chomhlachta, ráiteas sreafa airgid an Ghrúpa, ráiteas ghnóthachain agus chaillteanais aitheanta iomlán an Ghrúpa 
agus na nótaí gaolmhara. Tá na ráitis airgeadais seo ullmhaithe faoi na polasaithe cuntasaíochta atá leagtha amach i 
ráiteas na bpolasaithe cuntasaíochta. 

 

Freagrachtaí na Stiúrthóirí agus na nIniúchóirí faoi seach 

Tá freagrachtaí na Stiúrthóirí as an Tuarascáil Bhliantúil agus na ráitis airgeadais a ullmhú de réir Dhlí infheidhme na 
hÉireann agus na gcaighdeán cuntasaíochta atá eisithe ag Bord na gCaighdeán Cuntasaíochta agus foilsithe ag 
Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn (Cleachtas Cuntasaíochta a bhfuil glacadh leis in Éirinn) leagtha amach sa 
Ráiteas ar Fhreagrachtaí na Stiúrthóirí. 

Tá sé de dhualgas orainn na ráitis airgeadais a iniúchadh de réir na riachtanas dleathach agus rialachán ábhartha agus 
de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta ar Iniúchadh (An Ríocht Aontaithe agus Éire). Ullmhaíodh an tuarascáil seo, an 
tuairim san áireamh, do bhaill an Chomhlachta amháin mar chomhlacht de réir Alt 193 d'Acht na gCuideachtaí 1990 
agus gan aon aidhm eile i gceist. Agus an tuairim seo á nochtadh againn ní ghlacaimid ná ní thógaimid aon fhreagracht 
as aon aidhm eile ná d’aon duine eile a dtaispeántar an tuarascáil seo dóibh nó ina bhféadfadh sé teacht ina lámha 
seachas nuair a bhfuil sé aontaithe go sainráite trí chead a fháil uainn roimh ré i scríbhinn. 

Tuairiscímid duit ár dtuairim cibé an dtugann na ráitis airgeadais léargas fíor agus ceart, de réir an Chleachtais 
Chuntasaíochta a bhfuil glacadh leis in Éirinn, agus an bhfuil siad ullmhaithe i gceart de réir reacht na hÉireann ina 
bhfuil Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 2009, agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cuideachtaí: Cuntais 
Ghrúpa), 1992 i gceist. Tuairiscimid cibé an bhfuil an t-eolas agus na míniúcháin go léir a mheasaimid atá riachtanach 
d’aidhmeanna ár n-iniúchta faighte againn agus an bhfuil clár comhardaithe an Chomhlachta i gcomhréir leis na 
leabhair chuntais. Tuairiscímid ár dtuairim duit freisin maidir leis seo a leanas:  

 cibé ar choimeád an Comhlacht leabhair chuntais chearta; 

 cibé an bhfuil tuarascáil na Stiúrthóirí i gcomhréir leis na ráitis airgeadais; agus 

 cibé an raibh staid airgeadais ann ar dháta an chláir chomhardaithe ina mbeadh ar an gComhlacht cruinniú 
ginearálta úrghnách a thionól dá bharr. D’fhéadfadh staid airgeadais dá leithéid a bheith ann mura bhfuil 
glansócmhainní an Chomhlachta, mar a shonraítear i gclár comhardaithe an Chomhlachta, níos mó ná 
leath dá scairchaipitil ghlaoite. 

Tuairiscímid duit freisin mura nochtadh, inár dtuairim, aon eolas atá sonraithe de réir an dlí i leith luach saothair agus 
idirbhearta na Stiúrthóirí agus, de réir mar is cuí, cuirimid eolas dá leithéid san áireamh inár dtuarascáil.  

Léimid an t-eolas eile atá sa Tuarascáil Bhliantúil, agus measaimid cibé an bhfuil sé i gcomhréir leis na ráitis airgeadais 
iniúchta. Níl san eolas seo ach Tuarascáil na Stiúrthóirí, Ráiteas an Chathaoirligh, Athbhreithniú an 
Phríomhfheidhmeannaigh agus Athbhreithnithe Rannáin agus an tAthbhreithniú Airgeadais. Déanaimid na h-
impleachtaí ar ár dtuarascála a mheas má thagaimid ar an eolas faoi aon mhí-ráitis nó neamhréireanna ábhartha 
dealraitheacha leis na ráitis airgeadais. Ní bhaineann ár bhfreagrachtaí le haon fhaisnéis eile. 

Measaimid cibé an léiríonn an ráiteas maidir le córas an rialaithe airgeadais inmheánaigh atá de dhíth ar an gCód 
Cleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit atá déanta i Ráiteas an Rialaithe Chorparáidigh go gcomhlíonann an Grúpa mír 
13.1 (iii) den Chód agus go bhfuil sé i gcomhréir leis an bhfaisnéis faoina bhfuilimid ar an eolas ónár obair iniúchta ar na 
ráitis airgeadais agus go tuairiscímid faoi mura bhfuil sé. Ní éilítear orainn féachaint cibé an gclúdaíonn ráiteas an 
Bhoird ar rialú inmheánach gach riosca agus rialú, nó tuairim a bhunú maidir le héifeachtacht nósanna imeachta 
rialaithe chorparáidigh an Ghrúpa nó a nósanna imeachta riosca agus rialaithe.   
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Bunús na tuairime iniúchta 

Rinneamar ár n-iniúchadh de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta ar Iniúchadh (Ríocht Aontaithe agus Éire) eisithe ag an 
mBord um Chleachtais Iniúchóireachta. Is é atá i gceist le hiniúchadh ná scrúdú, ar bhonn tástála, ar fhianaise a 
bhaineann leis na suimeanna agus nochtadh sna ráitis airgeadais. Chomh maith leis sin clúdaítear measúnú ar na 
meastacháin agus na breithiúnais suntasacha atá déanta ag na Stiúrthóirí agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú acu, 
agus ar na polaisaithe cuntasaíochta, iad a bheith oiriúnach do chúinsí an Chomhlachta agus an Ghrúpa agus curtha i 
bhfeidhm go seasta agus nochta go sásúil. 

Phleanálamar agus rinneamar ár n-iniúchadh i dtreo is go bhfaighimis an fhaisnéis agus na míniúcháin go léir a 
mheasamar a bheith riachtanach chun go leor fianaise a sholáthar dúinn chun dearbhú réasúnta a thabhairt go bhfuil na 
ráitis airgeadais saor ó mhí-ráiteas ábhartha, cibé acu a bheith ann de bharr calaoise nó mírialtachta nó earráid eile. 
Agus ár dtuairim á bunú againn rinneamar leorgacht iomlán chur i láthair na faisnéise sna ráitis airgeadais a mheas. 

 

Tuairim 

Inár dtuairim is é atá sna ráitis airgeadais: 

 ná léargas fírinneach coir, de réir an Chleachtais Chuntasíochta a bhfuil glacadh leis in Éirinn, ar staid 
ghnóthaí an Ghrúpa agus an Chomhlachta ar 31 Nollaig 2010 agus ar bhrabús agus shreabhadh airgid an 
Ghrúpa don bhliain dar críoch ar an dáta sin, agus 

 ná gur ullmhaíodh i gceart iad de réir riachtanais Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 2009 agus Rialacháin 
na gComhphobal Eorpach (Cuideachtaí: Cuntais Ghrúpa), 1992. 

Tá an fhaisnéis agus na míniúcháin go léir faighte againn a mheasaimid a bheith riachtanach d’aidhmeanna ár n-
iniúchta. Is é ár dtuairim ná gur choimeád an Comhlacht leabhair chuntais chearta. Tá clár comhardaithe an 
Chomhlachta i gcomhréir leis na leabhair chuntais. 

Is é ár dtuairim ná go bhfuil an t-eolas tugtha i dtuarascáil na Stiúrthóirí i gcomhréir leis na ráitis airgeadais. 

Tá glansócmhainní an Chomhlachta, mar atá sonraithe i gclár comhardaithe an Chomhlachta níos mó ná leath de 
mhéid a scairchaipitil ghlaoite agus, is é ár dtuairim, ar an mbonn sin nach raibh staid airgeadais ann ar 31 Nollaig 2010 
a chruthódh gá le cruinniú ginearálta urghnách den Chomhlacht faoi Alt 40(1) d'Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983. 

 

 

PricewaterhouseCoopers                                                                                                        

Cuntasóirí Cairte agus Iniúchóirí Cláraithe 
Baile Átha Cliath 
4 Aibreán 2011 
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Polasaithe Cuntasaíochta 

Is iad seo a leanas na polasaithe cuntasaíochta suntasacha a ghlac an Grúpa: 

 

Údarás 

Bunaíodh Coillte Teoranta (Bord Foraoiseachta na hÉireann) faoin Acht Foraoiseachta, 1988.   

 

Bonn ullmhúcháin 

Ullmhaítear na ráitis airgeadais faoin gcoinbhinsiún costais stairiúil mar a bhí mionathraithe ag an athluacháil de 
shócmhainní airgeadais áirithe agus ullmhaítear iad de réir na gcaighdeán cuntasaíochta a bhfuil glacadh leo in Éirinn 
agus reacht na hÉireann lena n-áirítear Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 2009, agus Rialacháin na gComhphobal 
Eorpach (Cuideachtaí: Cuntais Ghrúpa), 1992. Agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú is iad na caighdeáin chuntasaíochta 
a bhfuil glacadh leo in Éirinn ná iad siúd a thugann léargas fírinneach cóir a d’fhoilsigh Institiúid na gCuntasóirí Cairte in 
Éirinn agus a d’eisigh an Bord um Chaighdeáin Chuntasaíochta. 

Shocraigh na Stiúrthóirí agus na fiosrúcháin chuí déanta acu go bhfuil sé iomchuí ráitis airgeadais an Ghrúpa agus an 
Chomhlachta a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh.  

 

Meastacháin agus breithniúnais chuntasaíochta chriticiúla 

Agus na ráitis airgeadais chomhdhlúite á n-ullmhú éilítear ar an mbainistíocht toimhdí áirithe a dhéanamh a chuireann 
isteach ar na suimeanna sócmhainní agus dliteanas a thuairiscítear. Áirítear na réimsí seo a leanas cé nach bhfuil sé 
teoranta dóibh: 

(a) Lagú sócmhainní agus cáilmheasa 

Déantar athbhreithniú ar shócmhainní doláimhsithe agus maoin, gléasra agus trealamh do lagú uair ar bith a 
léirítear le heachtraí nó athruithe i gcúinsí go bhfuil seans ann nach mbeidh luachanna de réir na leabhar 
inghnóthaithe. Déantar athbhreithniú ar cháilmheas do lagú má léirítear le heachtraí nó athruithe i gcúinsí go 
bhfuil seans ann go mbeidh lagú ar an luach carraeireachta. Socraítear suim an ioncaim inghnóthaithe a 
ghinneann aonaid trína bhunú ar shuimeanna luacha in úsáid. Tá úsáid meastachán de dhíth ar na ríomhanna 
seo. Tá na ríomhanna seo daorbhreithiúnach ó nádúr agus d'fhéadfaidís a athrú ó thréimhse go tréimhse toisc 
go bhfuil ar an nGrúpa toimhdí a dhéanamh maidir le soláthar agus éileamh sa todhchaí, praghsanna díolachán 
sa todhchaí, coigilteas costais a bhaint amach, rátaí malairte infheidhmithe agus ráta lascaine oiriúnach. 

Mura n-éiríonn leis an nGrúpa a leibhéil díolachán réamhfhaisnéisithe a bhaint amach nó mura n-éiríonn leis na 
laghduithe costais réamh-mheasta a bhaint amach, nó má leanann na coinníollacha geilleagair laga ar aghaidh 
ina phríomh-mhargaí, is é is dóichí é ná go gcuirfear isteach go mór ar an luach atá in úsáid d'aonad a 
ghineann ioncam. 

(b) Pinsin  

Tá luacháil achtúireach na bpinsean bunaithe ar thoimhdí maidir le boilsciú, rátaí lascaine, an toradh ionchais ar 
shócmhainní plean, arduithe tuarastail, arduithe íocaíochta pinsin agus rátaí mortlaíochta. B'fhéidir go mbeidh 
difríocht idir na toimhdí agus na sonraí iarbhír mar thoradh ar na hathruithe i gcoinníollacha geilleagracha agus 
an mhargaidh. 

 

Comhdhlúthú agus cuntasaíocht chothromais 

Comhdhlúthaíonn ráitis airgeadais an Ghrúpa na ráitis airgeadais den Chomhlacht sealbhaíochta agus gnóthais a 
fhochomhlachtaí chomh maith le sciar thorthaí agus glansócmhainní an Ghrúpa, lena n-áirítear an phréimh ar fháltas 
gnóthas comhlachaithe agus comhfhiontair. Tugtar cuntas i leith gnóthas comhlachaithe faoin modh cothromais 
chuntasaíochta. Tugtar cuntas i leith gnóthas comhfhiontar faoin modh cothromais chuntasaíochta comhláine. 
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Láimhdeachas 

Seasann láimhdeachas, seachas cáin bhreisluacha, don ioncam faighte agus infhaighte ó thríú páirtithe, i ngnáthchúrsa 
an ghnó, do tháirgí agus sheirbhísí soláthraithe. Déantar aon lascaine a thugtar do chustaiméirí an Ghrúpa a bhaint as 
an láimhdeachas.  

Aithnítear ioncam ó adhmad seasta a dhíol nuair a scaoiltear adhmad don chustaiméir le haghaidh sábhála. Aithnítear 
ioncam ó adhmad bainte a dhíol nuair a sheachadtar é go dtí geata an mhuilinn. Aithnítear ioncam ó dhíolachán táirgí 
painéil nuair a sheachadtar na hearraí. Aithnítear ioncam ó léasanna oibriúcháin thar téarma an léasa. Aithnítear 
ioncam ó shócmhainní seasta a dhíol nuair atá conradh neamhchoinníollach sínithe. Aithnítear ioncam ar dhíolachán na 
n-aonad in Iontaobhas Aonad Foraoiseachta na hÉireann nó trí aonaid a mharcáil atá inréadaithe don mhargadh go 
héasca. 

Déantar ioncam cíosa an léasa oibriúcháin a mhuirearú don chuntas brabúis agus caillteanais ar bhonn líne dírí thar 
tréimhse chomhaontú an léasa. Aithnítear gach ioncam eile nuair a sheachadtar na hearraí nó na seirbhísí. 

 

Míreanna eisceachtúla 

Tá formáid chuntais bhrabúis agus chaillteanais curtha i bhfeidhm ag an nGrúpa a leagann béim ar mhíreanna 
eisceachtúla laistigh de thorthaí an Ghrúpa don bhliain. Míreanna eisceachtúla is ea na míreanna ioncaim agus costais 
sin a mheasann an Grúpa a bheith ina n-ábhar agus/nó den chineál sin go bhfuil a nochtadh leithligh bainteach le 
tuiscint níos fearr a fháil ar fheidhmíocht airgeadais an Ghrúpa. Baineann an Grúpa úsáid as breithiúnas agus measúnú 
á dhéanamh aige ar mhíreanna áirithe, a dhéantar, de bhua a n-ábharthachta agus/nó nádúir, a nochtadh i gcuntas 
brabúis agus caillteanais an Ghrúpa agus nótaí gaolmhara mar mhíreanna eisceachtúla. 

 

Sócmhainní inláimhsithe 

Sainítear foraoisí agus talamh ag costas lúide folmhú. Sainítear páirteanna breise (comhpháirteanna)criticiúil  ag costas 
agus déantar iad a dhímheas thar an tréimhse is gairide de shaol eacnamaíoch na comhpháirte nó na sócmhainne 
inláimhsithe ina bhfuil an chomhpháirt ionchorpraithe, a luaithe a bhaintear úsáid as an gcomhpháirt. Sainítear 
sócmhainní inláimhsithe eile ag costas lúide dímheas carntha. Déantar dímheas a ríomh d'fhonn costas na sócmhainní 
inláimhsithe, seachas foraoisí,talamh agus páirteanna breise criticiúil, a dhíscríobh thar a saolta úsáideacha measta ag 
tráthchodanna bliantúla cothroime. 

 

Beartas caipitlithe foraoise 

Déanann an Grúpa caipitliú ar na costais a bhaineann le plandálacha foraoise a bhunú agus a chothabháil. Tá costais 
dhíreacha caipitlithe ar bhonn na n-oibrithe sainiúla a bhaintear amach. Tá costais indíreacha caipitlithe de réir an 
oibrithe áit a bhfuil an fhaisnéis seo ar fáil nó trí thagairt do chuid na gcostas díreach atá caipitlithe a luíonn an 
fhreagracht seo ar an bhfoireann bainistíochta aonair. 

 

Comhshocruithe 

Tá socruithe conarthacha áirithe ag an nGrúpa le rannpháirtithe eile chun tabhairt faoi chomhghníomhaíochtaí nach 
gcruthaíonn aonán atá i mbun a thrádála nó a ghnó féin. Cuireann an Grúpa a scair sócmhainní, dliteanas agus sreafa 
airgeadais san áireamh i gcomhshocruithe den sórt sin, a dhéantar a thomhas de réir théarmaí gach socraithe, atá pro 
rata de ghnáth le leas riosca an Ghrúpa sa chomhshocrú. 

 

Ídiú 

Is é atá i gceist le hídiú ná costais na bhforaoisí leagtha go glan agus ríomhtar é mar an chuid den limistéar a 
sábháladh i leith an limistéir iomláin d'fhoraoisí comhchosúla. Tá an méid ídithe a dhéantar a mhuirearú don chuntas 
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brabúis agus caillteanais bunaithe ar bhunchostas sócmhainne na foraoise ag an dáta dílsithe móide meastachán na 
gcostas cothabhála atá caipitlithe ón dáta sin. 

 

Sócmhainní léasaithe 

Tá costas caipitiúil na sócmhainní faighte faoi léasanna airgeadais san áireamh faoi shócmhainní inláimhsithe agus 
díscríofa thar an téarma léasa is giorra nó an saol úsáideach measta den tsócmhainn. Tá an sciar caipitiúil gan íoc 
d’oibleagáidí an léasa san áireamh in iasachtaí agus fiach eile, agus déantar an t-ús a mhuirearú don chuntas brabúis 
agus caillteanais thar an gcéad tréimhse léasa. Ní dhéantar sócmhainní faighte faoi léasanna oibrithe a chaipitliú. 
Déantar na táillí léasa a mhuirearú thar thréimhse an léasa. 

 

Sócmhainní airgeadais 

Sainítear suimeanna i bhfoghnóthais, gnóthais chomhlachaithe agus gnóthais chomhfhiontair i gclár 

comhardaithe an Chomhlachta Shealbhaíochta ag costas lúide forálacha do lagú. Tá sciar bhrabúis an Ghrúpa lúide 
caillteanais ghnóthas comhlachaithe agus gnóthas comhfhiontair san áireamh i gcuntas brabúis agus caillteanais an 
Ghrúpa agus tá sé curtha le luach carraeireachta na n-infheistíochtaí i gclár comhardaithe an Ghrúpa. Sainítear 
infheistíochtaí eile ag costas seachas infheistíochtaí atá indíolta go héasca, a shainítear ag luach an mhargaidh. 

 

Sócmhainní doláimhsithe 

Tá an cáilmheas a thagann ón ngnóthú foghnóthas atá faighte ag an nGrúpa caipitlithe agus a amúchta do chuntas 
brabúis agus caillteanais an Ghrúpa thar a shaol úsáideach measta 

 

Lagú sócmhainní agus cáilmheasa 

Déantar athbhreithniú ar shócmhainní doláimhsithe, maoin, gléasra agus trealamh do lagú nuair a léirítear le heachtraí 
nó athruithe i gcúinsí go bhfuil seans ann nach mbeidh luachanna carraeireachta inghnóthaithe. Má tá a leithéid de 
chomharthú ann ina sáraíonn na luachanna carraeireachta an tsuim inghnóthaithe mheasta, scríobhtar síos na 
sócmhainní nó na haonaid a ghineann ioncam chuig a suim inghnóthaithe. 

Tá suim inghnóthaithe na sócmhainní doláimhsithe, maoin, gléasra agus trealamh níos mó ná an glanphraghas 
díolacháin agus an luach atá in úsáid. Agus measúnú á dhéanamh ar an luach atá in úsáid, déantar na sreafaí airgid 
measta don todhchaí a lascainiú chuig a luach reatha trí ráta lascaine réamhchánach a úsáid ina léirítear measúnuithe 
reatha den mhargadh ag an am, luach ar airgead agus na rioscaí a bhaineann leis an tsócmhainn í féin. Do shócmhainn 
nach ngineann insreafaí móra airgid atá neamhspleách, socraítear an tsuim inghnóthaithe de réir an aonaid a ghineann 
an t-ioncam lena mbaineann an tsócmhainn. 

Déantar athbhreithniú ar cháilmheas do lagú má léirítear le heachtraí nó le hathruithe i gcúinsí go bhfuil seans ann go 
mbeidh an luach carraeireachta lagaithe. Ar an dáta éadála déantar cáilmheas ar bith a fhaightear a leithroinn ar gach 
ceann de na haonaid a ghineann ioncam a bheifear in ionchas le tairbhe a bhaint as meascán sineirgí an ghnó. 
Socraítear an lagú trí mheasúnú a dhéanamh ar shuim inghnóthaithe an aonaid a ghineann ioncam lena mbaineann an 
cáilmheas.  

Nuair atá suim inghnóthaithe an aonaid a ghineann ioncam níos lú ná an tsuim charraeireachta, le cáilmheas san 
áireamh, aithnítear caillteanas lagaithe. 

 

Stoic 

Sainítear stoic ag an luach is ísle de luach costais agus glanluach inréadaithe. Tá an costas bunaithe ar ghnáthleibhéil 
chostais agus tá sé déanta suas de phraghas sonraisc an tsoláthraí le táillí cosúil le lasta nó dleacht curtha de réir mar 
is cuí. Tá glanluach inréadaithe déanta suas den phraghas díolta iarbhír nó measta (glan ó thrádáil ach roimh lascainí 
socraíochta), lúide na costais go léir atá le tabhú sa mhargaíocht, díolachán agus dáileachán. Tá páirteanna spártha 
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neamhchriticiúla san áireamh sa stoc ag an gcostas agus déantar foráil d'ábhair seanchaite, mall-ghluaiseachta nó 
lochtacha a mhéad is gá. 

 

Ionstraimí airgeadais  

Úsáidtear réamhchonarthaí malartáin eachtraigh chun nochtadh in airgeadraí eachtracha a thagann ó ghníomhaíochtaí 
trádála a fhálú. Ag dáta an chláir chomhardaithe, aistrítear iarmhéideanna féichiúnaithe nó creidiúnaithe atá fálaithe ag 
réamhchonarthaí airgeadra eachtraigh go Euro ag an ráta conartha. 

Úsáidtear comhaontuithe malartáin ráta úis agus conarthaí comhchosúla chun nochtadh ráta úis a bhainistiú. I ngach 
cás déantar babhtálacha ráta úis a mheaitseáil le fiach bunaidh. Amúchtar na suimeanna iníoctha nó infhaighte maidir 
leis na hionstraimí airgeadais go táille airgeadais thar an saol atá fágtha ag an ionstraim airgeadais. 

 

Airgeadraí eachtracha 

Aistrítear go Euro idirbhearta ainmnithe in airgeadraí eachtracha ag an ráta malairte atá i bhfeidhm ar dháta an idirbhirt 
nó, má tá siad fálaithe, ag an ráta malairte faoin réamhchonradh ábhartha airgeadra eachtraigh. Aistrítear sócmhainní 
agus dliteanais airgid ainmnithe in airgeadraí eachtracha ag na rátaí malairte a bhí i bhfeidhm ar dháta an chláir 
chomhardaithe nó, má tá siad fálaithe, ag an ráta malairte faoin réamhchonradh airgeadra ábhartha. Tá an brabús nó 
caillteanas dá thoradh sin curtha san áireamh sa chuntas brabúis agus caillteanais. 

 

Pinsin  

(a) Tá teidlíochtaí pinsin d'fhormhór na bhfostaithe i gCoillte Teoranta agus Medite Europe Limited maoinithe trí 
scéimeanna sochair aoisliúntais shainithe riartha ar leith. Déantar luacháil achtúireach iomlán gach trí bliana 
agus déantar í a nuashonrú chun an stádas reatha a léiriú sna tréimhsí eatramhacha. Déantar sócmhainní na 
scéimeanna a luacháil ag luach an mhargaidh agus tomhaistear dliteanais na scéimeanna ar bhonn 
achtúireach, trí úsáid a bhaint as aoismhodh a gnóthaíodh agus trí lascaine a thabhairt ag an ráta aischuir 
reatha ar bhanna corparáideach ar ardchaighdeán le téarma agus airgeadra coibhéiseach le dliteanas. Má tá 
barrachas i gceist leis na scéimeanna, taispeántar an barrachas comhlán de cháin iarchurtha mar shócmhainn 
ar an gclár comhardaithe. Má tá na scéimeanna in easnamh, taispeántar an t-easnamh mar dhliteanas ar an 
gclár comhardaithe comhlán de cháin iarchurtha. Aithnítear gnóthachain agus caillteanais achtúireacha 
láithreach i ráiteas na ngnóthachan agus na gcaillteanas iomláin aitheanta. Gearrtar costas seirbhíse reatha 
agus seanchostas seirbhíse na scéime sochair shainithe ar ghnóthachain agus chaillteanas iomlán aitheanta. 
Déantar costas seirbhíse reatha agus seanchostas seirbhíse na scéime sochair shainithe a mhuirearú do 
bhrabús oibrithe agus cuirtear an toradh ionchais ar shócmhainní, glan den athrú i luach reatha dhliteanais na 
scéime de bharr imeacht ama, chun sochair le táillí/ioncaim airgeadais eile. 

(b) Maoinítear teidlíochtaí fostaithe de SmartPly Europe Limited agus Coillte Panel Products (UK) Limited  trí scéim 
ranníocach aoisliúntais shainithe riartha ar leith. Tá teidlíochtaí pinsin na bhfostaithe i gCoillte Teoranta agus 
Medite Europe Limited nach baill iad den scéim sochair aoisliúntais shainithe maoinithe trí scéimeanna 
ranníocacha aoisliúntais sainithe riartha ar leith agus déantar iad a mhuirearú don chuntas brabúis agus 
caillteanais de réir mar a bhíonn siad dlite. 

(c) Tá íocaíocht theidlíochtaí na bhfostaithe den phinsin roimh an Lá Dílsithe a imíonn ar scor tar éis an Lá Dílsithe, 
atá mar fhreagracht an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, tiomnaithe don Chomhlacht ag an Aire 
Talmhaíochta, Mara agus Bia faoi Alt 44 den Acht Foraoiseachta, 1988. Déanann an tAire Airgeadais na 
híocaíochtaí atá déanta ag an gComhlacht de réir a leithéid thiomnaithe a chúiteamh. 
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Deontais 

Tá deontais bunaithe ar ioncam curtha chun sochair don chuntas brabúis agus caillteanais ar an mbonn céanna agus a 
dhéantar an caiteachas ábhartha a thabhú.   

Aithnítear deontais caipitil faighte agus infhaighte faoi scéimeanna a fhaigheann cabhair ón AE nuair atáthar faighte nó 
nuair atáthar ag súil leo a fháil le fíorchinnteacht. 

Glactar le deontais, i leith costas coillteoireachta a bhí caipitlithe, mar chúlchiste deontais agus beifear 

amúchta sa chuntas brabúis agus caillteanais nuair atá na foraoisí ábhartha leagtha go glan. Cuirtear chun sochair 
deontais, i leith costas coillteoireachta atá caite ag an nGrúpa, sa chuntas brabúis agus caillteanais ar an mbonn 
céanna agus a dhéantar an caiteachas ábhartha a thabhú. 

Tá deontais eile nach gá a ais-íoc amúchta sa chuntas brabúis agus caillteanais ag an am céanna agus a thagann 
dímheas ar na sócmhainní ábhartha. 

 

Cánachas 

Déantar soláthar do cháin chorporáide, i gcás inarb infheidhme é, ag na rátaí reatha  

Aithnítear fiachais chánach iarchurtha i leith gach difríocht ama a tháinig chun cinn ach nach raibh iompaithe ag dáta an 
chláir chomhardaithe, áit ar tharla idirbhearta nó imeachtaí ina mbeidh dualgas ann dá bharr níos mó cánach a íoc sa 
todhchaí, ag dáta an chláir chomhardaithe. 

Ní aithnítear sócmhainní cánacha iarchurtha ag éirí as difríochtaí ama ach amháin sa mhéid ina measann na Stiúrthóirí 
go bhfuil sé níos dóchúla go mbeidh brabúis inchánaithe oiriúnacha ann ónar féidir iompú na ndifríochtaí ama bunaidh 
sa todhchaí a bhaint as. 

Is é atá i gceist le difríochtaí ama ná na difríochtaí idir brabúis mar a ríomhadh le haghaidh cuspóirí cánach agus 
brabúis atá sainithe sna ráitis airgeadais, a thagann chun cinn toisc go ndéileáiltear le míreanna áirithe ioncaim agus 
caiteachais sna ráitis airgeadais i dtréimhsí difriúla le haghaidh cuspóirí cánach. 

Ríomhtar cáin iarchurtha ag na rátaí ina bhfuil sé measta go dtiocfaidh cáin chun cinn bunaithe ar rátaí agus dlíthe 
cánach a bhí achtaithe nó a bhí achtaithe go susbstainteach faoi dháta an chláir chomhardaithe. 

 

Caiteachas taighde 

Díscríobhtar gach caiteachas ar thaighde don chuntas brabúis agus caillteanais sa bhliain ina ndéantar é a thabhú. 

 

Éilimh agus forálacha dlíthiúla 

Fostaíonn an Grúpa foireann intí chun bainistiú a dhéanamh ar na héilimh uile atá i gcoinne an Ghrúpa. Chomh maith 
leis sin tá Coiste Forálacha Dliteanais bunaithe aige a bhuaileann le chéile ceithre huaire sa bhliain chun measúnú a 
dhéanamh ar fhorálacha le haghaidh éileamh dlíthiúla atá beartaithe ag an bhfoireann dlíthiúil intí. Tá an Coiste déanta 
suas de bhainistíocht sinsearach agus ionadaí bhróicéirí árachais an Ghrúpa. 

Áirítear forálacha sna ráitis airgeadais d'ábhair dlíthiúla agus d'ábhair ar bith eile ar bhonn na suimeanna a mheasann 
an bhainistíocht a bheidh iníoctha, agus measúnú déanta ar mholtaí na gcomhairleoirí éilimh, ar an bhfaisnéis ar leith 
ón bhfoireann dlíthiúil inti, tairseacha árachais agus saineolaithe ar bith eile. 
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Cuntas Brabúis agus Caillteanais an Ghrúpa 

Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2010 
   

   2010 2009 

 Nótaí      €’000  €’000 

    

Láimhdeachas an Ghrúpa 1             250,399  206,865 

Costais Oibriúcháin              (204,334)  (206,048) 

           

Brabús oibriúcháin roimh mhíreanna eisceachtúla                   46,065  817 

Míreanna eisceachtúla 5                                 (1,392)   18,529  

          

Brabús oibriúcháin                 44,673  19,346 

Scair caillteanas gnóthais chomhlachaithe 29                     (50)              (50)  

           

Brabús roimh mhuirear airgeadais agus cánachas     44,623  19,296 

Ús iníoctha 6      (9,274)  (8,530) 

Ús infhaighte 6      614  83 

Costas airgeadais eile 8 (b)      (2,508)  (3,333) 

           

Brabús roimh chánachas 2      33,455  7,516 

Cánachas 7      (1,307)  (3,273) 

          

Brabús don bhliain                                  32,148   4,243  

           
       
 

Tabhair faoi deara: Tá na gluaiseachtaí ar na cúlchistí leagtha amach i nóta 26. 

 

 

 

Brendan McKenna David Gunning 

Cathaoirleach Príomhfheidhmeannach 
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Ráiteas Gnóthachan agus Caillteanas Aitheanta Iomlán an Ghrúpa  

Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2010  
 2010 2009 

 Nótaí €’000 €’000 

 

Brabús don bhliain airgeadais 32,148  4,243 

Gnóthachan/(caillteanas) achtúireach  

i leith na scéime pinsean 8 (17,350) 2,110 

Cáin iarchurtha ar ghnóthachan/(caillteanas) achtúireach 19 605  (458) 

       

Iomlán na ngnóthachan aitheanta don bhliain 15,403 5,895 
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Clár Comhardaithe an Ghrúpa 

Ag 31 Nollaig 2010  
 2010  2010 2009 2009 

                                                 Nótaí €’000 €’000 €’000 €’000 
Sócmhainní seasta 
Sócmhainní inláimhsithe    9  1,444,422  1,421,670 

Infheistíocht i gcomhfhiontar 

        Scair na sócmhainní comhlána    30 -  22,609 

        Scair na ndliteanas comhlána    30               -  -     (22,609) - 
        

Sócmhainní airgeadais    10  1,221  1,283 

Sócmhainní doláimhsithe    11  696    814 
         
   1,446,339  1,423,767 
         
Sócmhainní reatha 
Stoic    12  17,449  17,462 

Féichiúnaithe    13   53,646  68,216 

Airgead tirim   9,428   1,497 
         
   80,523   87,175 
         
 

Creidiúnaithe: Suimeanna dlite laistigh  

de bhliain amháin    14  (46,433)  (67,245) 

         
Glansócmhainní reatha   34,090  19,930 
         
Iomlán na sócmhainní lúide na dliteanais reatha  1,480,429  1,443,697 
       

Creidiúnaithe: Suimeanna dlite  

tar éis bliain amháin    17  (162,012)  (160,059) 

Forálacha do dhliteanais agus muirir    19  (7,485)  (5,962) 
         
Glansócmhainní lúide dliteanas pinsean   1,310,932  1,277,676 
       
Dliteanas Pinsean     8  (86,382)  (70,192) 

                 
Glansócmhainní móide dliteanas pinsean   1,224,550  1,207,484 
         
  
Caipiteal agus cúlchistí 
Scairchaipiteal glaoite    20  795,060  795,060 

Cúlchiste comhshóiteachta caipitil    20  6,145  6,145 

Cuntas brabúis agus caillteanais    21  272,072  256,669 

Cúlchiste deontais    21  151,273  149,610 
         
Cistí scairshealbhóirí   1,224,550  1,207,484 
         

 

Brendan McKenna David Gunning  

Cathaoirleach Príomhfheidhmeannach
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Clár Comhardaithe an Chomhlachta 

Ag 31 Nollaig 2010  
  2010 2009 

 Nótaí €’000 €’000 
Sócmhainní seasta 
Sócmhainní inláimhsithe 9 1,375,761 1,348,245 

Sócmhainní airgeadais 10 68,217 92,283 
       
  1,443,978   1,440,528 
       
Sócmhainní reatha 
Stoic 12 4,763 6,269 

Féichiúnaithe 13 30,864 27,960 

Airgead tirim  7,095   133 
       
  42,722 34,362 
       
 

Creidiúnaithe: Suimeanna dlite laistigh de bhliain amháin 14 (31,669) (52,657) 

       
Glansócmhainní/(glandliteanais) reatha  11,053 (18,295) 
       

Iomlán na sócmhainní lúide na dliteanais reatha  1,455,031 1,422,233 
   

Creidiúnaithe: Suimeanna dlite tar éis bliain amháin 17 (160,200) (157,943) 

Forálacha do dhliteanais agus muirir 19 (2,908) (3,348) 

        
Glansócmhainní lúide dliteanas pinsean  1,291,923 1,260,942 
 
Dliteanas Pinsean 8 (80,916) (65,676) 

      
Glansócmhainní móide dliteanas pinsean   1,211,007  1,195,266 
       
 

Caipiteal agus cúlchistí 

Scairchaipiteal glaoite 20 795,060 795,060 

Cúlchiste comhshóiteachta caipitil 20 6,145 6,145 

Cuntas brabúis agus caillteanais 21 258,529 244,451 

Cúlchiste deontais 21 151,273 149,610 
       
Cistí scairshealbhóirí  1,211,007 1,195,266 
      
 

 

 
 
Brendan McKenna David Gunning  

Cathaoirleach Príomhfheidhmeannach 
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Ráiteas Sreafa Airgid an Ghrúpa 
Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2010 

  

  2010 2009 

 Nótaí €’000 €’000 

 

Glan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 25(a) 71,452 11,143 
       

Toradh ar infheistíocht agus fónamh a dhéanamh ar airgeadas 

Ús glan 25(b) (10,105) (6,495) 

       

 
Cánachas   (2,819) 782 
        

Caiteachas caipitiúil 

Sócmhainní inláimhsithe seasta a cheannach 25(c) (45,372) (40,626)  

Díolachán sócmhainní inláimhsithe seasta 25(d) 10,763 16,564 

Deontais caipitil atá faighte 25(e) 2,663 2,466 

Díolachán scairsheilbhe JV  193 - 

       

Glan-eis-sreabhadh airgid ó chaiteachas caipitiúil  (31,753) (21,596) 
       
 

Glan-insreabhadh/(Glan-eis-sreabhadh airgid)    26,775 (16,166) 

ó bhainistíocht na n-acmhainní leachtacha 

Maoiniú 

Sciar caipitiúil d'íocaíochtaí léasa airgeadais 25(e) (16) (61) 

Méadú in iasachtaí  25(h) 2,300 5,700 
       

Méadú/(laghdú) in airgead glan  29,059 (10,527) 
      
 

 

Brendan McKenna David Gunning 

Cathaoirleach Príomhfheidhmeannach 
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Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais 

 

1. Tuairisciú Teascánach 
 

Anailís ar an Láimhdeachas de réir aicme gnó agus de réir geografaíochta 

Tá an Grúpa eagraithe i dtrí rannóg, Foraois, Fiontar agus Táirgí Painéil. Tá baint ag an Rannóg Foraoise le bainistíocht 

gnó foraoiseachta an Ghrúpa, lena n-áirítear soláthar seirbhísí foraoiseachta d’fheirmeoirí agus úinéirí talon eile. Tá 

Fiontar freagrach as an acmhainn talún a bharrfheabhsú trí fhuinneamh agus fhorbairt talún. Tá baint ag Táirgí Painéil 

le déantúsaíocht táirgí adhmaid innealtóireachta. 
 

  Foraois Fiontar    Painéal       Grúpa 

  2010  2009 2010     2009  2010  2009  2010    2009 
  €’000  €’000  €’000 €’000  €’000  €’000  €’000  €’000 

Ioncam Teascáin                 

Poblacht na hÉireann 112,139   79,583  23,958 31,137  16,433   13,715    152,530 124,435 

Ríocht Aontaithe  4,490   5,826   932  1,522  89,025   70,667  94,447   78,015 

An chuid eile den Domhan  591  84      234      924  39,894  32,237  40,719  33,245 
                 

  117,220  85,493       25,124 33,583  145,352 116,619  287,696 235,695 

Díolacháin idir-theascáin  (31,250)  (22,758)       (6,047)  (6,072)  -  -  (37,297)    (28,830)   
                 

Díolacháin le tríú páirtithe  85,970 62,735 19,077 27,511  145,352 116,619    250,399     206,865 
                 

 

 

 

Níl aon soláthar déanta d'anailís ar bhrabús oibriúcháin ná ar shócmhainní atá déanta ag an teascán gnó i gcomhréir le 

SSAP 25 toisc go bhfuil na Stiúrthóirí den tuairim go mbeadh claontacht mór i gceist do leasanna an Ghrúpa dá nochtfaí 

a leithéid. 
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Nótaí a ghabhanna leis na Ráitis Airgeadais 

 

2. Brabús roimh chánachas 2010 2009 

 €’000 €’000 

Brabús sular thángthas ar chánachas tar éis muirearú/(sochar) a dhéanamh: 

Luach Saothair na nIniúchóirí: - Iniúchadh reachtúil ar chuntais an Ghrúpa 192  191 

  - seirbhísí a bhaineann leis an iniúchadh   436  216 

  - seirbhísí nach mbaineann leis an iniúchadh   116  152 

Dímheas  10,259  8,961 

Ús iníoctha ar iasachtaí atá le híoc ar ais ina n-iomlán laistigh de 5 bliana  9,274  8,530 

Muirir léasa oibriúcháin – gléasra agus innealra  213  455 

Caiteachas taighde  1,823  1,557 

Ioncam cíosa ar léasanna oibriúcháin  (4,235)  (3,703) 

Amúchadh deontas (nóta 22)  (855)     (345) 

Amúchadh cáilmheasa (nóta 11)  118  117 

Lagú sócmhainní seasta (nóta 9)  1,392  3,100 

      

 

  2010 2009 
 €’000 €’000 

Luach saothair na nIniúchóirí d’iniúchadh reachtúil  

ar chuntais an mháthairchomhlachta   147  147 

      

Luach saothair na nIniúchóirí do sheirbhísí a bhaineann leis an iniúchadh lena n-áirítear iad seo a leanas:  
 Grúpa Comhlacht 

  2010  2009  2010  2009 

 €’000 €’000 €’000 €’000  

Comhairle agus comhlíonadh cánachais 347 170 320 150 

Iniúchadh pinsean 21 21 21 21 

Éilimh deontas 18 - 15 - 

Cuntasaíocht agus comhairle eile 50 25 50 20 

          

 436 216 406 191 

         

 

Luach saothair na nIniúchóirí do sheirbhísí nach mbaineann leis an iniúchadh lena n-áirítear iad seo a leanas: 

 Group Comhlacht 

  2010  2009  2010  2009 

 €’000 €’000 €’000 €’000  

     

Seirbhísí comhairleacha 116 152 116 152 
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Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais 

3. Luachanna Saothair na Stiúrthóirí agus an Phríomhfheidhmeannaigh  

 Táillí Tuarastal Pá a 
bhaineann le 
feidhmíocht 

Ranníoc 
Pinsean 

Sochar 
incháinithe 

Luachanna 
Saothair 

eile 

2010 
Iomlán 

2009 
Iomlán 

 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 
Máthairchomhlacht         

 
David Gunning 13 297 56* 74 33 - 473 417 
Eugene Griffin 13 75 - 19 - - 107 106 
Brendan McKenna 22 - - - - - 22 22 
Breffni Byrne 13 - - - - - 13 13 
Alma Kelly 13 - - - - - 13 13 
Seamus Murray 13 - - - - - 13 13 
Frank Toal 13 - - - - - 13 13 
Denis Byrne 13 - - - - - 13 - 
Yvonne Scannell 13 - - - - - 13 13 
 126 372 56 93 33 - 680 610 

 

*Bhain an pá a bhaineann le feidhmíocht le 2008. Rinneadh  an íocaíocht seo a iarchur ó 2009 ag brath ar fheabhas in fheidhmíocht trádála an 

Ghrúpa. 

 

4. Fostaithe agus luach saothair  

Ba é meán líon na ndaoine fostaithe ag an nGrúpa (gan ghnóthais chomhlacaithe agus comhfhiontair san áireamh) le 

linn na bliana ná 1,053 (2009: 1,170) ina bhfuil 466 (2009: 551) oibrí tionsclaíoch agus 587 (2009: 619) fostaí neamh-

thionsclaíoch. 

  

 2010 2009 
 €’000 €’000 

Is iad seo a leanas na costais foirne: 

Pánna agus tuarastail 53,343 53,407 

Costais leasa shóisialaigh 4,289 4,485 

Costais pinsean 4,357 5,601 
      

 61,989 63,493 

An obair féin atá caipitlithe (11,561) (13,221) 
      

Muirear don chuntas brabúis agus caillteanais 50,428 50,272 
      

5. Míreanna eisceachtúla  

Is iad seo a leanas na míreanna eisceachtúla  
a bhí san áireamh sna costais oibriúcháin:  2010   2009 

   €’000   €’000 

Clár scartha dheonaigh/ luathscoir (nóta a)  -    5,209 

Lagú sócmhainní seasta (nóta b)  1,392  3,100 

Brabús ar dhíolachán foraoise neamhaibí (nóta c)    -  (25,372) 

Deontais a eisítear ar dhíolachán foraoise neamhaibí (nóta c)    -  (1,466) 

      

   1,392     (18,529) 
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Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais 
 
 5 Míreanna eisceachtúla – ar lean 
 
a) Clár scartha dheonaigh/ luathscoir 
 

Le linn 2009, tabhaíodh íocaíochtaí téarfa agus costais achtúireacha de €5.2m a bhain leis an tseirbhís a thug fostaithe 

a bhí ag imeacht. Ní raibh aon mhuirear coibhéiseach i 2010. 

 

b) Lagú sócmhainní seasta 
 

I gcomhréir fhorálacha FRS11 – ‘Lagú Sócmhainní Seasta agus Cáilmheasa’, rinne an Grúpa athbhreithniú ar luach 

carraeireachta a infheistíocht i sócmhainní foraoiseachta áirithe. Mar thoradh ar an athbhreithniú seo, scríobh an Grúpa 

síos na sócmhainní ina shuim inghnóthaithe trí mhuirear lagaithe de €1.4m (2009: €3.1m) a chur san áireamh i gcuntas 

brabúis agus caillteanais an Ghrúpa. 

 

c) Brabús ar dhíolachán foraoise neamhaibí 

 

Le linn 2009 rinne an Grúpa foraoisí neamhaibí a dhiúscairt le haghaidh €33.8m agus rinneadh brabús a réadú ar 

dhiúscairt €25.4m. Taispeántar an tsuim laistigh de mhíreanna eisceachtúla de bhua a hábharthachta. Leis an 

gcomhaontú díolacháin tugtar cearta don cheannaitheoir an t-adhmad a shábháil nuair atá sé aibí ach coimeádann an 

Grúpa na cearta ar an talamh, an carbón agus sócmhainní eile. 

 

Scaoileadh deontais chaipitlithe de €1.5m a bhain le foraoisí neamhaibí a ndearnadh a dhiúscairt do chuntas brabúis 

agus caillteanais an Ghrúpa in 2009. Tá na deontais seo gan choinníoll agus níl aon choinníollacha iarmharacha 

ceangailte lena n-aitheantas 

 

6.  Glanmhuirir airgeadais         

 2010 2009 
 €’000 €’000 

Muirir airgeadais:  

Ús ar rótharraingt bhainc agus iasachtaí ar gá a aisíoc ina n-iomlán    

laistigh de 5 bliana agus costais bhainc ghaolmhara eile 9,274 8,530 

  

Ioncam airgeadais: 

Ús infhaighte  (614)  (83) 

      

   8,660  8,447 
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Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais 
  
7. Cánachas 2010 2009 

 €’000 €’000 
Cáin reatha: 

Cáin chorparáide ag 12.5% (2009: 12.5%) 3,229 1,823 

Lúide: Faoiseamh coillearnach (2,658) (1,822) 
      
 571   1 

Cáin eachtrach  - An Ísiltír 5 2 

 - An Ríocht Aontaithe 23 - 

Coigeartú i leith na mblianta roimhe (3,565) (760) 

Cánachas ar dhiúscairt sócmhainní seasta ag 25% (2009: 25%) 3,580 4,773 

      
Cáin reatha iomlán 614 4,016 

Cáin iarchurtha: 

Bunú agus cúlú ar dhifríochtaí ama phinsean  (3) (21) 

Bunú agus cúlú ar dhifríochtaí ama eile  696 (722) 

      

Cánachas iomlán ar bhrabús ar ghnáthghníomhaíochtaí 1,307 3,273 
      

Tá an cháin measúnaithe don tréimhse níos airde ná an ráta cánach corparáide caighdeánach i bPoblacht na hÉireann. 

Mínítear na difríochtaí thíos:      
 2010 2009 

 €’000 €’000 

Brabús ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh cháin 33,455 7,516 
      

Brabús ar ghnáthghníomhaíochtaí méadaithe faoin ráta cánach 

caighdeánach i bPoblacht na hÉireann de 12.5% (2009: 12.5%) 4,182 940 

 

Éifeachtaí de: 

Faoiseamh coillearnach (2,658) (1,822) 

Lagú sócmhainní agus cáilmheas comhlachaithe 174 388 

Costais nach féidir a asbhaint chun críocha cánach 526 958 

Difríochtaí idir liúntais caipitil agus dímheas 400 380 

Coigeartuithe i leith na mblianta roimhe (3,565)          (760)      

Rátaí cánach níos airde ar ghníomhaíochtaí áirithe 1,791 2,505 

Caillteanais cánach neamhúsáidte na bliana reatha 522    1,784 

Úsáid na gcaillteanas a cuireadh ar aghaidh ó bhlianta roimhe (658) - 

Faoiseamh an Ghrúpa - (300)  

Cáin eachtrach 28 2 

Eile (128) (59) 

      

Cáin reatha iomlán 614 4,016 
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8. Pinsin 
 
(a) Scéim pinsean sochair shainithe 
 
Tá scéimeanna pinsean sochair shainithe i bhfeidhm ag an nGrúpa i gCoillte Teoranta agus in Medite Europe Limited 
don chuid is mó de na fostaithe le sócmhainní coinnithe i gcistí riartha ar leith.  
 
Luacháil achtúireach 
Déantar measúnú ar na costais pinsean a bhaineann le scéimeanna sochair shainithe an Ghrúpa i gcomhréir le 
comhairle achtúirí cáilithe agus neamhspleácha. Bunaíodh na luachálacha ar an aois shlánaithe agus ar an modh 
sochair aonaid réamh-mheasta agus rinneadh na luachálacha iomlána deiridh ar 1 Eanáir 2009 (Medite Europe Limited) 
agus ar 31 December 2008 (Coillte Teoranta).  
 
Na toimhdí leis an tionchar is suntasaí ar thorthaí na luachálacha achtúireacha ná iad siúd a bhaineann leis an ráta 
ionchais ar infheistíochtaí agus na rátaí méadaithe sa luach saothair agus sna pinsin. Toimhdíodh go sáródh an ráta 
ionchais ar infheistíochtaí an luach saothair bliantúil ar an meán faoi 3% (Coillte Teoranta) sna luachálacha iomlána 
deiridh agus faoi 2% (Medite Europe Limited) agus arduithe pinsean faoi 3% in Coillte Teoranta. Ní raibh aon fhoráil 
déanta d'arduithe pinsean amach anseo in Medite Europe Limited. 
 
Luach an mhargaidh de shócmhainní scéimeanna sochair shainithe an Ghrúpa ag na dátaí luachála faoi seach ba ea 
€113.2m (Coillte Teoranta – 31 Nollaig 2008) agus €10.7m (Medite Europe Limited – 1 Eanáir 2009) agus an  
t-easnamh sa dá scéim ag na dátaí sin ba ea €89.4m(Coillte Teoranta) agus €8.9m (Medite Europe Limited). 
 
Léirigh na luachálacha go raibh go leor i luach achtúireach na sócmhainní scéime iomlán le 56% de na sochair a 
chlúdach a bhí fabhraithe do bhaill na comhscéime mar a bhí ag na dátaí luachála. Déanann Coillte Teoranta agus 
Medite Europe Limited ranníoc dá scéim faoi seach ag ráta 25% agus 15.4% faoi seach. Tá na tuarascálacha 
achtúireacha den dá scéim ar fáil do bhaill na scéime, ach níl siad ar fáil le haghaidh cigireachta poiblí 
 
Tá togra maoinithe i leith scéim de Choillte Teoranta faofa ag an mBord Pinsean. Leis an togra maoinithe cuirfear an 
scéim ar ais chuig sócmhainneacht iomlán ar bhonn Íoschaighdeáin Mhaoinithe faoi 31 Nollaig 2020. Leis an 
gcomhaontú beidh ar Choillte ranníocaí breise suntasacha a dhéanamh agus méadófar ranníocaí na bhfostaithe freisin. 
 
 
 
Is iad seo a leanas na suimeanna aitheanta sa chlár comhardaithe: 2010 2009  

 €’000    €’000 

Luach reatha na ndualgas maoinithe (262,369) (233,847) 

Luach cothrom de shócmhainní plean 173,199 161,475 

      

Dliteanas pinsean (89,170) (72,372) 

Sócmhainn cánach iarchurtha ghaolmhar (nóta 19)  2,788 2,180  

       

Glandliteanas pinsean (86,382) (70,192) 
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8 Pinsin (ar lean) 
 
(b) Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais 17 (FRS 17) – ar lean 
 
 
Is iad seo a leanas na suimeanna aitheanta sa chuntas brabúis agus caillteanais: 
    2010 2009 

    €’000  €’000 

Costas seirbhísí reatha   3,685  5,022 

Costas iarsheirbhíse    -     3,130  

Costais chaipitlithe   (875)  (1,234) 

        

Glanchostas oibriúcháin   2,810   6,918 

 

Toradh ionchais ar shócmhainní na scéime   (10,554)  (8,474) 

Ús ar dhliteanas   13,919  12,896 

Costais chaipitlithe                        (857)  (1,089) 

       

Glanchostas airgeadais   2,508  3,333 

        

Muirear iomlán an chuntais bhrabúis agus chaillteanais   5,318   10,251 

        

 
Is iad seo a leanas na suimeanna aitheanta de na gnóthachain agus caillteanais iomlán aitheanta:  

  

    2010      2009 

    €’000     €’000 

Toradh iarbhír lúide an toradh ionchais ar shócmhainní scéime pinsean   (702)                       1,562 

Gnóthachain agus caillteanais ó thaithí a thagann chun cinn ar dhliteanais scéime  3,570   (12,723) 

Athruithe i dtoimhdí atá mar bhunús den luach reatha de na dliteanais scéime  (20,218)  13,271 

        

Gnóthachan/(caillteanas) achtúireach aitheanta    (17,350)  2,110 
        

 
 
An caillteanas achtúireach carnach atá aitheanta i ráiteas na ngnóthachan agus na gcaillteanas iomláin aitheanta suas 
go dtí an bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2010 agus an bhliain sin san áireamh is ea € 5,366,000 (2009: 
gnóthachan €11,984,000). 
 
An toradh iarbhír ar shócmhainní plean ba ea: 
    2010      2009 
                   €’000      €’000
          
Toradh iarbhír ar shócmhainní plean   9,852  10,036 

        

 
Na ranníocaí ionchais don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2011 is ea €8,028,000. 
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8 Pinsin (ar lean) 
 
(b) Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais 17 (FRS 17) – ar lean 
 
Gluaiseacht i sócmhainní agus dliteanais scéime  

 

  Sócmhainní  Dliteanais  Easnamh 

   Pinsean  Pinsean            Sa Phinsean 
  €’000  €’000  €’000 

Ar 31 Nollaig 2009 161,475  (233,847) (72,372) 

Costas seirbhísí reatha -      (3,685)  (3,685) 

Ús ar dhliteanais scéime -    (13,919) (13,919) 

Toradh ionchais ar shócmhainní scéime 10,554  -    10,554 

Toradh iarbhír lúide an toradh ionchais ar shócmhainní scéime (702)  -  (702) 

Gnóthachain ar dhliteanais ó thaithí -  3,570  3,570 

Athruithe i dtoimhdí -  (20,218)  (20,218) 

Ranníocaí rannpháirtithe an phlean 1,970  (1,970)  - 

Costas iarsheirbhíse -  -  - 

Sochair íoctha ó shócmhainní plean (7,700)  7,700  - 

Ranníocaí íoctha an fhostóra 7,602  -  7,602 

         

Amhail ar 31 Nollaig 2010 173,199  (262,369)  (89,170) 
            

   

  Sócmhainní  Dliteanais  Easnamh 

   Pinsean  Pinsean Sa Phinsean

  €’000  €’000  €’000 

Ar 31 Nollaig 2008 138,408  (221,022)  (82,614) 

Costas seirbhísí reatha -      (5,022)  (5,022) 

Ús ar dhliteanais scéime -    (12,896)  (12,896) 

Toradh ionchais ar shócmhainní scéime 8,474    -  8,474  

Toradh iarbhír lúide an toradh ionchais ar shócmhainní scéime 1,562  -  1,562 

Caillteanais ar dhliteanais ó thaithí -   (12,723)  (12,723) 

Athruithe i dtoimhdí -  13,271  13,271 

Costas iarsheirbhíse -   (3,130)  (3,130) 

Ranníocaí rannpháirtithe an phlean      1,037   (1,037)  -  

Sochair íoctha ó shócmhainní plean (8,712)   8,712  - 

Ranníocaí íoctha an Fhostóra  20,706  -   20,706  

         

Amhail ar 31 Nollaig 2009 161,475  (233,847)  (72,372) 
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8 Pinsin (ar lean) 
 
(b) Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais 17 (FRS 17) – ar lean 
 
Rinneadh na suimeanna seo a leanas a thomhas i gcomhréir le riachtanais FRS 17 ar 31 Nollaig 2006-2010 san 
áireamh. 
    

Ráta an toraidh ionchais:                                 2010              2009 2008    2007 2006  

Gnáthscaireanna                                               7.50%        8.00%  8.50%         7.50 – 8.00% 7.50%  

Bannaí            3.40%               3.80% 3.75%         4.30 – 4.40% 3.95%  

Maoin            5.50%                6.00%           6.00%         5.75 – 5.90% 5.40%  

Eile           2.00%                2.00% 2.50%  3.00% 2.00%  

     

Luach an Mhargaidh:  2010                2009                2008                 2007       2006 

  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000  

Gnáthscaireanna        107,007               99,695   70,250 117,429 118,637  

Bannaí   50,867 40,741 44,482 38,553 38,381  

Maoin    12,357 13,310  8,213 10,075 10,097  

Eile   2,968 7,729 15,463 12,835  9,998  

            

Luach iomlán an mhargaidh de shócmhainní 173,199   161,475    138,408   178,892  177,113  
 
Luach reatha dhliteanais na scéime              (262,369)  (233,847)  (221,022) (245,238)  (248,205)  
             

(Easnamh) sa scéim  (89,170)    (72,372)   (82,614)   (66,346) (71,092)
  
            
 
D'fhonn nochtadh a dhéanamh faoi FRS 17 – ‘Sochair Scoir’ cuireadh sócmhainní agus dliteanais scéimeanna sochair 
shainithe Choillte Teoranta agus Medite Europe Limited le chéile in 2010. Faoi FRS 17 an t-easnamh a bhí i scéim 
Choillte Teoranta tar éis cánach iarchurtha ba ea €80.9m (2009: easnamh de €65.7m) agus an t-easnamh i scéim 
Medite Europe Limited tar éis cánach iarchurtha ba ea €5.5m (2009: easnamh de €4.5m). 
 
 
Is iad seo a leanas na Príomhthoimhdí Achtúireacha ag dáta an Chláir Chomhardaithe: 
 

  
Is iad seo a leanas na príomhthoimhdí  

airgeadais a úsáideadh:      2010  2009   2008   2007 2006  

Ráta méadaithe i dtuarastail  3.50%  3.50% 3.50% 4.00% 3.75%  

Ráta méadaithe in íocaíochtaí pinsean   

- Coillte Teoranta  3.50%  3.50% 3.50% 4.00% 3.75%  

- Medite Europe Limited  0.00%  0.00% 0.00% 0.00%  0.00%  

Ráta lascaine  5.50%  5.90% 5.75% 5.50% 4.65%  

Boilsciú praghsanna  2.00%  2.00% 2.00% 2.50% 2.25%  
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8 Pinsin (ar lean) 
 
(b) Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais 17 (FRS 17) – ar lean 
 
Tá toimhdí maidir le mortlaíocht sa todhchaí bunaithe ar chomhairle ó staitisticí foilsithe agus taithí.  
Is iad seo a leanas an meán-ionchas saoil do phinsinéir i mblianta do phinsinéir atá ag dul ar scor ag aois 65: 
       

2010  2009 
 
Fear – pinsinéir reatha                22.80     21.70 
  
Bean – pinsinéir reatha    24.40  24.70  
 
Fear – pinsinéir amach anseo (aois 45)  25.60  22.70 
 
Bean – pinsinéir amach anseo (aois 45)  26.60  25.80 
 
Is iad seo a leanas na suimeanna do na ceithre bliana reatha 
agus do na ceithre bliana roimhe seo:  2010  2009 2008 2007 2006  

                                                                            €’000           €’000            €’000 €’000 €’000 
   

 
Luach reatha na hoibleagáide sochair shainithe           (262,369)    (233,847)      (221,022)    (245,238)   (248,205)  
 

Luach cóir sócmhainní plean       173,199      161,475         138,408      178,892      177,113  

   
Easnamh Pinsean (89,170)      (72,372)         (82,614)     (66,346)     (71,092) 

  

  2010  2009 2008 2007 2006  

Coigeartú ar dhliteanais plean ó thaithí 
mar chéatadán de dhliteanais scéime ar 
dháta an chláir chomhardaithe   (1.36%)  5.4%     (4.14%) 1.44% 2.04%  
Coigeartú ar shócmhainní plean ó thaithí 
mar chéatadán de shócmhainní scéime ar 
dháta an chláir chomhardaithe  (0.41%) 1.0% (37.10%) (7.78%)  4.28% 

  
Anailís íogaireachta ar dhliteanais na scéime 

Mhéadófaí oibleagáid scéim pinsean sochair shainithe Choillte faoi €46.7m le laghdú 1% sa ráta lascaine agus 
laghdófaí oibleagáid scéim pinsean sochair shainithe Choillte faoi €35.9m le méadú 1% sa ráta lascaine. Mhéadófaí 
oibleagáid sochair shainithe Medite faoi €4.8m le laghdú 1% sa ráta lascaine agus laghdófaí oibleagáid scéim pinsean 
sochair shainithe Medite faoi €3.7m le méadú 1% sa ráta lascaine. 
 
(c) Scéim pinsean ranníoca sainithe 

Déanann SmartPly Europe Limited agus Coillte Panel Products UK Limited ranníoc ar scéimeanna pinsean ranníoca 
sainithe thar ceann fostaithe áirithe atá acu. Coinnítear sócmhainní na scéime go leithleach uathu siúd atá ag an 
gComhlacht agus i gciste a riartar go neamhspleách. Costas an phinsin don tréimhse do SmartPly Europe Limited ba 
ea €363,000 (2009: €326,000) agus níor aistríodh ranníocaí de €24,000 (2009: €23,000) chuig an gciste go dtí i ndiaidh 
dheireadh na bliana agus ag an am céanna costas an phinsin don tréimhse do Coillte Panel Products UK Limited ba ea 
€109,000 (2009: €109,000) agus níor aistríodh ranníocaí de €3,458 (2009: €3,210) chuig an gciste go dtí i ndiaidh 
dheireadh na bliana. 
 
Déanann an Grúpa ranníoc chuig scéim pinsean ranníoca sainithe thar ceann fostaithe áirithe de Choillte Teoranta 
agus Medite Europe Limited nach baill de scéimeanna sochair shainithe iad. Coinnítear sócmhainní na scéimeanna seo 
go leithleach uathu siúd den Ghrúpa i scéim a riartar go neamhspleách. Costas an phinsin don tréimhse ba ea 
€200,000 (2009: €144,000) agus níor aistríodh ranníocaí de €27,393 (2009: €11,785) chuig an gciste go dtí i ndiaidh 
dheireadh na bliana. 
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9. Sócmhainní inláimhsithe 

   
 Nótaí Foraoisí Foirgnimh Innealra Iomlán 
  & talamh  & trealamh  
(a) Grúpa 
  €’000 €’000 €’000 €’000 
Costas 
Ar 1 Eanáir 2010 (i) 1,355,948 35,524        115,479        1,506,951 
Breiseanna (ii)               33,394                          68                       12,012             45,474 
Ídiú (iii)           (9,101)              - -              (9,101) 
Diúscairtí         (1,466)                   (1,510)                    (12,054)           (15,030) 
          
Ar 31 Nollaig 2010 1,378,775      34,082       115,437  1,528,294 
         
 
Dímheas carntha 
Ar 1 Eanáir 2010  10,625 16,743 57,913 85,281 
Muirear don bhliain (iv) - 2,771 7,590 10,361 
Foráil do lagú (vi)  1,392  -  -  1,392 
Diúscairtí  - (1,267) (11,895) (13,162) 
         
Ar 31 Nollaig 2010  12,017 18,247 53,608 83,872   
  ________ _______ ________ ________ 
Glansuimeanna leabhair  
Ar 31 Nollaig 2010  1,366,758 15,835 61,829 1,444,422 
         
Ar 31 Nollaig 2009  1,345,323 18,781 57,566 1,421,670 
         
 
 
  Foraoisí Foirgnimh Innealra Iomlán 
  & talamh  & trealamh  
(b) Comhlacht 
  €’000 €’000 €’000 €’000 
Costas 
Ar 1 Eanáir 2010 (i) 1,343,668 13,789   30,827 1,388,284  
Breiseanna (ii) 33,394 68 8,356 41,818 
Ídiú (iii)              (9,101) - - (9,101) 
Diúscairtí  (1,466) (1,510) (10,699) (13,675) 
         
Ar 31 Nollaig 2010  1,366,495 12,347 28,484 1,407,326 
         
Dímheas carntha 
Ar 1 Eanáir 2010  10,065 4,909 25,065 40,039 
Muirear don bhliain (iv) - 272 1,668 1,940 
Foráil do lagú (vi) 1,392 - - 1,392 
Diúscairtí  - (1,267) (10,539) (11,806) 
         
Ar 31 Nollaig 2010  11,457 3,914 16,194 31,565 
         
Glansuimeanna leabhair 
Ar 31 Nollaig 2010  1,355,038  8,433 12,290 1,375,761  
         
Ar 31 Nollaig 2009  1,333,603  8,880 5,762 1,348,245 
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9. Sócmhainní Inláimhsithe - ar lean 

(i) Sainítear sócmhainní inláimhsithe ar ghlac an Roinn Talmhaíochta, Mar agus Bia seal orthu ar an Lá Dílsithe 
(1 Eanáir 1989) ar chostas, bunaithe ar an tsuim atá aontaithe idir an Grúpa agus an tAire Talmhaíochta, 
Mara agus Bia. Sainítear iar-bhreiseanna ar chostas. 

(ii) Na breiseanna le foraoisí agus talamh ba ea €0.93m (2009: €0.63m) do choillteoireacht, €18.08m 
(2009:€17.83m) d’athchoillteoireacht, €13.36m (2009:€11.30m) d’obair chaipitiúil eile agus €1.02m (2009: 
€1.74m) íoctha do thalamh. 

 
(iii) Is é atá i gceist leis an ídiú ná costas na bhforaoisí a leagadh go glan le linn na bliana, ríofa mar an chuid den 

limistéar a sábháladh i leith an limistéir iomlán d'fhoraoisí comhchosúla. Gearrtar an tsuim ídithe don chuntas 
brabúis agus caillteanais agus tá sé bunaithe ar chostas, mar a shainítear in (i) thuas. 

 
(iv) Tá na saolta úsáideacha de shócmhainní inláimhsithe measta mar thagairt don dímheas ríofa dóibh mar seo 

a leanas:  
 

- Foirgnimh      20 go 50 bliana 
- Innealra agus trealamh     4 go 20 bliana 

 
(v) San áireamh i nglansuim na leabhar de shócmhainní inláimhsithe tá suim do shócmhainní léasaithe 

caipitlithe de €6,000 (2009: €18,000). An muirear dímheasa do shócmhainní léasaithe caipitlithe don bhliain dar 
críoch 31 Nollaig 2010 ba ea €12,000 (2009: €30,000) 

 
(vi) Déantar athbhreithniú ar shócmhainní inláimhsithe do lagú má léirítear le heachtraí nó le hathruithe i gcúinsí go 

bhféadfadh a luach carraeireachta a bheith lagaithe. Le linn 2010, rinne an Grúpa athbhreithniú lagaithe ar 
luach carraeireachta a infheistíochta i sócmhainní foraoiseachta áirithe. Mar thoradh ar an athbhreithniú, 
scríobh an Grúpa síos na sócmhainní de réir a suime inghnóthaithe trí mhuirear lagaithe de €1.4m (2009: 
€3.1m) a chur san áireamh i gcuntas brabúis agus caillteanais an Ghrúpa.  

 
10.  Sócmhainní Airgeadais 
 
(a) Grúpa  
   Gnóthais Comh-   Infheistíochtaí Iomlán 

  Chomhlachaithe Fhiontar (ii) Eile  

  €’000 €’000 €’000 €’000 

Scaireanna neamhliostaithe 

Ar 1 Eanáir 2010    (151)                     -  1,434 1,283 

Athluacháil ar infheistíochtaí  - - (12) (12) 

Scair na gcaillteanas comhlach (nóta 29) (50) - - (50)  

         

Ar 31 Nollaig 2010                        (201)                          - 1,422 1,221 
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 10.  Sócmhainní Airgeadais – ar lean 

 

(b) Comhlacht     

  Fo-  Gnóthas  Comh- Infheistíochtaí Iomlán 

  Ghnóthas  Comhlachaithe       Fhiontar   Eile  
  €’000 €’000 €’000  €’000  €’000 

Scaireanna neamhliostaithe   

Ar 1 Eanáir 2010  78,856 -  -  1,434  80,290 

Athluacháil ar infheistíochtaí  - -  -  (12)  (12) 

           

Ar 31 Nollaig 2010  78,856  -  -  1,422  80,278 
           

 

Iasachtaí, réamhíocaíochtaí agus iarmhéideanna trádála 

Ar 1 Eanáir 2010  (9,565) 124 21,434  -  11,993 

Gluaiseachtaí  (2,635) 15 (21,434)  -  (24,054) 
           

Ar 31 Nollaig 2010  (12,200)  139  -  -  (12,061) 
           

Glan-infheistíocht 

Ar 31 Nollaig 2010  66,656  139  -  1,422  68,217 
           

Ar 31 Nollaig 2009  69,291          124        21,434  1,434  92,283
           
 
 

Nótaí: 
 

(i) San áireamh sna hinfheistíochtaí eile tá costas na bhforaoisí, a aistríodh go hIontaobhas Aonad 
Foraoiseachta na hÉireann mar mhalairt ar aonaid sa chiste. Ar 31 Nollaig 2010 bhí 471,516 aonad ag an 
nGrúpa a bhí réadaithe go réidh agus a bhí marcáilte don mhargadh. 

 
(ii) Le linn 2010 dhiúscair an Grúpa dá 50% den scairsheilbh a bhí aige (suim ainmnithe de €1) in Garvagh 

Glebe Windpower Limited chuig a chomhpháirtí comhfhiontair, ESB Power Generation Holding Company 
Limited, le haghaidh €193,079.  Aisíocadh na hiarmhéideanna iasachta trádála uile go hiomlán leis an 
nGrúpa. 

 
(iii) Le linn 2009 rinne an Grúpa athrbhreithniú ar luach carraeireachta a infheistíochta i ngnóthas 

comhlachaithe agus mar thoradh ar an athbhreithniú seo rinneadh foráil lagaithe de €144,000.  
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11.  Sócmhainní doláimhsithe 

 2010 2009 
 €’000 €’000 

Ar 1 Eanáir  814   931 

Amúchta le linn na bliana (nóta i) (118) (117) 

      
Ar 31 Nollaig  696    814 
      
 
(i) Ar 27 Samhain 2006 d’aithin an Grúpa cáilmheas de €1.2 milliún ar éadáil 100% de scairchaipiteal Medite Europe 
Limited. Tá an cáilmheas á amúchadh ar bhonnlíne dhíreach thar a shaol úsáideach measta. Bhí sé seo measta ag 10 
mbliana tar éis an cineál gnó ghnóthaithe a chur san áireamh agus an tionscal ina n-oibríonn sé 
  

12. Stoic 

 Grúpa Comhlacht 
 2010 2009 2010 2009  

 €’000 €’000 €’000 €’000 

Bunábhair agus tomhaltáin  8,016 8,794 4,763 6,269 

Páirteanna spártha (glan ó fhorálacha) 1,593 2,753 - -  

Earraí le hathdhíol 7,840  5,915 - - 
         

 17,449 17,462 4,763 6,269 
         

Léirítear luach an stoic glan ó fhorálacha do dhífheidhmeacht agus lagú. Níl difríocht ábhartha idir costas na stoc agus 
an luacháil a ríomhtar ar an mbonn is túisce isteach is túisce amach. 
 
 
13. Féichiúnaithe 
 Grúpa Comhlacht 
 2010 2009 2010 2009 

Suimeanna a bheidh dlite laistigh de bhliain amháin€’000 €’000 €’000 €’000 

Féichiúnaithe trádála 37,593 31,322 15,851 13,538 

Deontais infhaighte 2,339 2,845 2,339 2,845 

Féichiúnaithe agus réamhíocaíochtaí eile 13,714 12,615 12,674 11,577 
         
 53,646 46,782 30,864 27,960 

Suimeanna a bheidh dlite tar éis bliain amháin   

Iasacht chomhfhiontair - 21,434 - - 

         
 53,646 68,216 30,864 27,960 
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14. Creidiúnaithe trádála agus fabhruithe 
 Grúpa Comhlacht 
 2010 2009 2010 2009 
Suimeanna a bheidh dlite laistigh de bhliain amháin€’000 €’000 €’000 €’000 

Rótharraingtí bainc (nóta 16) - 21,128 - 21,025  

Léasanna Airgeadais (nóta 16) 6 22 - - 

Creidiúnaithe trádála 7,628  9,713 5,328  7,164 

Cánachas agus leas sóisialach (nóta 15) 4,806 8,806 3,428 7,120 

Fabhruithe agus ioncam iarchurtha 33,666 27,235 22,874 17,278 

         
 46,106 66,904 31,630 52,587 

Deontais chaipitil iarchurtha (nóta 22) 327 341 39 70 
         
 46,433 67,245 31,669 52,657 
         
15. Cánachas agus leas sóisialach 
 Grúpa Comhlacht 
 2010 2009 2010 2009 

Is iad seo a leanas an cánachas  

agus leas sóisialach: €’000 €’000 €’000 €’000 

ÍMAT/ÁSPC 1,948 2,042 1,272   1,033 

CBL 1,854   2,579 1,240 1,960 

Cáin chorparáide agus gnóthachan caipitiúla 944 3,149 876 3,126 

Eile 60 1,036 40 1,001 

         
 4,806 8,806 3,428 7,120 
         
16. Iasachtaí agus fiacha eile 
 Grúpa Comhlacht 
 2010 2009 2010 2009 
 €’000 €’000  €’000 €’000 
Le bheith in-aisíoctha go hiomlán laistigh de bhliain amháin 

Rótharraingt -  21,128 - 21,025 

Léas Airgeadais 6  22 - - 
         
 6 21,150 - 21,025 
         
 

In-aisíoctha idir 2 agus 5 bliana (nóta 17) 

Iasachtaí 160,000 157,700 160,000    157,700 

  
         
Iomlán Iasachtaí agus fiach eile 160,006 178,850 160,000 178,725 
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17.  Creidiúnaithe 

 Grúpa Comhlacht 
 2010 2009 2010 2009 

Suimeanna a bheidh dlite tar éis bliain amháin: €’000 €’000 €’000 €’000 

Iasachtaí 160,000 157,700 160,000 157,700 

Deontais chaipitil iarchurtha (nóta 22) 2,012 2,359 200 243 
          

 162,012 160,059 160,200 157,943 
         
 
18.  Ionstraimí airgeadais  
 
Chun críocha na nochtaí a leanann sa nóta seo, ní chuirtear san áireamh féichiúnaithe agus creidiúnaithe 
gearrthéarmacha a thagann chun cinn go díreach as oibriúcháin an Ghrúpa mar atá ceadaithe faoi FRS 13. Dá bhrí sin, 
díríonn na nochtaí ar na hionstraimí airgeadais, a mbíonn ról tábhachtach meántéarmach acu i bpróifíl riosca airgeadais 
an Ghrúpa. Tá sócmhainní airgeadais nochta go leithleach i nóta 10. 
 
(a) Bainistíocht an chisteáin 
 
Feidhmíonn cisteán an Ghrúpa, mar chuid d’fheidhm airgeadais an Ghrúpa, mar sheirbhís lárnach a dhíríonn ar 
mhaoiniú éifeachtach ó thaobh costais de a chinntiú don Ghrúpa agus ar a rioscaí airgeadais a bhainistiú. Is iad na 
príomhrioscaí aitheanta ná ráta úis, malairt eachtrach, agus riosca leachtachta. Tuairiscítear gníomhaíochtaí chisteán 
an Ghrúpa go rialta do bhaill an bhoird agus tá siad faoi réir athbhreithnithe trí iniúchadh inmheánach. Níl cisteán an 
Ghrúpa rannpháirteach i ngníomhaíocht tuairimeach agus tugann sé faoina chuid oibríochtaí i mbealach atá drogallach 
roimh rioscaí. Is iad na príomh-ionstraimí airgeadais a úsáidtear chun ráta úis agus riosca malairte eachtraigh a 
bhainistiú a thagann chun cinn as feidhmeanna an Ghrúpa ná babhtáil ar ráta úis agus réamhchonarthaí malairte 
eachtraigh agus na díorthaigh go léir ar tugadh fúthu leis na frithpháirtithe oiriúnacha. 
 
(b) Bainistíocht riosca ráta úis 

Is iad seo a leanas próifíl riosca an ráta úis de dhliteanais airgeadais an Ghrúpa ar 31 Nollaig: 
 
  2010    2009   

  €’000  %  €’000  % 

Dliteanais airgeadais ag an ráta seasta  45,006  28  100,022  56 

Dliteanais airgeadais ag an ráta comhlúthach  115,000  72  78,828  44 
          
(nóta 16)  160,006  100  178,850   100 
          
 
Meán-rátaí úis ar fhiacha seasta ualaithe        6.80%        4.32%  

Meántréimhse ar fhiacha seasta ualaithe – blianta    2.6               1.0 
    

Tá iasachtaí uile an Ghrúpa in Euro. Cuirtear san áireamh sna suimeanna léirithe thuas an éifeacht de bhabhtáil 
ráta úis a úsáidtear chun nochtadh ráta úis a bhainistiú. 
 
Tá i gceist ag an nGrúpa go mbeidh idir 50% agus 80% dá bhunfhiacha seasta i gcónaí. I gcúinsí áirithe féadfaidh an 
Grúpa ceatadán atá lasmuigh den bhanda seo a shocrú agus ag deireadh 2010, socraíodh go raibh 28% den fhiach 
seasta (2009:56%). D’fhonn a chinntiú nach mbeidh nochtadh fadtéarmach do ghluaiseachtaí rátaí úis d’imigh an Grúpa 
isteach i gconarthaí rátaí úis seasta i mí an Mhárta 2010. Leis seo bhí an Grúpa in ann tairbhe a bhaint as rátaí úis 
comhlúthacha go dtí 8 Eanáir 2011 agus ag an am céanna cinntíodh go mbeadh clúdach seasta curtha i bhfeidhm ar 
63% den fhiach atá aige ina dhiaidh sin. 
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18. Ionstraimí airgeadais (ar lean) 
 
Is é atá i gceist leis an ráta comhlúthach ná iasachtaí bainc ina bhfuil ús ag rátaí seasta roimh ré do thréimhsí ó thar 
oíche go dtí níos lú ná bliain amháin go mór trí thagairt do rátaí úis idirbhainc (EURIBOR). Íoslaghdaíonn an grúpa 
comharduithe airgid. 
 
Ciallaíonn an straitéis seo go gcosnódh ardú 1% i rátaí úis €1,150,000 don Ghrúpa (2009: €788,000) mar mhuirir úis 
bhreise in aghaidh na bliana 
 
(c) Riosca leachtachta: 

Is iad seo a leanas na próifílí aibíochta fiach ar 31 Nollaig 2009 agus 2010: 

  2010    2009   

In-aisíoctha:  €’000   %  €’000  % 

I mbliain amháin nó níos lú   6  1  21,150  12 

Idir dhá bhliain agus cúig bliana   160,000  99   157,700  88 

         

Iomlán     160,006            100  178,850  100 
         
  
Tá an phróifíl aibíochta socraithe trí thagairt a dhéanamh don dáta is luaithe inar féidir an íocaíocht a fháil nó ar a 
mbeidh an dliteanas dlite. 
 
Bhí saoráidí ag an ngrúpa nár tarraingíodh de €95.3m (2009: €18.8m) amhail ar 31 Nollaig 2010.   
 
 
(d) Luachanna córa 

Is é atá i gceist leis an luach cóir ná an tsuim ina bhféadfaí ionstraim airgeadais a mhalartú in idirbheart ar 
neamhthuilleamaí idir páirtithe feasacha agus toilteanacha, seachas i ndíolachán éigeantach nó leachtaithe. 
Soláthraíonn an tábla seo a leanas comparáid idir na luachanna carraeireachta (luach leabhair) agus suimeanna luach 
cóir shócmhainní agus dhliteanais airgeadais an Ghrúpa. 
 
Meastar luach cóir fiach ag an ráta seasta tríd an insreabhadh airgid don todhchaí a chur chuig glanluachanna reatha trí 
úsáid a bhaint as rátaí an mhargaidh atá i bhfeidhm ag deireadh na bliana. 
 
    Gnóthachan/(caillteanas) 
   Luach leabhair  Luach cóir       marcála ón margadh 
    2010  2009  2010  2009  2010  2009 

Sócmhainní:    €’000  €’000  €’000  €’000  €’000  €’000 

Sócmhainní airgeadais    1,422  1,434  1,422  1,434  -  - 

Airgead tirim    9,428   1,497  9,428   1,497  -  - 

Dliteanais: 

Rótharraingtí    -  21,128  - 21,128   -  - 

Fiach ag ráta comhlúthach   160,000 157,700 160,000 157,700  -  - 

Léasanna airgeadais    6   22  6  22  -  - 

Díorthaigh: 

Babhtálacha ar ráta úis     -   -  (2,541)  (3,127)  (2,541)  (3,127) 

Conarthaí malairte eachtraí    -  -  831  (87)  831  (87) 
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18.  Ionstraimí airgeadais (ar lean) 

 
(e) Conarthaí airgeadra: (Steirling) 

Ar 31 Nollaig 2010, d'imigh an Grúpa isteach i gconarthaí malairte eachtraí Euro/Stg£ le haghaidh díolacháin de 
phríomhshuim iomlán de Stg £35.8 milliún ag ráta de 0.8441. Bhí gnóthachan de €818,642 ar réamhchonarthaí i 
steirling marcáilte ón margadh ar 31 Nollaig 2010. 
 
Ar 31 Nollaig 2010, bhí roghanna malairte eachtraí Euro/£Stg ag an nGrúpa agus coiléir le haghaidh díolacháin na 
príomhshuime iomlán de Stg £2.2 milliún ag an ráta de 0.8770. Bhí brabús €12,011 ar na hionstraimí seo amhail ar 31 
Nollaig 2010. 
 
 
(f) Gnóthachain agus caillteanais ar fháluithe 
 
Téann an Grúpa isteach i réamhbhabhtáil ráta úis agus i réamhchonarthaí airgeadra eachtraigh chun nochtaí a thagann 
chun cinn ar rátaí úis agus ioncam agus costais ainmnithe in airgeadraí eachtracha a bhainistiú. Ní aithnítear athruithe 
sa luach cóir d’ionstraimí a úsáidtear mar fháluithe sna ráitis airgeadais go dtí go dtagann an suíomh fhálaithe chun 
aibíochta. Is iad seo a leanas anailís ar na gnóthachain agus caillteanais neamhaitheanta seo 
 
 2010 2009 
  Gnóthachain Caillteanais Iomlán Iomlán 

  €’000 €’000 €’000 €’000 

Gnóthachain agus caillteanais neamhaitheanta ar fháluithe  

ar 1 Eanáir 2010 - (3,214) (3,214) 300 

  

Gnóthachain agus caillteanais a tháinig chun cinn i mblianta 

roimhe a bhí aitheanta roimh 1 Eanáir 2010 - 1,280 1,280 (2,323) 

 

Gnóthachain agus caillteanais a tháinig chun cinn in 2010 

nach raibh aitheanta roimh 1 Eanáir 2010 831 (607) 224 (1,191) 

          

Gnóthachain agus caillteanais neamhaitheanta ar fháluithe 

ar 31 Nollaig 2010  831  (2,541)  (1,710)  (3,214) 
          
 
Atáthar ag súil le bheith aibí: €’000 €’000 €’000 €’000 
 
Laistigh de bhliain amháin 831 348 1,179 (341) 

Tar éis bliain amháin - (2,889) (2,889)     (2,873) 

          

  831  (2,541)  (1,710)  (3,214) 
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19. Forálacha do dhliteanais agus muirir 
 Grúpa Comhlacht 
 2010 2009 2010 2009 

 €’000 €’000 €’000 €’000 

Forálacha dlíthiúla agus forálacha eile 3,876 3,049 2,612 3,049 

Cánachas iarchurtha lúide cánachas iarchurtha 
ar easnamh pinsin  3,609 2,913 296 299 
          

 7,485 5,962 2,908 3,348 
         
 
a) Forálacha dlíthiúla agus forálacha eile 

Baineann forálacha dlíthiúla agus forálacha eile le forálacha atá curtha san áireamh sna ráitis airgeadais d’éilimh 

dlíthiúla i gcoinne an Ghrúpa ar bhonn na suimeanna a mheasann an bhainistíocht a bheidh iníoctha, tar éis luacháil a 

dhéanamh ar mholtaí chomhairleoirí na n-éileamh, eolas ar an bhfoireann dlí intí, tairseacha árachais agus saineolaithe 

eile.  

 Grúpa Comhlacht 

 2010 2009 2010 2009 

Forálacha dlíthiúla agus forálacha eile €’000 €’000 €’000 €’000 

Ar 1 Eanáir 3,049 3,093 3,049 3,093 

Glanghluaiseachtaí 827   (44) (437)    (44) 

          

Ar 31 Nollaig 3,876 3,049 2,612 3,049 

         
 
b) Cáin iarchurtha 

 Grúpa Comhlacht 

Cánachas iarchurtha lúide cánachas iarchurtha  2010 2009 2010 2009 
ar dhliteanas pinsin  €’000 €’000 €’000 €’000 

Ar 1 Eanáir 2,913 3,635 299 296 

Glanghluaiseachtaí (nóta 7) 696 (722) (3) 3 

          

Ar 31 Nollaig 3,609 2,913 296   299 

         
 
Níor aithníodh aon sócmhainn don cháin iarchurtha de €4,709,000 (2009: €5,260,000) a d’eascair as na caillteanais a 
tugadh ar aghaidh i gceann amháin de chomhlachtaí an Ghrúpa. De bharr na timpeallachta trádála reatha atá ann 
measadh nár de chríonnacht é an tsócmhainn a aithint ag an bpointe seo. 
 Grúpa Comhlacht 

  2010  2009  2010  2009 
Cánachas iarchurtha a thagann chun cinn 
ar easnaimh pinsin €’000 €’000 €’000 €’000  
Ar 1 Eanáir (2,180) (2,617) (1,678) (1,874) 
Glanghluaiseacht atá aitheanta san (605) 458 (502) 196 
Glanghluaiseacht atá aitheanta sa Bhrabús & Caillteanas (3) (21) - - 
          
Ar 31 Nollaig (2,788) (2,180) (2,180) (1,678) 
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20. Scairchaipiteal glaoite 
   2010 2009 

   €’000 €’000 

Gnáthscaireanna de €1.26 an ceann 

Údaraithe:   1,260,000 1,260,000 
       

Eisithe agus íoctha go hiomlán    795,060 795,060 
       

 

Le linn na bliana dar críoch 31 Nollaig 2001, de réir an Achta um Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta, 
1998, bhí an scairchaipiteal athainmnithe isteach in euro agus bhí an luach ainmnithe athainmnithe go dtí €1.26. Mar 
thoradh air sin laghdaíodh an scairchaipiteal eisithe agus íoctha go hiomlán faoi €6,145,000 agus aistríodh an tsuim sin 
chuig an gcúlchiste comhshóiteachta caipitil. 
 

21. Cúlchistí          

    Cúlchiste  
    Deontais 

    2010  2009 

    €’000  €’000 

Ar 1 Eanáir                  149,610   148,834 

Glanghluaiseacht i ndeontais foraoiseachta (nóta 26)   1,663  776 
        

Ar 31 Nollaig                   151,273     149,610 

            

 

   Cuntas Brabúis agus Caillteanais 

  
    2010  2009 

    €’000  €’000 

Máthairchomhlacht   258,529  244,451 

Foghnóthais    13,744  12,369 

Gnóthas comhlachaithe   (201)        (151) 
       

    272,072  256,669 
       

 

Mar atá ceadaithe de réir Alt 148(8) d'Acht Leasaithe na gCuideachtaí, 1986, tá an máthairchomhlacht ag baint leasa as 
an díolúine óna chuntas brabúis agus caillteanais faoi leith a chur isteach sna ráitis airgeadais seo agus óna chomhdú 
le Cláraitheoir na gCuideachtaí. 
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22. Deontais fhoraoiseachta agus deontais eile 

 
(a) Grúpa 

   2010   2009 

 Foraoiseacht Eile Iomlán   Foraoiseacht Eile Iomlán 
 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 

Ar 1 Eanáir 149,610 2,700 152,310 148,834 1,895 150,729 

Infhaighte le linn na bliana 2,157 - 2,157 2,242 1,150 3,392  

             

 151,767 2,700 154,467 151,076 3,045 154,121  

Amúchta le linn na bliana (494) (361) (855) - (345) (345) 
 
Amúchadh a bhaineann le díolacháin  - - - (1,466) - (1,466) 
foraoisí neamhaibí (nóta 5) 
             

Ar 31 Nollaig 151,273 2,339 153,612 149,610 2,700 152,310  
             

 

(b) Comhlacht 
   2010   2009 

 Foraoiseacht Eile Iomlán  Foraoiseacht Eile Iomlán 

 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 

Ar 1 Eanáir 149,610 313 149,923 148,834 386 149,220  

Gluaiseacht 2,157 - 2,157 2,242    - 2,242 

             

 151,767 313 152,080 151,076   386 151,462  

Amúchta le linn na bliana (494) (74) (568) - (73) (73)  
 
Amúchadh a bhaineann le díolacháin - - - (1,466) - (1,466) 
foraoisí neamhaibí (nóta 5) 
             

Ar 31 Nollaig 151,273 239 151,512 149,610 313 149,923  
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22. Deontais fhoraoiseachta agus deontais eile (ar lean) 

 
Deontais eile (nótaí 14 agus 17) 

Is é mar seo a leanas an tréimhse thar a mbeidh deontais chaipitil eile amúchta: 

 

(a) Grúpa 

  2010  2009 

 €’000 €’000 €’000 €’000 

Laistigh de 1 bhliain  327  341 

Idir 2 bhliain agus 5 bliana 1,227  1,202 

Thar 5 bliana 785    1,157 
      

  2,012  2,359 
          

  2,339  2,700 
         

 (b) Comhlacht 

 

  2010  2009 

 €’000 €’000 €’000 €’000 

Laistigh de 1 bhliain  39  70 

Idir 2 bhliain agus 5 bliana 75  115 

Thar 5 bliana 125  128 
      

  200  243 
          

  239  313 
         

 

 

23. Caiteachas caipitil don todhchaí nach bhfuil foráil déanta dó 

 2010 2009 

 €’000 €’000 

Conradh déanta dó -  - 

Údaraithe ag na Stiúrthóirí ach nach bhfuil conradh déanta dó 64,764        43,973 
      

Ar 31 Nollaig 64,764  43,973 
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24. Teagmhais agus Ceangaltais  

 
(a) Deontais Rialtais  
 

Tá dliteanas teagmhasach de (2009: €63,355,000) ann i leith deontas rialtais a bheith inaisíoctha 
mura gcomhlíontar coinníollacha áirithe, mar atá leagtha amach sna comhaontuithe. Baineann an ceann is 
tábhachtaí de na coinníollacha seo le deontais coillteoireachta. Ní mór d'fháschoillte a chothabháil agus a 
chosaint i gceart ar feadh tréimhse deich mbliana ar a laghad tar éis dháta íocaíochta an deontais, agus mura 
gcloítear leis seo féadfaidh airgead iomlán an deontais nó cuid de a bheith in-aisíoctha. 
 

(b) Iontaobhas Aonad Foraoiseachta na hÉireann 
 

Le gníomhas iontaobhais Iontaobhas Aonad Foraoiseachta na hÉireann tá an Grúpa tiomanta do leachtacht a 
chur ar fáil don chiste más gá. Leis an tiomantas seo bheadh ar an nGrúpa foraoisí a cheannach ó Iontaobhas 
Aonad Foraoiseachta na hÉireann a bheadh ionadaíoch suas le 15% de luach an chiste. Tá sé seo faoi réir 
teorann bliantúla de 5% de luach an chiste nó €4,400,000, cibé an tsuim is lú. Is é €38,000,000 an t-uas-suim ar 
féidir a chur ar an nGrúpa a cheannach.  
 

(c) Ceangaltais léasanna oibriúcháin 
 
 Imíonn ceangaltais faoi léasanna oibriúcháin as feidhm mar seo a leanas:  

 
 
   Talamh &  Innealra Iomlán  Iomlán 
    Foirgnimh & trealamh 2010  2009 

     €’000  €’000  €’000    €’000 

Laistigh de bhliain amháin     40  30  70  60 

Idir dhá bhliain agus cúig bliana     265  183  448  460 

Thar cúig bliana*     395  -  395  497 

                          

    700  213  913  1,017 
               

 
* San áireamh sna ceangaltais do thalamh agus d’fhoirgnimh, léasálann SmartPly Europe Limited an 60 acra ar 
a bhfuil a áis tógtha ó Choimisinéirí Cuain Phort Láirge agus Comhairle Contae Chill Chainnigh. Imíonn an 
comhaontú léasa as feidhm in 2034, agus is féidir é a athnuachan ag tréimhsí cúig bliana ina dhiaidh sin agus 
déanann sé foráil d’athbhreithnithe léasa gach cúig bliain. Tá ceangaltas ar an gComhlacht, faoi théarmaí an 
léasa, méid áirithe tonnáiste táirge críochnaithe a iompar trí Chalafort Phort Láirge gach bliain. Ar 31 Nollaig 
2010, bhí ceangaltas ar an gComhlacht íocaíocht bhliantúil de €112,000 (2009: €102,000) a dhéanamh i leith 
na ndualgas léasa seo.  

 
Nuair a thagann deireadh leis an léas agus nuair a fhágann SmartPly Europe Limited an láithreán tá dualgas air 
gach gléasra, trealamh, stoc rollta agus fardal a bhaint de agus tabharfaidh sé seilbh ghlan agus fholamh den 
áitreabh, na bunsraitheanna agus na daingneáin don léasóir. 
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Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais 
 
25.  Nótaí leis an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid an Ghrúpa 
(a) Réiteach de bhrabúis oibriúcháin do ghlan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 

   

    2010  2009 
  Nótaí  €’000  €’000 

Brabús oibriúcháin   44,673  19,346 

Dímheas 2  10,259  8,961 

Ídiú  9  9,101  18,439 

Lagú sócmhainní seasta 9(vi)  1,392  3,100 

Amúchadh cáilmheasa 11  118  117 

Lagú gnóthais chomhlachaithe   -  144 

Brabús ar dhíolachán sócmhainní seasta inláimhsithe 25(d)  (8,895)  (15,906) 

Athluacháil aonad Foraoiseachta na hÉireann nó  

an Iontaobhais 10  12  153 

Amúchadh deontas 22  (855)  (345) 

Diúscairt scairsheilbhe in JV 10  (193)  - 

Amúchadh deontas a bhaineann le díolacháin neamhaibí 5  -  (1,466) 

Gluaiseacht i bhforálacha agus dliteanais 19  827  (44) 

Gluaiseacht i ndliteanas chiste an phinsin      (3,060)    (11,465) 

Gluaiseacht i gcaipiteal oibre   

Laghdú i stoic 25(g)  13   5,585 

Laghdú/(Méadú) i bhféichiúnaithe 25(g)  14,064  (7,218) 

Méadú/(laghdú) i gcreidiúnaithe 25(g)  3,996  (8,258) 
       

    71,452  11,143 
       
 
(b) Ús íoctha agus faighte 

  2010 2009 
  €’000 €’000 

Muirear úis 6  9,274  8,530 

Ús faighte 6  (614)  (83) 

Gluaiseacht fabhraithe úis 25(g)  1,445      (1,952) 
         

    10,105  6,495 
       
(c) Breiseanna le sócmhainní seasta inláimhsithe 2010 2009  

  €’000 €’000 

Breiseanna sócmhainne seasta 9  45,474  40,698 

Lúide: comaoin neamhairgid (dímheas)   (102)  (72) 

       

    45,372  40,626 
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Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais 
 
25.  – Nótaí leis an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid an Ghrúpa – ar lean 

(d) Díolachán sócmhainní seasta inláimhsithe 

 2010 2009 

 Nótaí €’000 €’000 

Glanluach leabhar na sócmhainní a díoladh     9                      1,868   658 

Brabús ar dhiúscairtí na sócmhainní 8,895 15,906 
 
       

Comaoin airgid tirim  10,763 16,564 
       

 

(e) Anailís ar na hathruithe sa mhaoiniú le linn na bliana 
 

 Scair- Comhshó Deontais Oibleagáidí  

 Chaipiteal Scair- Chaipitil  Léasa 

 Chaipitil  Airgeadais 
 €’000 €’000 €’000 €’000 

Ar 1 Eanáir 2010 795,060 6,145 152,310 22 

Deontais chaipitil faighte - - 2,663 - 

Aisíocaíocht léasanna airgeadais - - - (16) 

Gluaiseacht i ndeontais chaipitil infhaighte - - (506) - 

Deontais chaipitil amúchta - - (855) - 
         

Ar 31 Nollaig 2010 795,060 6,145 153,612 6 
         

 

(f) Anailís ar an ngluaiseacht i nglanfhiach 

    Iarmhéid Sreafaí Iarmhéid 
    1 Ean Airgid 31 Noll 

    €’000 €’000 €’000 

Airgead sa bhanc    1,497 7,931 9,428 

Rótharraingt bhainc    (21,128) 21,128 - 

           

    (19,631) 29,059 9,428 

Fiach dlite laistigh de bhliain amháin   (22) 16 (6) 

Fiach dlite tar éis bliain amháin    (157,700) (2,300) (160,000)  

            

      (177,353)  26,775  (150,578) 
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Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais 

25.  Nótaí leis an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid an Ghrúpa – ar lean 

 

(g) Anailís ar an ngluaiseacht i gcaipiteal oibre 
  Iarmhéid Iarmhéid Sreafaí 

  1 Ean 31 Noll Airgid 

  €’000 €’000 €’000 

Stoc  17,462 17,449 13  

         

Féichiúnaithe   68,216 53,646 14,570 

Lúide deontais chaipitil infhaighte  (2,845) (2,339) (506) 

          

  65,371 51,307 14,064 

          

Creidiúnaithe (gan cháin chorparáide, deontais chaipitil 
rótharraingtí agus léasanna san áireamh)  42,605 45,156 2,551 

lúide: ús fabhraithe  (3,690) (2,245) 1,445 

          

  38,915 42,911 3,996 

          
  
 

(h)  Réiteach sreafa airgid ghlan le gluaiseachtaí i nglanfhiach 

 
 2010 2009 

 €’000 €’000   

Méadú/(laghdú) in airgead tirim sa tréimhse 29,059     (10,527) 

Eis-sreabhadh airgid ar léasanna airgeadais 16 61 

Insreabhadh ar iasachtaí bainc (2,300) (5,700) 

       

 26,775 (16,166) 

Glanfhiach ag tús na bliana (177,353) (161,187) 

       
Glanfhiach ag deireadh na bliana (150,578) (177,353)  

          ---   --
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Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais 

26. Réiteach gluaiseachtaí i gcistí na scairshealbhóirí 

 Scair- Comhshó Deontais Cuntas 
 Chaipiteal Scair- Foraoise Brabúis agus 
 Chaipitil Chaipitil Caillteanais Iomlán 
 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 

Ar 1 Eanáir 2010 795,060 6,145 149,610     256,669        1,207,484 

Brabús coimeádta don bhliain - - -  32,148             32,148 

Gnóthachan achtúireach aitheanta  - - -  (17,350)          (17,350)  

ar scéimeann pinsean  

Cáin iarchurtha a bhaineann le 

caillteanas achtúireach - - -  605                  605  

Glanghluaiseacht i ndeontais fhoraoiseachta  - - 1,663  -  1,663 

           

Ar 31 Nollaig 2010 795,060 6,145 151,273  272,072  1,224,550 
           
27. Idirbhearta páirtithe coibhneasta  
 
(a) Úinéireacht an chomhlachta 

Tá gnáthscair amháin i seilbh an Aire Talmhaíochta, Mara agus Bia agus tá an chuid eile den scairchaipiteal 
eisithe i seilbh an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 

 
(b) Díolacháin earraí, maoine agus seirbhísí d’aonáin atá faoi rialú Rialtas na hÉireann* 

Ina ghnáthchúrsa gnó dhíol an Grúpa earraí, maoin agus seirbhísí le haonáin atá faoi rialú Rialtas na hÉireann, 
agus an príomhcheann díobh ná BSL. Díolacháin na n-earraí, maoine agus seirbhísí seo ba ea €3.5m in 2010 
agus na suimeanna a bhí dlite ó na haonáin seo leis an nGrúpa ar 31 Nollaig 2010 do na hearraí, maoin agus 
seirbhísí seo ná €2m. 
 

(c) Earraí agus seirbhísí ó aonáin atá faoi rialú Rialtas na hÉireann a cheannach* 
Ina ghnáthchúrsa gnó cheannaigh an Grúpa earraí agus seirbhísí ó aonáin atá faoi rialú Rialtas na hÉireann, 
agus an príomhcheann díobh seo ná BSL. Suim na n-earraí agus seirbhísí a ceannaíodh ba ea €11.6m in 2010 
agus na suimeanna dlite leis na haonáin seo ar 31 Nollaig 2010 do na hearraí agus seirbhísí seo ba ea €0.6m. 
 

(d) Idirbhearta le hinstitiúidí airgeadais stat-rialaithe 
 

 Tá áiseanna iasachta de €40m ag an nGrúpa le Banc-Aontas Éireann plc (A.I.B.) mar chuid de chomhaontú 
iasachta sindeacáite ina bhfuil institiúidí airgeadais éagsúla ar áireamh. Na híocaíochtaí úis i leith na 
n-iarmhéideanna tarraingthe ná €1.7m do 2010. Ar 31 Nollaig 2010 d’imigh an Grúpa isteach i gconarthaí 
malairte eachtraí Euro/Stg£ le A.I.B. do dhíolachán na príomhshuime Stg £21.7 milliún ag ráta de 0.8425. Bhí 
babhtálacha ráta úis de €35m i bhfeidhm ag an nGrúpa freisin le A.I.B. ag meán-ráta úis ualaithe de 2.63%. 

 
(e)        Idirbhearta le Comhlachtaí coibhneasta 

 
Moylurg Rockingham Limited 
Ina ghnáthchúrsa gnó dhíol an Grúpa earraí agus seirbhísí le Moylurg Rockingham Limited de €nialas (2009: 
€0.04m), agus an t-iarmhéid dlite ón gcomhlacht seo ar 31 Nollaig 2010 do na hearraí agus seirbhísí seo ba ea 
€Nialas (2009: €nialas).  
 
Garvagh Glebe Windpower Limited 

* Tagraíonn na haonáin atá faoi rialú Rialtas na hÉireann do gach comhairle contae, roinn Rialtais agus 
comhlacht leathstáit.  
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Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais 

 

28. Foghnóthais, gnóthais chomhlachaithe agus comhfhiontair 
Foghnóthais % Faoi 

Sheilbh 
Príomhghníomhaíochtaí Oifig Chláraithe agus an Tír 

inar ionchorpraíodh é 
SmartPly Europe Limited 100 Déantúsaíocht Clár Sliseog 

Treoshuite  (OSB)  
Belview, Sliabh Rua,  
Co. Phort Láirge, Éire 
 

Medite Europe Limited 100 Déantúsaíocht Clár 
snáithíneach meándlúis 
(MDF)  

Baile Mhic Réamainn,  
Cluain Meala,  
Co. Thiobraid Árann, Éire. 
 

Coillte Panel Products (UK) 
Limited 

100 
 

 

Margaíocht ar tháirgí 
painéil 

Persimmon House, Anchor 
Boulevard, Crossways 
Business Park, Dartford, 
Kent, UK. 

   
Gnóthas Comhlachaithe  % Faoi 

Sheilbh 
Príomhghníomhaíochtaí Oifig Chláraithe agus an Tír 

inar ionchorpraíodh é 
Moylurg Rockingham Limited 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

Áineas Foraoise 
 
 
 
 

Páirc Foraoise agus 
Gníomhaíochta Loch Cé, 
Mainistir na Buaille, 
Co. Ros Comáin, Éire 
 

    
  
De réir Alt 17 d'Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1986, tá dliteanais fochomhlachtaí an Chomhlachta ar leis go hiomlán 
faoi ráthaíocht an Chomhlachta, agus mar thoradh air seo, tá na fochomhlachtaí seo díolmhaithe ó na forálacha d'Alt 7 
d'Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1986. 
 

29. Gnóthais Chomhlachaithe – Moylurg Rockingham Limited 
 
Is é atá sa nochtadh breise seo a leanas ná scair suimeanna an Ghrúpa atá curtha san áireamh i ndréacht-ráitis 
airgeadais Moylurg Rockingham Limited. Is comhfhiontar é an Comhlacht seo idir an Grúpa agus Comhairle 
Contae Ros Comáin le háineas foraoise a sholáthar i bPáirc Foraoise Loch Cé. Ionchorpraíodh an Comhlacht ar 
23 Márta 2005 agus thosaigh sé ag trádáil faoi chomhaontú comhfhiontair dar dáta 16 Lúnasa 2005. Tá sé curtha 
san áireamh sna ráitis airgeadais chomhdhlúite mar ghnóthas comhlachaithe ag baint úsáide as an modh 
cuntasaíochta cothromais. Pléitear leis an gComhlacht mar ghnóthas comhlachaithe toisc go bhfuil scair 
caillteanas Choillte teoranta faoin gcomhaontú comhfhiontair.  

 

  2010 2009 
  €’000 €’000 

Scair den láimhdeachas 508 435 
       

Scair den chaillteanas tar éis cánach * (50) (50) 
       

Scair de na sócmhainní seasta 4,111 4,333 

Scair de na sócmhainní reatha 125 444 

Scair creidiúnaithe atá dlite laistigh de bhliain amháin (130) (291) 

Scair creidiúnaithe ata dlite tar éis bliain amháin (4,307) (4,637) 
     
Scair de na glansócmhainní (201)  (151) 
       

* Ní raibh aon mhuirear cánach le linn na tréimhse.  
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Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais 

 
30.  Comhfhiontar – Garvagh Glebe Windpower Limited. 

Le linn 2010 dhiúsciar an Grúpa den infheistíocht a bhí aige sa chomhfhiontar le ESB Power Generation Holding 
Company Limited a raibh mar aidhm aige trádáil a dhéanamh i bhfuinneamh gaoithe. Is é atá sa nochtadh seo a leanas 
ná scair suimeanna an Ghrúpa atá curtha san áireamh i ráitis airgeadais Garvagh Glebe Windpower Limited. 
Ionchorpraíodh an Comhlacht ar 20 Meitheamh 2008 agus cuireadh ésan áireamh sna ráitis airgeadais chomhdhlúite 
mar chomhfhiontar ag baint úsáide as an ollmhodh cuntasaíochta cothromais. 
 
  2010 2009  

 €’000 €’000 
Scair den láimhdeachas - -  
       

Scair den chaillteanas tar éis cánach * - - 
       

Scair de na sócmhainní seasta - 20,500  

Scair de na sócmhainní reatha - 2,109 

Scair creidiúnaithe atá dlite laistigh den bhliain amháin - -  

Scair creidiúnaithe atá dlite tar éis bliain amháin - (22,609)  
     
Scair de na glansócmhainní - -  
                                    
 

* Ní raibh aon mhuirear cánach le linn na tréimhse.  

 
 

31.  Formheas na Ráiteas Airgeadais 

 

Rinne na Stiúrthóirí na ráitis airgeadais a fhormheas ar 31 Márta 2011. 
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Feidhmíocht 5 Bliana (Figiúirí neamhiniúchta)   
  2010 2009 2008 2007 2006 
  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000  
Cuntas brabúis agus caillteanais 
Láimhdeachas 250,399 206,865 249,475 318,128 213,789  
             
Brabús oibriúcháin roimh mhíreanna eisceachtúla  46,065 817 20,543 64,198 32,275 
Míreanna eisceachtúla (1,392) 18,529 549 (10,272) 
  _______ _______ ________ _______ ________  
Brabús oibriúcháin 44,673 19,346 21,092 53,926 32,275  
Scair caillteanas de chomhfhiontair/ 
d'fhochomhlachtaí (50) (50) (50) (38)     (4)      
Muirear airgeadais (11,168) (11,780) (9,437) (7,481) (5,014)  
             
Brabús roimh chánachas 33,455 7,516 11,605 46,407 27,257  
Cánachas  (1,307) (3,273) (2,399) (6,279) (4,793)  
             
Brabús tar éis cánachais 32,148 4,243  9,206 40,128 22,464  
 
Díbhinn íoctha - -          (2,600) - -  
             
Tuillimh coimeádta 32,148 4,243  6,606 40,128 22,464  
             
Clár comhardaithe 
Sócmhainní seasta 1,446,339 1,423,767 1,414,763 1,396,214 1,363,490  
             
Sócmhainní reatha   80,523 87,175  87,302 102,423 106,329  
Creidiúnaithe: Suimeanna a bheidh 
dlite laistigh de bhliain amháin (46,433) (67,245) (93,669) (65,190) (65,234)  
             
Glansócmhainní/(Glandliteanais) reatha 34,090 19,930 (6,367) 37,233 41,095  
             
  1,480,429 1,443,697 1,408,396 1,433,447 1,404,585  
Creidiúnaithe: Suimeanna a bheidh 
dlite tar éis bliain amháin  (162,012) (160,059) (120,858) (157,409) (175,338)  
Dliteanas Chiste an Phinsin                                   (86,382)      (70,192)       (82,614)         (66,346) (71,092)  
Forálacha do dhliteanais agus muirir                        (7,485) (5,962) (4,111) (5,812) (5,469)  
             
  1,224,550 1,207,484 1,200,813 1,203,880 1,152,686  
             
Arna maoiniú ag: 
Caipiteal agus cúlchistí 
Scairchaipiteal glaoite 795,060 795,060 795,060 795,060 795,060  
Cúlchiste comhshóiteachta caipitil 6,145 6,145 6,145 6,145 6,145  
Cuntas brabúis agus caillteanais 272,072 256,669 250,774 257,090 210,913  
Cúlchiste deontais 151,273 149,610 148,834 145,585 140,568  
             
Cistí scairshealbhóirí 1,224,550  1,207,484 1,200,813 1,203,880 1,152,686  
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Faisnéis 
Chorparáideach 
 
Oifig Chláraithe 
Bóthar Bhaile Átha Cliath, 
Baile an Chinnéidigh, 
Co. Chill Mhantáin. 

Rúnaí Cuideachta 
Gerry Egan 

Iniúchóirí 
PricewaterhouseCoopers 
Cuntasóirí Cairte &  

Iniúchóirí Cláraithe 

Baincéirí 
Banc na hÉireann 
Banc Uladh 
Barclays Bank Ireland plc 
Bainc Aontas Éireann Teoranta 

HSBC Bank plc 

Rabobank Ireland plc 

Bróicéirí Árachais 
Willis Risk Services (Ireland Ltd) 

Dlíodóirí 
McCann Fitzgerald & Co 
Arthur Cox 
Eugene F Collins 
Mason Hayes & Curran 
DFMG 
Kane Tuohy 

Príomhoifig 
Bóthar Bhaile Átha Cliath, 
Baile an Chinnéidigh 
Co. Chill Mhantáin. 
Teil: +353 1 2011111 
Facs: +353 1 2011199 

Foraois Choillte 
Bóthar Bhaile Átha Cliath, 
Baile an Chinnéidigh 
Co. Chill Mhantáin. 
Teil: +353 1 2011111 
Facs: +353 1 2011199 

Foireann Áineasa Choillte 
Bóthar Bhaile Átha Cliath, 
Baile an Chinnéidigh 
Co. Chill Mhantáin. 
Teil: +353 1 2011111 
Facs: +353 1 2011199 

Moylurg Rockingham Ltd. 
Ionad na gCuairteoirí, 
Páirc Foraoise agus 
Gníomhaíochta Loch Cé, 
Mainistir na Buaille, 
Contae Ros Comáin. 
Teil: + 353 71 9673122 
Facs: + 353 71 9673140 

Oifigí Réigiúnacha 
Réigiún an Deiscirt 
Aonad 5, 
Ionad Gnó Pháirc 
Chaladh an Treoigh, 
Caladh an Treoigh, 
Luimneach. 
Teil: +353 61 337322 
Facs: +353 61 338271 

Réigiún an Iarthuaiscirt 
Tithe an Rialtais, 
Bóthar an Chrainn Mhóir, Sligeach 
Teil: +353 71 9162663 
Facs: +353 71 9143014 

Réigiún an Oirthir 
Aonad 4, Parkside, 
Sráid Mhainistir Laoise, 
Port Laoise, 
Co. Laoise. 
Teil: +353 57 8621617 
Facs: +353 57 8660524 

Táirgí Painéil Choillte 
SmartPly Europe Ltd. 
Belview, Sliabh Rua, 
Port Láirge 
Teil: +353 51 851233 
Facs: +353 51 851130 

Medite Europe Ltd. 
Baile Mhic Réamainn, 
Cluain Meala, 
Co. Thiobraid Árann. 
Teil: + 353 52 82300 
Facs: + 353 52 21815 

CPP (UK) 
Persimmon House, 
Anchor Boulevard, 
Crossways Business Park, 
Dartford, Kent DA2 6QH, 
Sasana. 
Teil: +44 1322 424900 
Facs: +44 1322 424920 

 

Fiontar Choillte 
Plandlanna Choillte 
Ardattin, Baile an Teampaill, 
Co. Cheatharlach. 
Teil: +353 059 9155621 
Facs: +353 059 9155775 

Irish Hardwoods 
Dún Droma, 
Co. Thiobraid Árann. 
Teil: +353 62 71101 
Facs: +353 62 71491 

Seirbhísí Oiliúna 
agus Sábháilteachta 
Fuinneamh Choillte 
Forbairt Talún Choillte 
Bóthar Bhaile Átha Cliath, 
Baile an Chinnéidigh, 
Co. Chill Mhantáin. 
Teil: +353 1 2011111 
Facs: +353 1 2011199 

 



Marc d’Fhoraoiseacht Fhreagrach
Ciallaíonn deimhniú creidiúnaithe FSC go
ndearnadh iniúchadh agus luacháil neamhspleách 
ar an mbunfhoraois de réir prionsabal 
eacnamaíocha, sóisialta agus chomhshaoil agus 
na gcritéar atá comhaontaithe ag Comhairle
Maoirseachta na Foraoiseachta A.C. (FCS)

Is comhlachas neamhbhrabach é FSC ina bhfuil 
grúpaí comhshaoil agus sóisialta agus comhlachtaí 
miondíola forásacha foraoiseachta agus adhmaid mar 
bhaill a oibríonn i gcomhpháirtíocht lena chéile
chun cuidiú le feabhas a chur ar bhainistíocht 
foraoisí ar fud an domhain.               www.fsc.org 
Trádmharc FSC © 1996 Forest Stewardship Council
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