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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 




