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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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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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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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 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 

      

 



45 
 

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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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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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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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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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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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. 




