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RÁITEAS AN CHATHAOIRLIGH

Réamhrá
Mar ab amhlaidh do gach aon ghnó, bliain dhúshlánach a bhí sa bhliain 2020 do Chuideachta Chuan na
Gaillimhe.
Cé go raibh tús maith leis an mbliain, b'éigin oibríochtaí na Cuideachta a athrú de bharr na paindéime Covid
19 agus bhí tionchar ag an bpaindéim ar fheidhmíocht airgeadais na Cuideachta.

Mar gheall gur cuireadh prótacail mhionsonraithe agus nósanna imeachta oibríochta i bhfeidhm, d'fhan an
Calafort i mbun feidhme i gcaitheamh na bliana 2020 agus, ar an dea-uair, tá foireann na Cuideachta fós slán
go dtí seo. Bhí gach ceann de ghnónna na Cuideachta i mbun feidhme agus lean foireann na Cuideachta de
sheirbhís den scoth a chur ar fáil do chustaiméirí dílse na Cuideachta ar fud ár gcuid réimeanna gnó.
Bhí tionchar ag an bpaindéim ar fheidhmíocht na Cuideachta ar roinnt bealaí. Tháinig laghdú suntasach ar
ioncam páirceála na Cuideachta, go háirithe le linn "tréimhsí dianghlasála", agus tháinig laghdú ar allmhairí le
linn an dara ráithe, an tréimhse ba déine ó thaobh srianta de. Níor tháinig long chrúsála ar bith isteach sa
chalafort in 2020 agus bhí tionchar diúltach aige sin ar ioncaim na Cuideachta. Baineadh sábháil ar chostais
amach trí laghdú ar rátaí tráchtála, laghdú ar na costais a bhaineann le gnó crúsála na Cuideachta agus
laghdú ar chostais taistil.
Bhí tionchar dearfach ar thoradh iomlán na bliana mar gheall ar aisíoc €211k aon uaire ar CBL, ar mhéadú a
tháinig ar ioncam craenach agus ar fheidhmíocht láidir onnmhairithe (mhéadaigh onnmhairí ó 185,739 tona in
2019 go 195,110 tona in 2020). Bíonn tionscadail lastais timthriallach de ghnáth agus laghdaigh siad ó €438k
in 2019 go dtí €49k in 2020. Bhí ioncaim ó réadmhaoin ar léas seasta tríd is tríd bliain ar bhliain.
Mar a tugadh ar aird thuas, tháinig laghdú ar thonnáiste allmhairithe le linn na bliana, go háirithe le linn an dara
ráithe fad a raibh méadú ar onnmhairí. I dtéarmaí foriomlána, laghdaigh tonnáiste na Cuideachta ó 566,608
tona in 2019 go 462,076 tona in 2020. Mar sin féin, níor tháinig ach laghdú €150k ar ioncam loingis i
gcomórtas le 2019 (€1.43m i gcomórtas le €1.58m) mar gheall ar an bhfás a tháinig ar onnmhairí agus mar
gheall go bhfuil craein dá cuid féin ag an gCuideachta chun tréchur lastais a bhainistiú don bhliain iomlán.
Tá laghdú ó €1.5m in 2019 go €1.3m in 2020 tagtha ar thuilleamh roimh ús, cháin agus amúchadh ("EBITDA").
€666k a bhí i nglanbhrabrús roimh cháin na Cuideachta in 2020, rud a léiríonn olltoradh sásúil don bhliain i
bhfianaise na ndúshlán a bhain le Covid-19.
D’ainneoin teorainn a bheith ar fhás an chalafoirt mar gheall ar a mhéid agus ar na srianta geata, tá an
fhoireann feidhmiúcháin ag féachaint go gníomhach le gnó lárnach loingseoireachta na cuideachta agus an tioncam ó na gníomhaíochtaí léasaithe agus páirceála a fhás. Leanfaidh sí lena hiarrachtaí gnó nua brabúsach
a mhealladh in 2021 agus ina dhiaidh sin.
Mar a luaitear thíos, tá dul chun cinn déanta maidir leis an bpróiseas iarratais phleanála don síneadh leis an
gcalafort. Tá obair fós ar siúl ar straitéis athnuachana an Duga Laistigh; tá fís na Cuideachta i leith na dtailte
sin beagnach tugtha chun críche agus roinnfear sin leis an bpobal agus le páirtithe leasmhara sna seachtainí
amach romhainn. Táimid fós ag déanamh machnamh ar an gcaoi a bhféadfaí an fhorbairt atá beartaithe a
leagan amach agus a chéimniú. Tugtar tacaíocht don obair ar an bhfís faoin gCiste um Athghiniúint agus
Forbairt Uirbeach; táimid buíoch as an tacaíocht sin agus tá áthas orainn gur sainaithníodh sinn mar
thionscadal faoin gclár sin.
Síneadh le Calafort na Gaillimhe
Cuireadh iarratas pleanála ar shíneadh leis an gcalafort isteach chuig an mBord Pleanála (“ABP”) an 10 Eanáir
2014 faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar Straitéiseach) 2006. Rinneadh an t-iarratas pleanála trí
bhíthin Airteagal 6(4) den "Treoir maidir le Gnáthóga" 92/43/EEC, ar a dtugtar freisin Cúiseanna
Dianriachtanacha Leasa Phoiblí Sháraithigh ("IROPI"). Tionóladh Éisteacht ó Bhéal ABP idir 13 agus 23 Eanáir
2015. Léiríodh tacaíocht go héifeachtach ón bpobal, agus ón lucht gnó agus polaitíochta don tionscadal ag an
Éisteacht ó Bhéal.

An 29 Meán Fómhair 2015, d’eisigh ABP comhfhreagras inar iarradh ar an gcuideachta tograí cúiteacha
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beartaithe a chur isteach i ndáil leis an tionchar ón bhforbairt bheartaithe ar Limistéar faoi Chaomhnú
Speisialta, Cuan na Gaillimhe. Bhain sin le cailliúint ghnáthóg sceire a raibh an-chuid Fúcóidigh inti, gnáthóg
réileán láibe & gainimh agus fhásra ilbhliantúil ar bhruacha clochacha. Ag teacht le riachtanais ABP, cuireadh
na chéad tograí cúiteacha isteach chuig ABP an 24 Samhain 2015. I ndiaidh an chéad aighneachta, d’iarr ABP
"dlúthchomhoibriú" idir an t-iarratasóir, údaráis Natura 2000 ("NPWS") agus ABP chun dul i ngleic leis na
saincheisteanna a sainaithníodh. I ndiaidh idirbheartaíocht mionsonraithe le páirtithe leasmhara, cuireadh na
tograí cúiteacha deiridh isteach i mí Aibreán 2019. Is é ár dtuairim go bpléann na tograí sin go sásúil leis na
saincheisteanna a sainaithníodh agus táimid muiníneach go mbeidh toradh dearfach ar ár n-iarratas pleanála.
Tá níos mó ná sé bliana caite ó cuireadh an t-iarratas pleanála isteach faoin bpróiseas Forbairt Bonneagair
Straitéisigh ("SID"). Mar thoradh ar an achar ama a bhí i gceist le cinneadh a eisiúint, cruthaítear buntáistí
móra eacnamaíochta agus airgeadais do Chalafort na Gaillimhe, ó thaobh na saoráidí a fhorbairt lena
dtabharfaí deis don Chalafort a hoibleagáidí a chomhlíonadh faoin mBeartas Náisiúnta do Chalafoirt agus, go
háirithe, a bheith sa riocht chun fuinneamh gaoithe amach ón gcósta a chur ar fáil, a chothabháil agus a
sheirbhísiú agus freastal ar riachtanais chustaiméirí reatha agus ionchais atá lonnaithe i réigiún an Iarthair.
Bunaíodh bunús an iarratais pleanála ar Chalafort na Gaillimhe a bheith ina chalafort lena mbaineann
suntasacht réigiúnach, mar a thugtar air faoin mBeartas Náisiúnta do Chalafoirt.
I bhfianaise imeacht na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach, is dócha go mbeidh ar chalafoirt na hÉireann
plé le bealaí nua agus lastas breise trí bhíthin mórthír na Breataine a sheachaint agus dul go díreach chuig
mórthír na hEorpa. D’fhéadfadh an síneadh le Calafort na Gaillimhe a bheith ina phíosa bonneagair
tábhachtach, rud a thabharfadh acmhainn bhreise d’Éirinn ar an gcósta thiar, i ndiaidh an Bhreatimeachta. Tá
teacht ar an gcalafort agus srianta ó thaobh méide ag cur bac cheana féin ar chumas an chalafoirt fás agus
leanúint air ag freastal go hiomlán ar an réigiún. Táimid ag diúltú do ghnó de bharr na srianta sin.
D’fhéadadh Calafort na Gaillimhe a bhfuil síneadh leis agus atá athlonnaithe onnmhairiú agus seirbhísiú
tuirbíní gaoithe do na hearnálacha fuinneamh gaoithe ar an gcladach agus amach ón gcósta araon a éascú go
mór. Cuideoidh infheistíocht san earnáil fuinneamh gaoithe ar an gcladach agus amach ón gcósta le téarnamh
fadtéarmach inbhuanaithe na Gaillimhe agus Réigiún níos forleithne an Iarthair.
Tá an acmhainn
d'fhuinneamh carntha gaoithe na hÉireann amach ón gcósta 22GW faoin mbliain 2040 agus S0GW faoin
mbliain 2050 aitheanta trí thaighde a choimisiúnaigh an chuideachta agus déanfar 85% de sin a thógáil amach
ó Chósta an Iarthair agus táthar ag súil go mbeidh an chuid is mó de ar snámh. Ginfidh an deis a bhaineann le
fuinneamh gaoithe amach ó Chósta an Iarthair tionchair eacnamaíochta shuntasacha, dhíreacha, indíreacha
agus ionduchtaithe do cheantair an Iarthar agus do gheilleagar na hÉireann ar an iomlán, agus ar an gcaoi sin
cuirfear bealach ar fáil chun drochthionchar ghéarchéim Covid-19 a mhaolú. Níl an calafort reatha oiriúnach do
thionscadail fuinnimh amach ón gcósta. Mar sin, is infheistíocht riachtanach atá i dTionscadal um Shíneadh an
Chalafoirt chun suiteáil agus seirbhísiú fuinnimh gaoithe ar snámh amach ó Chósta Iarthar na hÉireann a
éascú.
Éascófar athfhorbairt na dtailte sa Duga Laistigh tríd an gCalafort a athlonnú. Is deis atá in athfhorbairt na
dtailte sin lár chathair na Gaillimhe a mhéadú agus an chathair a bheith dírithe níos mó i dtreo na farraige.
Éascóidh athfhorbairt na dtailte sin foirgnimh chónaithe, tráchtála, mhiondíola agus chultúir a fhorbairt, chomh
maith le líon mór réimse poiblí, le hais na farraige den chuid is mó, chun go mbainfidh muintir an cheantair
agus cuairteoirí araon taitneamh astu.
Aistriú na scairsheilbhe chuig Comhairle Cathrach na Gaillimhe
De réir an Bheartais Náisiúnta do Chalafoirt (2013), aistríodh úinéireacht Chalafort na Gaillimhe ón DTTaS go
dtí Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar an 1 Eanáir 2021. Fáiltímid roimh chinneadh an Rialtais a scairsheilbh
a aistriú chuig Comhairle Cathrach na Gaillimhe de réir an Bheartais Náisiúnta do Chalafoirt. Is ionann an
tsamhail úinéireachta a aontaíodh agus modh aistrithe na scairsheilbhe mar a dhéantar foráil dó faoin Acht
Cuanta, 2015. Fanfaidh struchtúir na cuideachta slán agus fanfaidh gach sócmhainn, dliteanas agus foireann
le Cuideachta Chuan na Gaillimhe. Leanfaidh an Calafort d'fheidhmiú ina Cuideachta Gníomhaíochta
Ainmnithe ("DAC") agus ina hÚdarás Calafoirt.

Táimid ag súil le bheith ag obair leis na comhaltaí tofa, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach na
Gaillimhe agus oifigigh an Phríomhfheidhmeannaigh ar spriocanna straitéiseacha na Cuideachta. Dar linn,
beidh deiseanna iontacha ann i bhfuinneamh inathnuaite amach ón gcósta chun fás eacnamaíochta an
réigiúin a éascú agus chun cur le Plean Gnímh Aeráide agus Comhaontú Glas an AE. Táimid ag obair freisin
le DTTaS chun an Calafort a athainmniú mar Calafort atá mar chuid den Líonra Cuimsitheach atá faoi
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rialacháin TEN-T an AE.
Táimid ag súil le rannpháirtíocht leanúnach le DTTaS maidir le beartas calafoirt agus, go háirithe, le bheith ag
obair le DTTaS maidir le deiseanna amach ón gcósta i ndáil le gaoth.
Seirbhísí chuig Oileáin Árann
Calafort na Gaillimhe an rogha calafoirt do na seirbhísí tráchtála chuig na hOileáin Árann forimeallacha, arb iad
na hoileáin leis an daonra is mó amach ó chósta thiar na hÉireann. Freastalaíonn an lastas sin ar dhaonra na 3
oileán agus rinneadh 139 seoladh in 2020 (2019: 169). Ag teacht le straitéis/beartas AE, cabhróidh an síneadh
leis an gcalafort le nascacht a bheidh éifeachtach ó thaobh costais idir cathair na Gaillimhe agus ceann de na
limistéir is forimeallaí san AE a chinntiú.

Faoi réir shrianta leanúnach Covid 19, táthar ag súil go gcuirfear tús le seirbhís farantóireachta nua ónár
gCalafort chuig Oileáin Árann i Samhradh 2021. Táimid ag súil leis an tseirbhís sin a éascú sna míonna
amach romhainn agus le fás ar an líon turasóirí a théann chuig Oileáin Árann a chumasú.
Airgeadas
Ioncam
Ba ionann ioncam na bliana 2020 agus €3.7m. Is ionann sin agus ísliú €1.0m ar 2019. Tharla sin, go príomha,
mar gheall ar an tionchar a bhí ag an bpaindéim Covid 19. Bhí tionchar diúltach ag an bpaindéim ar allmhairí, ar
ioncam ó longa crúsála agus, go háirithe, ar ioncam páirceála atá comhghaolaithe go dlúth le gníomhaíocht
eacnamaíochta. De réir mar a mhaolaítear srianta Covid 19, táthar ag súil go dtiocfaidh ioncam páirceála na
cuideachta chuige féin.

Bhí tionchar diúltach ar ioncam ann freisin de bharr an laghdú a tháinig ioncaim ó thionscadail lastais. I ndiaidh
an chéad cheant RESS a bheith tugtha chun críche i rith na bliana, tá an chuideachta ag súil go mbeidh
méadú ar ghníomhaíocht tionscadail lastais ón mbliain 2022 ar aghaidh.
Caiteachas
Tháinig laghdú ar chostais riaracháin, ó €3.4m in 2019 go dtí €2.9m in 2020.
EBIDTA agus giniúint airgid
Mar a tugadh ar aird thuas, ba ionann EBITDA na bliana 2020 agus €1.3m. Sin i gcomparáid le EBITDA €1.9m
in 2019. Tá méadú ó €5.9 amhail an 31 Nollaig 2019 tagtha ar iarmhéideanna airgid thirim na cuideachta go
€6.4 amhail an 31 Nollaig 2020. Úsáideadh EBITDA chun íocaíochtaí cánach corparáide, breiseanna
sócmhainní seasta, costais phleanála agus aisíocaíochtaí iasachtaí a mhaoiniú. Seasann na stiúrthóirí lena
gcinneadh nach n-íocfar díbhinní go ceann i bhfad, i bhfianaise na riachtanas caipitil a bhaineann leis an
bhforbairt nua bheartaithe ar an gcalafort.
Trádáil
De bharr bhonneagar reatha na cuideachta, táimid dírithe ó lá go lá ar fhreastal a dhéanamh ar bhonn
custaiméirí reatha na cuideachta a thugann isteach suas le 7,500 tona in aghaidh an lastais agus táimid dírithe
ar chustaiméirí nua atá ag feidhmiú san earnáil sin a lorg. Táimid ag súil leis na deiseanna forbartha gnó
feabhsaithe a d'fhéadfadh a bheith i gceist sa chás go dtabharfaí an Tionscadal um Shíneadh an Chalafoirt
chun críche. Beidh forbairt gnó ina príomhthosaíocht straitéise don chuideachta sa bhliain 2021 agus ina
dhiaidh sin.

I ndiaidh na chéad cheant RESS sa bhliain 2020 a bheith tugtha chun críche, táthar ag súil go dtiocfaidh
méadú mór ar fhuinneamh gaoithe ar an gcladach a chur ar fáil sna blianta amach romhainn. Creidimid go
bhfuil an Calafort in áit mhaith chun ioncaim shuntasacha a shaothrú ón ngníomhaíocht seo ón mbliain 2022 ar
aghaidh. Leanaimid de bheith i mbun rannpháirtíochta le forbróirí maidir lena dtionscadail beartaithe, agus
tabharfaimid roinnt oibreacha caipitil ar eastáit an Chalafoirt chun críche le linn na bliana 2021 chun a chur ar
ár gcumas tuirbíní gaoithe níos mó a láimhseáil go héifeachtúil.
Mar atá tugtha le fios thuas, is ionann fuinneamh gaoithe ar snámh amach ó Chósta Atlantaigh na hÉireann a
sholáthar agus deis eacnamaíochta dár gcalafort agus don réigiún níos forleithne, deis nach dtagann ach "uair
sa chéad". I rith na bliana 2021, leanfaimid de bheith i dteagmháil le stocairí mar Wind Energy Ireland, Ports
fora, an Stát, polaiteoirí áitiúla agus náisiúnta agus páirtithe leasmhara eile chun tuiscint níos fearr a fháil ar na
deiseanna iontacha nua a thiocfaidh chun cinn ó fhuinneamh gaoithe amach ón gcósta a sholáthar sna blianta
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amach romhainn agus ullmhú dóibh.
De bharr na paindéime Covid 19 níor tháinig aon long chrúsála ar cuairt in 2020. Is beag seans go dtosóidh an
gnó sin arís go dtí 2022. Táimid ag súil leis an lá go dtosóidh an gnó sin arís mar aon leis na tairbhí
gaolmhara a thagann leis do ghnónna i nGaillimh agus sa réigiún níos leithne.
An Duga Laistigh

Tá 17 acra i limistéar an duga laistigh. Mar a tugadh ar aird thuas, tá ár bhfís do na tailte sin beagnach tugtha
chun críche. Táimid ag súil le caidreamh a dhéanamh leis an bpobal agus le páirtithe leasmhara i ndáil lenár
bhfíseanna sna seachtainí agus sna míonna amach romhainn. Léirítear sa bhfís seo, arb é athlonnú oibríochtaí
an chalafoirt a fhágfar gur féidir é a chur i gcrích, poitéinseal an tsuímh agus an méid a chuirfidh sé le creat
eacnamaíochta agus sóisialta na cathrach. Sa chás go n-athlonnófar an calafort go rathúil, tabharfaidh
limistéar an duga laistigh deis mhaith rannchuidiú le Lár Chathair na Gaillimhe a athnuachan ar bhealach a
thiocfaidh le cuspóirí beartais an rialtais mar a leagtar amach iad sa Chreat Náisiúnta Pleanála 2040.
Amhail dháta na tuarascála seo, is leis an gcuideachta formhór mór na talún agus na réadmhaoine atá suite
sa duga laistigh. Tá idirbheartaíochtaí fós ar bun leis na léas-sealbhóirí sa duga laistigh agus táthar ag súil le
tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh maidir leis sin in 2021.
Pinsin
Taispeánann an scéim sochair sainithe pinsin glan-bharrachas €2.7m i gcomparáid le €2.2m in 2019. Déanfar
athbhreithniú gach trí bliana a choimisiúnú go luath, rud a léireoidh an costas maoinithe a d’fhéadfadh a bheith
i gceist don chuideachta sna trí bliana amach romhainn. €116k in aghaidh na bliana a bhí sa chostas sna trí
bliana seo caite.
An Bord Stiúrthóirí
Is stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin iad formhór an Bhoird agus is é an tAire a cheap iad. Tháinig an Bord le
chéile 10 n-uaire i rith na bliana. Déanann an Bord athbhreithniú ar fheidhmíocht oibríochtúil na cuideachta ag
gach cruinniú agus tá sceideal foirmiúil de nithe a choinnítear go speisialta dó chun cinneadh a dhéanamh ina
leith. Tá an Bord freagrach as cumhachtaí uile na cuideachta a fheidhmiú, seachas iad sin a choinnítear do
Scairshealbhóir na cuideachta. Tá freagracht chomhchoiteann ar an mBord as oibríochtaí uile na cuideachta.

Féadfaidh an Bord ceann ar bith dá chumhachtaí a tharmligean, mar a mheasann sé a bheith cuí, chuig Coiste
Boird nó chuig an bPríomhfheidhmeannach, faoi réir ag pé srianta nó rialacháin a tharchuirfidh sé le
tarmligean den sórt sin.
Tá Coiste um Iniúchóireacht & Riosca ar bun, coiste atá comhdhéanta de bheirt stiúrthóirí
neamhfheidhmiúcháin agus comhalta seachtrach a bhfuil an-chuid taithí aige ar chúrsaí Rialachais
Chorparáidigh. Téarmaí tagartha comhaontaithe a rialaíonn gaol an choiste leis an gcuideachta. Déanann an
Coiste breithniú ar rialachas, Rialú Inmheánach agus tuairisciú airgeadais na cuideachta ar bonn rialta.
Déanann comhaltaí an Choiste Iniúchóireachta & Riosca caidreamh leis na hiniúchóirí seachtracha i rith an
phróisis iniúchóireachta seachtraí agus ag amanna eile nuair a mheastar sin a bheith cuí.
Bunaíodh Coiste Réadmhaoine in 2020, comhdhéanta den Chathaoirleach, an Príomhfheidhmeannach,
stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin agus beirt chomhaltaí seachtracha a bhfuil taithí suntasach ar réadmhaoin
acu. Téarmaí tagartha comhaontaithe a rialaíonn gaol an choiste leis an gcuideachta. Breithníonn an Coiste
pleananna agus straitéis na cuideachta maidir le hathbheochan an Duga Laistigh. Tagann an coiste le chéile
ar a laghad 4 huaire in aghaidh na bliana agus tuairiscíonn chuig an mbord mar atá leagtha amach sna
téarmaí tagartha.
Tá a mheastóireacht bhliantúil féinmheasúnaithe ar a fheidhmíocht in 2020 tugtha chun críche ag an mBord.
Ráiteas ar Rialú Inmheánach

1. Freagracht maidir leis an gCóras um Rialú Inmheánach

Thar ceann Chuideachta Chuan na Gaillimhe, admhaím an fhreagracht atá ar an mBord a chinntiú go
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ndéanfar córas éifeachtach rialaithe inmheánaigh a chothabháil agus a fheidhmiú. Glactar san áireamh sa
fhreagracht seo ceanglais an Chóid Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016).
2. Cuspóir an Chórais um Rialú Inmheánach Airgeadais

Tá an córas um rialú inmheánach leagtha amach chun riosca go leibhéal infhulaingthe a bhainistiú seachas é
a chur as an áireamh ar fad. Dá bhrí sin, ní féidir leis an gcóras ach deimhniú réasúnta seachas deimhnithe
cinnte a thabhairt go bhfuil sócmhainní cosanta, idirbhearta údaraithe agus taifeadta go cuí agus go
seachnaítear botúin nó neamhrialtachtaí nó go dtabharfaí faoi deara iad go tráthúil.
Bhí an córas um rialú inmheánach, atá de réir na treorach a d'eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, i bhfeidhm i gCuideachta Chuan na Gaillimhe don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2020 agus
suas go dtí an dáta ar ceadaíodh na ráitis airgeadais

3.

An Acmhainn déileáil le Riosca

Tá Coiste Iniúchta agus Riosca ag Cuideachta Chuan na Gaillimhe atá comhdhéanta de bheirt comhaltaí
Boird agus aon chomhalta seachtrach a bhfuil saineolas airgeadais agus iniúchóireachta aige. Tháinig an
Coiste le chéile ceithre huaire le linn na bliana 2020.
Tá feidhm inmheánach iniúchta Chuideachta Chuan na Gaillimhe curtha amach ar conradh aici chuig comhlacht
neamhspleách gairmiúil a thugann faoi chlár oibre atá comhaontaithe leis an gCoiste Iniúchta agus Riosca.
Tá beartas agus nósanna imeachta bainistithe riosca ceadaithe ag an mBord, trína leagtar amach inghlacthacht
riosca Chuideachta Chuan na Gaillimhe, na próisis bainistithe riosca atá i bhfeidhm agus róil agus freagrachtaí
foirne maidir le riosca. Tá an beartas seo eisithe ar an bpearsanra ábhartha ar fad a bhfuiltear ag súil a bheidh
ag obair laistigh de bheartais bhainistíochta riosca Chuideachta Chuan na Gaillimhe, chun an bhainistíocht
shinsearach a chur ar an eolas maidir le rioscaí agus laigí rialaithe a bheadh ag teacht chun cinn agus chun
freagracht a ghlacadh do rioscaí agus rialuithe laistigh dá réimse oibre féin.

4.

Creat Riosca agus Rialaithe

Tá córas bainistíochta riosca curtha i bhfeidhm ag Cuideachta Chuan na Gaillimhe a aithníonn agus a
thuairiscíonn na príomhrioscaí agus na gníomhartha bainistíochta atá á nglacadh chun dul i ngleic leis na
rioscaí sin agus iad a mhaolú a mhéid agus is féidir.
Tá clár riosca i bhfeidhm a aithníonn na príomhrioscaí atá le sárú ag Cuideachta Chuan na Gaillimhe. Tá na
rioscaí aitheanta, agus measúnú agus grádú déanta orthu de réir a dtábhachta agus déanann leibhéil éagsúla
laistigh den eagraíocht athbhreithniú orthu go rialta, lena n-áirítear an bhainistíocht, an Coiste Iniúchta agus
Riosca agus an Bord. Baintear leas as na measúnachtaí sin chun acmhainní a phleanáil agus a leithroinnt chun
a chinntiú go ndéantar rioscaí a bhainistiú chuig leibhéal inghlactha.
Sonraítear sa chlár rioscaí na rialuithe agus na gníomhartha atá de dhíth chun rioscaí a mhaolú agus déantar
freagracht i ndáil le feidhmiú rialuithe a shannadh ar bhaill foirne shonracha. Dearbhaímse go bhfuil timpeallacht
rialaithe i bhfeidhm a bhfuil na nithe seo a leanas mar chuid de:
•
•
•
•
•

Tá tuairisc i scríbhinn ar na nósanna imeachta maidir le gach ceann de na príomhphróisis ghnó.
Freagrachtaí airgeadais sannta ag leibhéal bainistíochta agus cuntasacht dá réir i gceist.
Tá córas buiséadaithe iomchuí i bhfeidhm agus buiséad bliantúil a bhíonn faoi athbhreithniú ag
bainistíocht shinsearach.
Tá córais i bhfeidhm atá dírithe ar shlándáil na gcóras Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide a
chinntiú.
Tá córais i bhfeidhm chun sócmhainní a chosaint.
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Ag teacht le comhairle sláinte poiblí agus beartas rialtais thosaigh foireann riaracháin Chuideachta Chuan na
Gaillimhe ag obair ón mbaile i Márta 2020 agus tá an socrúchán sin i bhfeidhm fós. Bhí córais agus rialuithe i
bhfeidhm ag Cuideachta Chuan na Gaillimhe cheana trínar ndearnadh cianobair a éascú. Déantar
monatóireacht ar bhagairtí slándála agus rialaithe a d'fhéadfadh a bheith ann agus tugtar aghaidh orthu ar
bhonn rialta.
Tá Cuideachta Chuan na Gaillimhe ábalta leanúint dá cuid oibríochtaí gan cur isteach orthu agus lena laghad
athraithe i gceist ar a cuid próisis riosca agus rialaithe fad is a chloígh sí le gach aon srian agus cosaintí a
bhaineann le COVID-19.
Monatóireacht agus athbhreithniú leanúnach
Tá nósanna imeachta foirmeálta bunaithe chun monatóireacht a dhéanamh ar phróisis rialaithe agus déantar
easnaimh rialaithe a chur in iúl dóibhsean atá freagrach as beart ceartaitheach a ghlacadh chomh agus don
Bhord, nuair is ábhartha agus in am trátha. Deimhním go bhfuil na córais faireacháin leanúnaigh seo a leanas i
bhfeidhm:
•

•
•

tá príomhrioscaí agus na rialuithe bainteacha aitheanta agus tá próisis curtha i bhfeidhm chun
monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmiú na bpríomhrialuithe seo agus aon easnaimh a aithnítear a
thuairisciú.
tá socruithe tuairiscithe bunaithe ag gach leibhéal ina bhfuil freagracht i leith bainistíocht airgeadais
sannta.
déanann an ardbhainistíocht athbhreithniú go rialta ar thuarascálacha feidhmíochta tréimhsiúla agus
bliantúla agus airgeadais a thugann léiriú ar fheidhmíocht in aghaidh buiséid/réamhaisnéisí.

Soláthar
Deimhnímid go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag Cuideachta Chuan na Gaillimhe chun a chinntiú go
bhfuil rialacha agus treoirlínte reatha soláthair á gcomhlíonadh agus gur chloígh Cuideachta Chuan na
Gaillimhe leis na nósanna imeachta seo in 2020.
Athbhreithniú Ar Éifeachtacht
Deimhním go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag Cuideachta Chuan na Gaillimhe chun monatóireacht a
dhéanamh ar éifeachtacht na nósanna imeachta bainistíochta riosca agus rialaithe.
Maidir le hobair
Chuideachta Chuan na Gaillimhe i ndáil le faireachán agus athbhreithniú ar an gcóras rialaithe iniúchta
inmheánaigh, tá sé bunaithe ar obair na n-iniúchóirí inmheánacha agus na n-iniúchóirí seachtracha, ar obair an
Choiste Iniúchta agus Riosca lucht bainistíochta sinsearaí laistigh de Chuideachta Chuan na Gaillimhe atá
freagrach as an gcreat rialaithe inmheánaigh airgeadais a fhorbairt agus a chothabháil.
Deimhním gur thug an Bord faoi athbhreithniú bliantúil ar éifeachtacht na rialuithe inmheánacha don bhliain 2020.
Saincheisteanna Rialaithe Inmheánaigh
Níor aithníodh aon laigí i rialú inmheánach a bhí le nochtadh sna ráitis airgeadais maidir le 2020.
Is mian liom buíochas a ghabháil leis na comhaltaí Boird as a ndíograis agus a dtiomantas le linn 2020. Is mian
liom buíochas a ghabháil freisin leis an Máistir Cuain agus lena fhoireann as a ndíograis leanúnach i rith na
bliana. Táim ag súil gur bliain rathúil a bheidh sa bhliain amach romhainn, agus muid ag obair lenár

scairshealbhóir nua, Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus lenár scairshealbhóirí eile chun a chinntiú go
leantar d'fhorbairt a dhéanamh ar Chalafort na Gaillimhe agus go gcuirtear plean straitéiseach an Chalafoirt i
bhfeidhm, maidir leis an Síneadh agus an fhorbairt atá beartaithe don Duga Laistigh araon.
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Maurice O’Gorman
Cathaoirleach
Dáta: 26 Márta 2021
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Note: this is a translation of the Directors Report that was issued in English and the English version is the
version of
Cuireann na stiúrthóirí a dtuarascáil bhliantúil agus na Ráitis Airgeadais iniúchta don bhliain airgeadais dar
chríoch an 31 Nollaig 2020 i láthair.

PRÍOMHGHNÍOMHAÍOCHT AGUS ATHBHREITHNIÚ AR GHNÓ
An Chuideachta úinéir agus oibritheoir Chalafort na Gaillimhe.
Níl an focal "DAC" san áireamh in ainm na Cuideachta, mar gheall go bhfuil sí díolmhaithe de bhun Alt 8(2)
d’Acht na gCuanta 1996 (arna leasú ag Acht na gCuanta (Leasú) 2015), de bhua an reachta sin, agus dá bharr
sin tá sí díolmhaithe ón riachtanas an cineál cuideachta a chur ag deireadh a hainm, de réir Alt 1446 d’Acht na
gCuideachtaí 2017.
Tugann na stiúrthóirí feidhmíocht trádála na Cuideachta ar aird agus déanfaidh gach iarracht brabús acht a
fheabhsú sa bhliain amach romhainn.

PRÍOMHRIOSCAÍ AGUS ÉIGINNTEACHTAÍ
Timpeallacht Eacnamaíochta
Tháinig laghdú ar láimhdeachas i rith na bliana, go príomha mar gheall ar an bpaindéim Covid 19. Leanann
trádáil de bheith deacair agus, gan saoráidí feabhsaithe calafoirt, tá teorainn le cumas an chalafoirt dul san
iomaíocht le haghaidh gnó nua, ar an mbonn iomaíoch céanna le calafoirt eile. Meastar gur riachtanach iad an
síneadh nua leis an gcalafort a fhorbairt agus na háiseanna a chuirfear ar fáil dá bharr. Meastar gur
ríthábhachtach iad d’fholláine an chalafoirt amach anseo.

Síneadh leis an gCalafort
Tá forbairt ar an síneadh beartaithe leis an gcalafort riachtanach má tá todhchaí eacnamaíochta an chalafoirt le
cothabháil agus le fás. Mura gcuirtear síneadh leis an gcalafort, ceisteofar inmharthanacht eacnamaíoch an
chalafoirt amach anseo agus a chumas maidir lena ghnó príomha a fhás.

Geataí Duga
Sa chás nach seolfaí nó go ndéanfaí damáiste do na geataí, cé nach dócha go dtarlóidh sin, seans nach
mbeadh an calafort in ann feidhmiú ar feadh tréimhse. Tá árachas againn in aghaidh chaillteanas iarmhartach.
Sa chás go rachadh long i dtalamh sa chainéal, cé nach dócha go dtarlóidh sin, bheadh an suaitheadh céanna i
bhfeidhm agus a bheadh do gheataí an duga.

Iomaíocht
Tugann na stiúrthóirí ar aird gur riosca atá roimh an gCuideachta é iomaíocht idir chalafoirt. Táimid sásta go
leanfaimid orainn ag mealladh gnó nua chuig Calafort na Gaillimhe.

TORTHAÍ AGUS DÍBHINNÍ
€665,806 a bhí sa bhrabús roimh cháin don bhliain (2019: €1,161,012). Ag deireadh na bliana, bhí
glansócmhainní €31,201,707 (2019: €30,362,578). Ní mholann na stiúrthóirí díbhinn a íoc.

STIÚRTHÓIRÍ AGUS RÚNAÍ
Tá na stiúrthóirí atá ann faoi láthair liostaithe ar leathanach 2. Ní raibh aon athrú ar an mBord Stiúrthóirí i
rith na bliana. Tugtar ainm an rúnaí, a raibh an oifig sin ina sheilbh ar feadh na bliana, ar leathanach 2.
Ní raibh aon leas ag na stiúrthóirí ná ag an rúnaí a raibh na oifigí sin ina seilbh am ar bith i rith na bliana i
scaireanna na Cuideachta ag tús ná ag deireadh na bliana airgeadais.
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TAIFID CHUNTASAÍOCHTA
Lena chinntiú go gcoinnítear leabhair agus taifid chuntasaíochta chuí de réir Ailt 281 go 285 d’Acht na
gCuideachtaí, 2014, tá pearsanra cuntasaíochta cuícháilithe fostaithe ag na stiúrthóirí agus tá córais
chuntasaíochta ríomhaire chuí coinnithe acu. Is in Oifig an Chuain, Na Duganna Nua, Gaillimh, atá na leabhair
chuntais lonnaithe.

TEAGMHAIS I nDIAIDH AN RÁITIS AR AN STAID AIRGEADAIS
Tá sonraí suntasacha i ndáil le himeachtaí a tharla i ndiaidh dháta an ráitis maidir le staid airgeadais i nóta 25
leis na ráitis airgeadais.
INIÚCHÓIR
Leanfaidh an t-iniúchóir, Deloitte Ireland LLP, Cuntasóirí Cairte agus Gnólacht Iniúchóireachta Reachtúil, de
bheith i seilbh na hoifige sin de réir Alt 383(2) d’Acht na gCuideachtaí 2014.

TINREAMH AG CRUINNITHE BOIRD
Tionóladh deich gcruinniú Boird ginearálta i rith na bliana. Leagtar amach thíos freastal gach comhalta Boird i
rith na bliana.
Comhalta Boird – D’fhreastail ar chruinniú/Faoi cheanglas freastal ar chruinniú:
Maurice O’Gorman - 10/10
Frank Greene - 9/10
Cormac McCarthy - 10/10
Robert McCabe - 10/10
Conor O’Dowd - 10/10

FAISNÉIS INIÚCHÓIREACHTA ÁBHARTHA
Níl aon fhaisnéis iniúchóireachta ábhartha nach bhfuil na hiniúchóirí reachtúla ar an eolas fúithi. Tá na
céimeanna cearta go léir glactha ag na stiúrthóirí chun iad féin a chur ar an eolas faoi aon fhaisnéis
iniúchóireachta ábhartha agus tá siad sásta go bhfuil an fhaisnéis sin ag na hiniúchóirí reachtúla. Tugtar an
deimhniú sin agus ba cheart é a léiriú i gcomhréir le forálacha Alt 330 d'Acht na gCuideachtaí 2014 (arna
leasú).

Formheasta ag an mBord agus sínithe thar a cheann ag:

____________________
Maurice O’Gorman
Stiúrthóir

____________________
Conor O’Dowd
Stiúrthóir

Dáta: 26 Márta 2021
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Tá na stiúrthóirí freagrach as Tuarascáil an Stiúrthóra, Ráiteas an Chathaoirligh agus na ráitis airgeadais a
ullmhú de réir Acht na gCuideachtaí 2014.
Faoi dhlí na hÉireann maidir le cuideachtaí, ceanglaítear ar na stiúrthóirí Ráitis Airgeadais a ullmhú do gach
bliain airgeadais. Faoin dlí, roghnaigh na stiúrthóirí na Ráitis Airgeadais a ullmhú de réir FRS 102 An
Caighdeán um Thuairisciú Airgeadais is infheidhme sa RA agus i bPoblacht na hÉireann, arna eisiúint ag
an gComhairle um Thuairisciú Airgeadais ("creat tuairiscithe airgeadais ábhartha"). Faoi dhlí na gcuideachtaí,
ní fhéadfaidh na stiúrthóirí na Ráitis Airgeadais a cheadú ach amháin sa chás go bhfuil siad sásta go dtugann
siad léargas cothrom fíor ar shócmhainní, ar dhliteanais agus ar shuíomh airgeadais na Cuideachta amhail ar
dháta deiridh na bliana airgeadais, agus ar bhrabús agus ar chaillteanas na Cuideachta don bhliain airgeadais,
agus go gcomhlíontar Acht na gCuideachtaí 2014 ar gach slí eile.
Agus na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú, ceanglaítear ar na stiúrthóirí:
•

beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú do Ráitis Airgeadais agus iad a chur chun feidhme go
comhsheasmhach ansin;

•

breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnach agus stuama;

•

a rá cibé ar ullmhaíodh na Ráitis Airgeadais de réir na gcaighdeán cuntasaíochta is infheidhme, na
caighdeáin sin a shainaithint agus an éifeacht agus na cúiseanna le haon imeacht ábhartha ó na
caighdeáin sin a thabhairt ar aird; agus

•

na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh, sin mura mbíonn sé mí-oiriúnach
glacadh leis go leanfaidh an comhlacht lena ghnó.

Tá na stiúrthóirí freagrach as a chinntiú go gcoinníonn an Chuideachta taifid chuntasaíochta leordhóthanacha,
nó go gcuireann sí faoi deara go gcoinnítear iad, taifid ina mínítear agus ina dtaifeadtar i gceart idirbhearta na
Cuideachta, a fhágann gur féidir sócmhainní, dliteanais, suíomh airgeadais agus brabús nó caillteanas na
Cuideachta a chinneadh le cruinneas réasúnta ag am ar bith, a fhágann gur féidir leo a chinntiú go gcloíonn na
Ráitis Airgeadais agus Tuarascáil an Stiúrthóra le hAcht na gCuideachtaí 2014 agus a fhágann gur féidir na
Ráitis Airgeadais a iniúchadh. Tá siad freagrach freisin as sócmhainní an chomhlachta a chosaint agus as sin,
céimeanna réasúnacha a ghlacadh chun calaois agus mírialtachtaí eile a chosc agus a bhrath.

12

Deloitte Ireland LLP,
Cuntasóirí Cairte &
Gnólacht Iniúchóireachta
Reachtúil

TUARASCÁIL AN INIÚCHÓRA NEAMHSPLEÁCH CHUIG COMHALTAÍ CHUIDEACHTA CHUAN NA
GAILLIMHE TUARASCÁIL AR INIÚCHADH NA RÁITEAS AIRGEADAIS
Note: this is a translation of the audit opinion that was issued in English and the English version is the
version of record

Tuairim ar Ráitis Airgeadais Chuideachta Chuan na Gaillimhe (‘an chuideachta’)

Is é ár dtuairim go dtugann na ráitis airgeadais:
 go dtugann siad léargas cothrom fíor ar shócmhainní, ar dhliteanais agus ar shuíomh
airgeadais na Cuideachta amhail an 31 Nollaig 2020 agus ar an mbrabús don bhliain airgeadais
dar chríoch sin; agus
 gur ullmhaíodh i gceart iad de réir an chreata tuairiscithe airgeadais ábhartha, agus go
sonrach, faoi riachtanais Acht na gCuideachtaí 2014.
Tá na Ráitis Airgeadais a ndearnamar iniúchadh orthu comhdhéanta de:
 an Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach,
 an Ráiteas ar an Staid Airgeadais,
 an Ráiteas ar Athruithe sa Chothromas ,
 an Ráiteas ar an Sreabhadh Airgid;
 na nótaí gaolmhara 1 go 26, lena n-áirítear achoimre ar chuntais chuntasaíochta shuntasacha
mar a leagtar amach i Nóta 1.
An creat tuairiscithe airgeadais ábhartha a cuireadh i bhfeidhm agus iad á n-ullmhú, Acht na
gCuideachtaí 2014 agus FRS 102 “An Caighdeán um Thuairisciú Airgeadais is infheidhme sa RA agus i
bPoblacht na hÉireann” (“an creat tuairiscithe airgeadais ábhartha”).

An bonn atá leis an tuairim

Tugadh faoin iniúchadh de réir Chaighdeáin Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (Éire) (ISAnna (Éire)) agus an
dlí infheidhme. Leagtar amach thíos ár bhfreagrachtaí faoi na caighdeáin sin sa chuid “Freagrachtaí an
Iniúchóra maidir leis na Ráitis Airgeadais a Iniúchadh” dár dtuarascáil.
Táimid neamhspleách ón gCuideachta, ag teacht leis na riachtanais eiticiúla a bhaineann lenár niniúchadh ar na Ráitis Airgeadais in Éirinn, lena n-áirítear an Caighdeán Eiticiúla arna n-eisiúint ag
Údarás Maoirseachta Iniúchta agus Cuntasaíochta na hÉireann, agus tá ár bhfreagrachtaí eiticiúla eile
comhlíonta againn de réir na riachtanas sin. Measaimid go bhfuil an fhianaise iniúchóireachta atá
aimsithe againn leordhóthanach agus ábhartha chun bonn a chur faoi mo thuairim.

Conclúidí i ndáil le gnóthas leantach

Tá cinnte ag an gCuideachta, agus iniúchadh a déanta ar na ráitis airgeadais, nach bhfuil an úsáid a
bhaineann stiúrthóirí as bonn cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh chun na ráitis airgeadais a ullmhú
oiriúnach.
Bunaithe ar an obair atá déanta againn, níl aon neamhchinnteachtaí ábhartha aitheanta againn maidir
le himeachtaí nó dálaí a d’fhéadfadh amhras suntasach a chaitheamh, bíodh sin ar bhonn aonair nó go
comhpháirteach, ar chumas na cuideachta leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach ar feadh
tréimhse dhá mhí dhéag ar a laghad ó tugadh údarú na ráitis airgeadais a eisiúint.
Déantar cur síos ar ár bhfreagrachtaí agus freagrachtaí na stiúrthóirí maidir le gnóthas leantach i
gcodanna ábhartha den tuarascáil seo.

Faisnéis eile

An stiúrthóir atá freagrach as an bhfaisnéis eile. Cuimsíonn an fhaisnéis eile an fhaisnéis atá le fáil sa
Tuarascáil Bhliantúil, seachas na ráitis airgeadais agus ár dtuarascáil Iniúchóra faoin bhfaisnéis
chéanna. Ní chlúdaíonn ár dtuairim faoi na ráitis airgeadais an fhaisnéis, agus seachas sa mhéid sin a
dhearbhaítear go sonrach inár dtuarascáil, ní chuirimid in iúl aon chineál de thátal ráthaíochta faoi sin.

Ar lean ar an gcéad leathanach eile/

/Ar lean ón leathanach roimhe
seo

TUARASCÁIL AN INIÚCHÓRA NEAMHSPLEÁIGH CHUIG COMHALTAÍ CHUIDEACHTA
CHUAN NA GAILLIMHE
Faisnéis eile (ar lean)

Is í an fhreagracht atá orainn ná an fhaisnéis eile a léamh agus le linn dúinn sin a dhéanamh, breithniú
a dhéanamh an bhfuil an fhaisnéis eile comhsheasmhach go hábhartha leis na ráitis airgeadais nó leis
an bhfaisnéis a fuaireamar san iniúchadh nó má fheictear dúinn go ndearnadh míráiteas faoi go
hábhartha seachas sin. Má aimsímid a leithéid de neamh-chomhsheasmhachtaí nó míráitis ábhartha
follasacha, tá dualgas orainn cinneadh an ann do mhíráiteas ábhartha sna ráitis airgeadais nó
míráiteas ábhartha ar an bhfaisnéis eile. Má shocraímid, bunaithe ar an obair atá déanta againn, go
bhfuil míráiteas ábhartha i gceist sa bhfaisnéis eile seo, éilítear orainn tuairisciú ina leith sin.
Níl aon rud le tuairisciú againn maidir leis sin.

Freagrachtaí na stiúrthóirí

Mar a míníodh ar shlí níos iomláine sa Ráiteas ar Fhreagrachtaí na Stiúrthóirí, tá na stiúrthóirí
freagrach as na Ráitis Airgeadais a ullmhú agus as iad féin a shásamh go dtugann siad léargas cothrom
fíor agus go gcomhlíonann siad Acht na gCuideachtaí 2014 ar gach slí eile, agus as cibé Rialú
Inmheánach a chinneann na stiúrthóirí a bheith cuí le gur féidir Ráitis Airgeadais atá saor ó mhíráiteas
ábhartha, bíodh sin de bharr calaoise nó earráide, a ullmhú.
Agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, tá na stiúrthóirí freagrach as measúnú a dhéanamh ar acmhainn
an chomhlachta leanúint ag feidhmiú mar ghnóthas leantach, agus nithe a bhaineann le gnóthas
leantach a nochtadh, mar is infheidhme agus úsáid a bhaint as an mbonn cuntasaíochta gnóthais
leantaigh mura bhfuil sé i gceist ag na stiúrthóirí an comhlacht a leachtú nó éirí as oibríochtaí nó nach
bhfuil aon rogha eile réadúil eile acu ach sin a dhéanamh.

Freagrachtaí na nIniúchóirí as iniúchadh na ráiteas airgeadais

An cuspóir atá againn teacht ar dhearbhú réasúnach cibé an bhfuil na ráitis airgeadais tríd is tríd saor
ó aon mhíráiteas ábhartha mar thoradh ar chalaois nó earráid agus tuarascáil iniúchóirí a eisiúint ina
dtugtar ár dtuairim. Is ionann dearbhú réasúnach agus leibhéal ard dearbhaithe ach ní hionann é is
barántas go dtiocfar i gcónaí, le linn iniúchadh a dtugtar faoi de réir na ISAnna (Éire), ar mhíráitis
ábhartha nuair is ann dóibh. D'fhéadfadh míráitis eascairt ó chalaois nó ó earráid agus meastar iad a
bheith ábhartha má tá ionchas réasúnach ann go n-imreoidh siad, astu féin nó le chéile, tionchar ar
chinntí eacnamaíochta úsáideoirí a dhéantar bunaithe ar na ráitis airgeadais seo.
Mar chuid d’iniúchadh de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (Éire), cleachtaimid
breithiúnas gairmiúil agus bíonn amhras gairmiúil orainn i rith an iniúchta go léir. Déanaimid freisin:






Na rioscaí a bhaineann le míráiteas ábhartha ar na ráitis airgeadais, cibé acu atá sé mar thoradh ar
chalaois nó earráid a shainaithint agus a mheas; nósanna imeachta iniúchta a leagan amach agus
a chur i gcrích atá freagrúil do na rioscaí sin; fianaise iniúchóireachta a fháil atá leordhóthanach
agus ábhartha chun bonn a chur faoi mo thuairim. Tá riosca níos mó ann nach dtiocfar ar
mhíráiteas ábhartha mar gheall ar chalaois seachas mar gheall ar earráid, ós rud é go bhféadfadh
claonpháirteachas, brionnú, easnaimh d'aon turas, mífhaisnéis nó rialú inmheánach a shárú a
bheith i gceist.
Tuiscint a fháil ar rialú inmheánach a bhaineann leis an iniúchadh d’fhonn nósanna imeachta
iniúchóireachta a cheapadh atá cuí sa chás áirithe atá i gceist, ach ní chun críche tuairim ar
éifeachtacht rialú inmheánach an ghrúpa agus na máthairchuideachta a chur in iúl.
Meastóireacht a dhéanamh ar cé chomh cuí agus a bhí na beartais chuntasaíochta a úsáideadh
agus cé chomh réasúnta agus a bhí na meastacháin chuntasaíochta a rinne an stiúrthóir agus na
nithe gaolmhara a nocht sé.
Tátal a bhaint maidir le cé chomh cuí is atá sé go bhfuil na stiúrthóirí ag úsáid bhunús cuntasaíochta
an ghnóthais leantaigh agus, bunaithe ar an bhfianaise iniúchóireachta a fuarthas, cé acu atá nó
nach bhfuil éiginnteacht ábhartha ann maidir le himeachtaí nó dálaí a d’fhéadfadh amhras
suntasach a chaitheamh ar chumas na cuideachta leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach. Má
bhainimid de thátal go bhfuil éiginnteacht ábhartha ann, ceanglaítear orainn aird a tharraingt i
dtuarascáil an iniúchóra ar na nithe gaolmhara a nochtadh sna ráitis airgeadais nó, mura leor na
nithe sin, ár dtuairim a leasú. Tá ár dtátail bunaithe ar an bhfianaise iniúchóireachta a fuaireamar
go dtí dáta thuarascáil an iniúchóra. D’fhéadfadh sé, áfach, nach leanfadh an t-eintiteas ar aghaidh
mar ghnóthas leantach de bharr imeachtaí nó dálaí amach anseo.
Ar lean ar an gcéad
leathanach eile/
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TUARASCÁIL AN INIÚCHÓRA NEAMHSPLEÁIGH CHUIG COMHALTAÍ CHUIDEACHTA
CHUAN NA GAILLIMHE
Freagrachtaí na nIniúchóirí as iniúchadh na ráiteas airgeadais (ar lean)


Cur i láthair, struchtúr agus ábhar ginearálta na ráiteas airgeadais a mheas, lena n-áirítear
nochtuithe, agus cibé an léiríonn nó nach léiríonn na ráitis airgeadais na hidirbhearta bunúsacha
agus na himeachtaí ar bhealach trína mbaintear amach cur i láthair atá cothrom.

Téimid i gcomhairle leo siúd atá freagrach as rialachas i ndáil le, i measc nithe eile, an raon agus an tam atá beartaithe don iniúchadh agus fionnachtana suntasacha ón iniúchadh, lena n-áirítear aon
easnaimh shuntasacha ar rialú inmheánach a shainaithníonn an t-iniúchóir i gcaitheamh an iniúchta.

Tuarascáil ar cheanglais dhlíthiúla agus rialála eile
Tuairim ar nithe eile arna leagan amach ag Acht na gCuideachtaí 2014

Bunaithe ar an obair a rinneamar i gcaitheamh an iniúchta agus uirthi sin amháin, tuairiscímid an méid
seo a leanas:





Fuaireamar an fhaisnéis agus na míniúcháin ar fad a mheasamar a bheith riachtanach chun
críche ár n-iniúchta.
Is é ár dtuairim go raibh taifid chuntasaíochta an chomhlachta leordhóthanach chun go
bhféadfaí na ráitis airgeadais a iniúchadh go hiomchuí agus go réidh.
Tá na ráitis airgeadais ag teacht leis na taifid chuntasaíochta.
Is é ár dtuairim go bhfuil an fhaisnéis a thugtar i dTuarascáil an Stiúrthóra ag teacht leis na ráitis
airgeadais
agus ullmhaíodh tuarascáil an stiúrthóra de réir Acht na gCuideachtaí 2014.

Nithe nach mór dúinn a thuairisciú trí eisceacht

Bunaithe ar an eolas agus ar an tuiscint ar an gCuideachta agus a timpeallacht a fuaireamar i
gcaitheamh an iniúchta, níor shainaithníomar míráitis ábhartha i dTuarascáil na Stiúrthóirí.
Níl aon rud le tuairisciú againn i leith na bhforálacha in Acht na gCuideachtaí, 2014 a cheanglaíonn
orainn é a thuairisciú daoibh más é ár dtuairim nach ndéantar luach saothair stiúrthóirí agus
idirbhearta arna sonrú sa dlí a nochtadh.

Úsáid na tuarascála seo

Tá an tuarascáil seo ullmhaithe do chomhaltaí na cuideachta, agus dóibhsean amháin, mar
chomhlacht de réir Alt 391 d’Acht na gCuideachtaí, 2014. Thugamar faoinár gcuid oibre ar an
iniúchadh ionas go bhféadfaimis na nithe ar gá dúinn a lua do chomhaltaí na cuideachta i dtuarascáil
iniúchóirí a lua agus ní chun críche ar bith eile. Chomh fada agus atá ceadaithe le dlí, ní ghlacaimid le
freagracht ná ní ghabhaimid freagracht orainn féin maidir le haon duine seachas an chuideachta agus
comhaltaí na cuideachta mar chomhlacht, as ár gcuid oibre ar an iniúchadh, as an tuarascáil seo, ná as
na tuairimí ar thángamar orthu.

Gerard Casey
Do Deloitte Ireland LLP agus thar ceann Deloitte Ireland LLP
Cuntasóirí Cairte agus Gnólacht Iniúchóireachta Reachtúil
Ionad Seirbhísí Airgeadais na Gaillimhe,
Bóthar Mhóinín na gCiseach
Gaillimh
Dáta: 31 Márta 2021

CUIDEACHTA CHUAN NA GAILLIMHE
RÁITEAS MAIDIR LE hIONCAM CUIMSITHEACH
DON BHLIAIN AIRGEADAIS DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2020

IONCAM

2020
€

2019

Nótaí
3

3,675,289

4,639,768

(2,944,375)

(3,437,309)

Caiteachais Oibriúcháin

BRABÚS OIBRIÚCHÁIN

730,914

Ioncam airgeadais
Costais airgeadais

4
5

62
(65,170)

BRABÚS AR GHNÁTHGHNÍOMHAÍOCHTAÍ
ROIMH CHÁNACHAS

6

665,806

Cáin ar bhrabús i leith gnáthghníomhaíochtaí

10

BRABÚS DON BHLIAIN AIRGEADAIS INCHURTHA LE
SCAIRSHEALBHÓIRÍ NA CUIDEACHTA

€

1,202,459
2,213
(43,660)

1,161,012

(200,302)

(210,630)

465,504

950,382

Atomhas shócmhainní na scéime sochair scoir

19

427,000

359,000

Cánachas iarchurtha i ndáil le scéim sochair scoir

18

(53,375)

(44,875)

IONCAM CUIMSITHEACH IOMLÁN DON BHLIAIN
AIRGEADAIS INCHURTHA I LEITH SCAIRSHEALBHÓIRÍ
NA CUIDEACHTA

839,129

1,264,507

Is mar thoradh ar oibríochtaí leanúnacha an méid seo go léir thuas.
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CUIDEACHTA CHUAN NA GAILLIMHE
RÁITEAS AR AN STAID AIRGEADAIS
AMHAIL AN 31 NOLLAIG 2020

2020
€

2019
€

12,139,536
15,320,607
2,706,000

13,101,602
14,445,577
2,248,000

30,166,143

29,795,179

13

6,420,772

5,886,189

14

736,262

1,103,286

7,157,034

6,989,475

Nótaí
Sócmhainní Seasta
Réadmhaoin, fearas agus trealamh
Réadmhaoine infheistíochta
Sócmhainní sochair scoir

11
12
19

Sócmhainní Reatha
Airgead tirim agus coibhéisí airgid
Féichiúnaithe: Méideanna dlite laistigh de
bhliain airgeadais amháin
IOMLÁN NA SÓCMHAINNÍ REATHA
Creidiúnaithe: Méideanna dlite laistigh de bhliain airgeadais
amháin 15

(814,745)

GLANSÓCMHAINNÍ REATHA

(848,112)

6,342,289

6,141,363

IOMLÁN SÓCMHAINNÍ LÚIDE DLITEANAIS REATHA

36,508,432

35,936,542

Creidiúnaithe
Méideanna a bheidh dlite tar éis bliana nó níos faide 16

(1,362,296)

(1,686,785)

(3,944,429)

(3,887,179)

18

Soláthar do dhliteanais agus muirir

GLANSÓCMHAINNÍ

31,201,707

30,362,578

Cúlchistí eile
Tuilleamh coinnithe

8,926,840
137,644
22,137,223

8,926,840
137,644
21,298,094

Cothromas inchurtha le húinéirí na Cuideachta

31,201,707

30,362,578

Cothromas

Scairchaipiteal glaoite

20

Cheadaigh an Bord Stiúrthóirí na ráitis airgeadais an 26 Márta 2021 agus tá siad sínithe thar ceann an Bhoird ag:

Maurice O’Gorman
Stiúrthóir

Conor O’Dowd
Stiúrthóir
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CUIDEACHTA CHUAN NA GAILLIMHE
RÁITEAS MAIDIR LE hATHRUITHE AR CHOTHROMAS
DON BHLIAIN AIRGEADAIS DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2020

Scairchaipiteal
Glaoite
€

tuilleamh
coinnithe

Cúlchistí
eile

Iomlán

€

€

€

20,033,587

137,644

29,098,071

Brabús don bhliain airgeadais-

950,382

-

950,382

Gnóthachan achtúireach ar sochar scoir sócmhainní

359,000

-

359,000

Cánachas iarchurtha i ndáil le
scéim sochair scoir

(44,875)

Amhail an 31 Nollaig 2018

8,926,840

-

(44,875)

Amhail an 31 Nollaig 2019

8,926,840

21,298,094

137,644

30,362,578

Amhail an 31 Nollaig 2019

8,926,840

21,298,094

137,644

30,362,578

Brabús don bhliain airgeadais

-

465,504

-

465,504

Gnóthachan achtúireach ar sochar scoir
sócmhainní

-

427,000

-

427,000

-

(53,375)

Cánachas iarchurtha i ndáil le
scéim sochair scoi
Amhail an 31 Nollaig 2020

8,926,840

22,137,223

(53,375)
137,644

31,201,707
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CUIDEACHTA CHUAN NA
GAILLIMHE
RÁITEAS FAOI SHREABHADH AIRGID
DON BHLIAIN AIRGEADAIS DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2020

Nótaí
Glan-sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin21

2020
C
1,661,589

2019
€

917,695

Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta

Ús faighte
Cánachas íoctha
Íocaíochtaí chun réadmhaoin, fearas agus trealamh a fháil
Fáltas ó dhiúscairt sócmhainní seasta
Íocaíochtaí socraíochta

62
(239,394)
(484,053)
16,000

-

(91,875)

Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta

(707,385)

159,902

Muirir airgeadais
Iasacht ghearrthéarmach a aisíoc

(65,170)
(354,451)

(43,660)
(309,874)

Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí airgeadais

(419,621)

(353,534)

534,583

(193,632)

2,213
(395,198)
(272,933)

Maoiniú

GLUAISEACHT IN AIRGEAD THIRIM
IMRÉITEACH AIRGEAD SA BHANC AGUS AR LÁIMH:

Airgead sa bhanc agus ar láimh ag tús
na bliana airgeadais

5,886,189

6,079,821

AIRGEAD TIRIM AGUS COMHLUACH IN AIRGEAD TIRIM AG DEIREADH
NA BLIANA AIRGEADAIS
6,420,772

5,886,189
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CUIDEACHTA CHUAN NA GAILLIMHE
NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS
DON BHLIAIN AIRGEADAIS DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2020

1.

BEARTAIS CHUNTASAÍOCHTA AGUS FAISNÉIS GHINEARÁLTA

Is cuideachta faoi theorainn scaireanna arna corprú i bPoblacht na hÉireann í Cuideachta Chuan na
Gaillimhe ("an chuideachta"), 262364 an uimhir chláraithe atá aici. Ag Oifig an Chuain, Na Duganna
Nua, Gaillimh, atá a hoifig chláraithe.
Cuireadh na beartais chuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm go leanúnach ó thaobh plé le nithe a
mheastar a bheith ábhartha i ndáil le na Cuideachta Ráitis Airgeadais.
Ullmhaíodh na Ráitis Airgeadais faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil, leasaíodh iad chun luacháil
mhíreanna réadmhaoine infheistíochta ar luach cóir a chur san áireamh, agus de réir Acht na
gCuideachtaí 2014 agus Chaighdeán um Thuairisciú Airgeadais 102 (FRS 102) arna eisiúint ag an
gComhairle um Thuairisciú Airgeadais.
Ioncam
Tá láimhdeachas comhdhéanta de luach díolacháin na ndíolachán a gearradh sa sonrasc agus tá sé
glan ó cháin bhreisluacha. Aithnítear ioncam ó ús ag baint úsáid as an modh ráta éifeachtach úis.
Iasachtaí agus iasachtaíochtaí
Aithnítear iasachtaí agus iasachtaíochtaí ag an bpraghas idirbhearta ar dtús, agus na costais
idirbhearta san áireamh. Ina dhiaidh sin, déantar iad a thomhas ar chostas amúchta leis an modh ráta
úis éifeachtaigh, lúide bearnúchán. Sa chás gur idirbheart airgeadais é socrú, déantar é a thomhas ar
luach reatha.
Réadmhaoin, fearas agus trealamh agus dímheas
Luaitear réadmhaoin, fearas agus trealamh ar chostas lúide dímheas carntha. Ríomhtar an muirear ar
dhímheas chun costas bunaidh nó luacháil bhunaidh na réadmhaoine, an fhearais agus an trealaimh a
dhíscríobh liúde a luach iarmharach measta thar a saolré fhónta measta mar seo a leanas:

Talamh & Foirgnimh Ruílse
Foirgnimh
Fearas & Trealamh
Trealamh Oifige
Mótarfheithiclí

Ní dhéantar talamh a dhímheas
2% de réir na líne dírí
12.5% - 20% de réir na líne dírí
33% de réir na líne dírí
12.5% de réir na líne dírí

Déantar athbhreithniú bliantúil ar luachanna seilbhe réadmhaoine, fearas agus trealamh le haghaidh
bearnúcháin i dtréimhsí sa chás go dtugann imeachtaí nó athruithe ar chúinsí le tuiscint gur seans
nach bhféadfaí an luach seilbhe a aisghabháil. Tá an Chuideachta fós ag caipitliú na costais chaipitil
agus chomhairliúcháin go léir a bhaineann le forbairt an Chalafoirt. Is é beartas na Cuideachta gan
caiteachas caipiteal a dhímheas i ndáil le forbairt an Chalafoirt.
Réadmhaoine infheistíochta

Déantar réadmhaoin infheistíochta a shainmhíniú mar réadmhaoin (talamh nó foirgneamh, nó cuid
d'fhoirgneamh, nó iad araon) i seilbh an úinéara nó an léasaí faoi léas airgeadais chun ioncam cíosa a
shaothrú nó ar mhaithe le luachmhéadú caipitil maidir leo araon, seachas: (a) d'úsáid chun earraí nó
seirbhísí a tháirgeadh nó a sholáthar nó chun críche riaracháin, nó
(b) do dhíolachán i ngnáthchúrsa an ghnó. Déantar réadmhaoine infheistíochta dá bhféadtar luach cóir
a thomhas go hiontaofa, gan costas míchuí nó iarracht mhíchuí ina leith, a thomhas ar luach cóir gach
bliain, agus ní shainaithnítear aon mhuirir maidir leis sa ráiteas ioncaim.
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CUIDEACHTA CHUAN NA GAILLIMHE

NÓTAÍ A GHABHANN LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS (AR LEAN)
DON BHLIAIN AIRGEADAIS DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2020
1.

BEARTAIS CHUNTASAÍOCHTA AGUS FAISNÉIS GHINEARÁLTA (AR LEAN)
Infheistíochtaí
Sainaithnítear infheistíochtaí ar luach cóir ar dtús, arb ionann é agus an praghas idirbhearta lúide
costais idirbhearta, de ghnáth. Ina dhiaidh sin, déantar iad a thomhas ar luach cóir trí bhíthin an
ráiteas ioncam, sa chás go dtrádáiltear na scaireanna go poiblí nó gur féidir a luach cóir a mheas ar
bhealach iontaofa eile. Déantar infheistíochtaí eile a mheas ar chostas lúide bearnúchán.
Infháltais trádála agus eile
Déantar infháltais nach bhfuil ráta úis luaite leo agus atá infhála laistigh de bhliain amháin a
thaifeadadh ar phraghas idirbhearta. Sainaithnítear aon chailliúintí a eascraíonn as bearnúchán sa
ráiteas ioncaim i gcaiteachas oibriúcháin.

Tá airgead tirim agus coibhéisí airgid comhdhéanta d’airgead sa bhanc agus ar láimh, taiscí
prapéilimh le bainc agus infheistíochtaí gearrthéarmacha thar a bheith leachtacha eile, le haibíochtaí
bunaidh trí mhí nó níos lú, agus rótharraingtí bainc. Taispeántar rótharraingtí bainc laistigh de nithe
iníoctha sa Ráiteas ar an Staid Airgeadais.
Nithe iníoctha trádála agus eile
Déantar nithe iníoctha nach bhfuil ráta úis luaite leo agus atá iníoctha laistigh de bhliain amháin a
thaifeadadh ar phraghas idirbhearta. Sainaithnítear aon chailliúintí a eascraíonn as bearnúchán sa
ráiteas ioncaim i gcaiteachas oibriúcháin.
Sochair d'fhostaithe
Scéim ranníocaíochtaí sainithe pinsin
Oibríonn an Chuideachta scéim ranníocaíochtaí sainithe pinsin. Coinnítear sócmhainní na scéime ar
leithligh ó shócmhainní na Cuideachta i gciste a riartar go neamhspleách.
Scéim pinsin Shochair Shainithe
Oibríonn an Chuideachta scéim sochar sainithe pinsin dá fostaithe freisin, lena soláthraítear sochair
bunaithe ar phá dheiridh inphinsin. Coinnítear sócmhainní na scéime seo ar leithligh ó shócmhainní na
Cuideachta freisin, agus déantar iad a infheistiú le bainisteoirí cistí pinsin.

Déantar na costais phinsin i ndáil le scéim sochar sainithe a mhuirearú ar an Ráiteas Ioncaim ar bhonn
córasach, bunaithe ar ríomhanna an achtúire. Déantar méideanna arna muirearú a ríomh agus na
rátaí seo a leanas á n-úsáid:
Costais seirbhíse reatha
Costas úis
Aischur ionchais ar shócmhainní

Ráta lascaine ag tús na bliana Ráta
lascaine ag tús na bliana
Ráta aisíoca ionchais ag tús na
bliana

Sainaithnítear dliteanas d’oibleagáidí na Cuideachta faoin bplean glan ó shócmhainní. Sainaithnítear
an glanathrú ar an nglandliteanas sochar sainithe mar chostas an phlean sochar sainithe i rith na
tréimhse. Déantar sócmhainní phleananna pinsin a thomhas ar luach cóir agus déantar an oibleagáid
sochar sainithe a thomhas ar bhonn achtúireach agus modh na n-aonad réamh-mheasta á úsáid.
Faightear luachálacha achtúireacha ar a laghad gach trí bliana agus déantar iad a nuashonrú ar dháta
gach Ráitis ar an Staid Airgeadais.
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1.

BEARTAIS CHUNTASAÍOCHTA AGUS FAISNÉIS GHINEARÁLTA (AR LEAN)
Cánachas agus cánachas iarchurtha

Is ionann cáin reatha agus an méid a bhfuiltear ag súil a íocfar nó a aisghabhálfar i ndáil le brabúis
inchánach don bhliain agus ríomhtar é ag baint úsáide as rátaí agus dlíthe cánach atá achtaithe nó atá
achtaithe go substaintiúil ar dháta an Ráitis maidir le Staid Airgeadais.
Bunaítear an muirear do chánachas, nuair is infheidhme, ar an mbrabús don bhliain airgeadais.
Is ionann cáin iarchurtha agus na himpleachtaí cánach a bheidh ar idirbhearta agus imeachtaí arna
sainaithint sna Ráitis Airgeadais, maidir le tréimhsí reatha agus roimhe seo. Sainaithnítear í i ndáil le
gach difríocht uainiúcháin, seachas i gcás eisceachtaí áirithe. Ciallaíonn difríochtaí uainiúcháin
difríochtaí idir brabúis inchánach agus ioncam cuimsitheach iomlán mar a luaitear é sna Ráitis
Airgeadais, a eascraíonn as ioncam agus costais a chur san áireamh i measúnuithe cánach i dtréimhsí
seachas na cinn ina sainaithnítear iad sna Ráitis Airgeadais. Ní shainaithnítear cailliúintí cánach
neamhfhaoisimh ná sócmhainní cánach iarchurtha eile ach amháin sa mhéid gur dhócha go naisghabhálfar iad in aghaidh fhreaschur dhliteanais chánach iarchurtha nó bhrabúis inchánach eile
amach anseo.
Déantar cáin iarchurtha a thomhas ach rátaí agus dlíthe cánach a bhí achtaithe go hiomlán nó go
suntasach amhail ar dháta Ráiteas ar an Staid Airgeadais agus a bhfuiltear ag súil go mbeidh feidhm
leo i gcás fhreaschur na ndifríochtaí uainiúcháin. Déantar cáin iarchurtha a bhaineann le réadmhaoin,
fearas agus trealamh a thomhas ach an tsamhail athluachála a úsáid agus déantar réadmhaoin
infheistíochta a thomhas ach úsáid a bhaint as na rátaí cánach agus liúntais a bhíonn i bhfeidhm
maidir le díolachán na sócmhainne.
Deontais ón Rialtas Iarchurtha
Caitear le deontais chaipitil faighte agus infhaighte mar ioncam iarchurtha agus déantar iad a
amúchadh chuig an Ráiteas Ioncaim go bliantúil thar shaolré fhóinteach eacnamaíochta na
sócmhainne lena mbaineann. Cuirtear deontais ioncam do shochar an Ráitis Ioncaim nuair a
fhaightear iad.
Scairchaipiteal na Cuideachta - gnáth-scairchaipiteal
Cuirtear gnáth-scairchaipiteal na Cuideachta i láthair mar chothromas.
2.

BREITHIÚNAIS CHUNTASAÍOCHTA CHRITICIÚLA AGUS PRÍOMHFHOINSÍ NA hÉIGINNTEACHTA
MEASTACHÁIN

Agus beartais chuntasaíochta na Cuideachta á gcur chun feidhme, a bhfuil cur síos orthu i Nóta 1,
ceanglaítear ar na stiúrthóirí breithiúnais, meastacháin agus boinn tuisceana a dhéanamh maidir le
glanluachanna sócmhainní agus dliteanas nach léir iad ó fhoinsí eile. Tá na meastacháin agus na
boinn tuisceana lena mbaineann bunaithe ar thaithí stairiúla agus ar chúinsí eile a mheastar iad a
bheith ábhartha. D'fhéadfadh éagsúlacht a bheith idir fíorthorthaí na meastacháin sin. Déantar
athbhreithniú leanúnach ar na meastacháin agus ar na boinn tuisceana sin. Sainaithnítear leasuithe ar
mheastacháin chuntasaíochta sa tréimhse ina gcuirtear leasú ar an meastachán sa chás nach bhfuil
éifeacht ag an leasú ach ar an tréimhse sin amháin, nó i dtréimhse an leasaithe agus i dtréimhsí sa
todhchaí sa chás go bhfuil éifeacht ag an leasú ar thréimhsí reatha agus sa todhchaí.
Breithiúnais chriticiúla agus beartais chuntasaíochta na Cuideachta a chur i bhfeidhm

Seo a leanas na breithiúnais chriticiúla, seachas na cinn sin lena mbaineann meastacháin (pléitear leo
siúd ar leithligh thíos), atá déanta ag na stiúrthóirí agus beartais chuntasaíochta na Cuideachta á gcur i
bhfeidhm acu, agus a bhfuil an éifeacht is mó acu ar na méideanna arna sainaithint sna Ráitis
Airgeadais.
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Ní dhearna na stiúrthóirí breithiúnais chriticiúla ar bith agus beartais chuntasaíochta na Cuideachta á
gcur i bhfeidhm acu.
2.

BREITHIÚNAIS CHUNTASAÍOCHTA CHRITICIÚLA AGUS PRÍOMHFHOINSÍ NA
hÉIGINNTEACHTA MEASTACHÁIN (AR LEAN)

Breithiúnais chriticiúla agus beartais chuntasaíochta na Cuideachta á gcur i bhfeidhm (ar lean)

Príomhfhoinse na héiginnteachta meastacháin
(a) Saolré úsáideach eacnamaíochta a bhunú chun críocha réadmhaoin, fearas agus
trealamh a dhímheas

Cuimsíonn réadmhaoin, fearas agus trealamh cuid mhór de shócmhainní iomlán na Cuideachta.
Braitheann an muirear dímheasa bliantúil go mór ar shaolré fhóinteach eacnamaíochta gach cineál
sócmhainne agus ar mheastacháin ar luachanna iarmharacha. Déanann na stiúrthóirí athbhreithniú
rialta ar shaolréanna fóinteacha eacnamaíochta agus athraíonn iad de réir mar is gá chun an
smaointeoireacht reatha ar an méid saoil atá fágtha a léiriú, i bhfianaise úsáid eacnamaíochta ionchais
agus riocht fhisiciúil na sócmhainní i gceist. Féadfaidh athruithe shaolré fhóinteach sócmhainne
tionchar mór a imirt ar mhuirir dímheasa agus amúchta don tréimhse. Tá mionsonraí faoi shaolréanna
fóinteacha eacnamaíochta san áireamh sna beartais chuntasaíochta. Déanann na stiúrthóirí
athbhreithniú ar chostais forbartha freisin lena chinntiú go bhfuil siad á gcaipitliú i gcomhréir leis na
riachtanais faoi FRS 102. Déantar an féidir na costas sin a inaisghabháil a mheas go rialta chomh
maith.
(b) Tomhais maidir le luach cóir
Déantar roinnt de shócmhainní na Cuideachta a thomhas ag luach cóir chun críocha tuairiscithe
airgeadais. Agus luach cóir na réadmhaoine infheistíochta á chinneadh acu, cinneann na stiúrthóirí
teicnící luachála cuí agus ionchuir le haghaidh tomhas maidir le luach cóir. Agus luach cóir na
réadmhaoine infheistíochta á meas, tá luachálaí cáilithe tríú páirtí fostaithe ag na stiúrthóirí chun an
luacháil a dhéanamh. Oibríonn an bhainistíocht go dlúth leis an luachálaí cáilithe seachtrach chun
teicnící luachála cuí agus ionchuir a bhunú sa tsamhail. Agus an luach cóir á chinneadh acu, a
mbreathnaítear air mar luach margaidh na réadmhaoine, glacadh an cur chuige infheistíochta.
3.

IONCAM

Tháinig an t-ioncam don bhliain airgeadais ó:
Ioncam ó loingseoireacht
Ioncam ó réadmhaoin agus cíos
Ioncam ó pháirceáil
Ionam ó phíolótaíocht
Ioncam stíbheadóra
Ioncam eile

2020
€

2019

1,425,159
1,129,862
848,715
188,140
67,862
15,551

1,579,061
1,152,313
1,065,293
251,644
552,726
38,731

3,675,289

4,639,768

€

Tá ioncam iomlán na Cuideachta inchurtha lena mhargadh i bPoblacht na hÉireann agus tagann sé as
úinéireacht agus oibriúchán Chalafort na Gaillimhe.
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4.

IONCAM AIRGEADAIS

Ús bainc

2020
€

2019

62

2,213

€

Baineann ioncam airgeadais le hús ar chuntais taisce Bhanc na hÉireann agus Banc KBC.

s.

COSTAIS AIRGEADAIS

Muirir Bhainc
Ús bainc
Ús ar léas airgeadais

6.

BRABÚS AR GHNÁTHGHNÍOMHAÍOCHTAÍ ROIMH
CHÁNACHAS

2020
€

2019

21,107
19,567
24,496

12,115
22,809
8,736

65,170

43,660

2020

2019

€

€

€

Luaitear brabús ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh
chánachas i ndiaidh na nithe seo a mhuirearú /
(cur do shochar):
Luach saothair Stiúrthóirí:
Táillí Boird (nóta 8)
Luach saothair an Phríomhfheidhmeannaigh (nóta 9)
Dímheas
Taisteal baile
Caiteachas ar fháilteachas
Costais dlí
Costais chánach agus chomhairle airgeadais
Costais phinsin agus AD
Eile
Taisteal idirnáisiúnta
Brabús ar shócmhainní seasta a dhiúscairt

23,927
111,971
555,615
7,792
8,745
39,013
23,361
26,518
170,529
(1,565)
(526)

27,529
111,971
391,334
26,113
11,211
117,007
56,800
60,340
182,855
17,699
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7.

FOSTAITHE AGUS LUACH SAOTHAIR

Mar seo a leanas an meánlíon daoine arna fhostú ag an gCuideachta i rith na bliana airgeadais:

Meánlíon fostaithe

2020

2019

15

15

2020
€

2019

1,014,761
106,141
151,762

1,063,295
97,892
119,520

1,272,664

1,280,707

Mar seo a leanas párolla comhiomlán na ndaoine sin:

Pá agus tuarastail
Costais leasa shóisialaigh
Costais Pinsin

€

B’ionann luach saothair na príomhbhainistíochta sa bhliain airgeadais agus €315,086 (2019:
€425,100).

8.

TÁILLÍ BOIRD
2020

€

Robert McCabe
Frank Greene
Maurice O'Gorman (Cathaoirleach)
Cormac McCarthy

2019
€

1,663
6,300
9,664
6,300

6,763
10,519
10,247

23,927

27,529
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9.

An Príomhfheidhmeannach:

Luach Saothair
Ranníocaíocht pinsin

2020
€

2019

91,577
20,394

91,577
20,394

111,971

111,971

€

I rith na bliana airgeadais dar chríoch an 31 Nollaig 2020, d’aisíoc an Chuideachta €2,172 leis an
bPríomhfheidhmeannach, as costais taistil (2019: €9,995).

10.

2020
€

2019

Cáin chorparáide ar bhrabús don bhliain airgeadais
Coigeartú i ndáil le blianta airgeadais roimhe seo

161,852
34,574

204,380

Muirear cánach reatha don bhliain airgeadais

196,426

204,380

3,875

6,250

200,301

210,630

2020
€

2019

665,806

1,161,012

83,226

145,127

CÁIN AR BHRABÚS I LEITH GNÁTHGHNÍOMHAÍOCHTAÍ

Cáin iarchurtha (nóta 18)
Muirear cánach

€

Imréiteach an mhuirir chánachais reatha don bhliain
airgeadais:

Brabús ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas
Brabús iolraithe faoin ráta éifeachtach
cánach corparáide 12.5% (2019: 12.5%)

€

Éifeacht ó:

Costais nach gceadaítear
Dímheas neamh-incháilithe maidir le liúntais chaipitil
Coigeartú pinsin
Ioncam ar ráta níos airde
Coigeartú i ndáil le blianta airgeadais roimhe seo
Muirear cánach reatha don bhliain airgeadais

2,938
22,990
(7,376)
63,949
34,574

200,301

5,540
3,380
(6,250)
62,833

210,630
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11.

RÉADMHAOIN, FEARAS AGUS TREALAMH

Talamh
ruílse &
foirgnimh

Costas

Amhail an 1 Eanáir 2020
Suimeanna Breise
Diúscairtí
Aistriú chuig
Réadmhaoine
Infheistíochta (nóta
12)
Amhail an 31 Nollaig
2020

Costais
Forbartha Fearas & Trealamh
MótarCalafoirt Trealamh Oifige
fheithiclí

€

€

12,629,517
50,879

2,152,434
198,294

€

€

7,413,495 239,120
207,205 27,675
(103,044)

€
35,992

€

22,470,558
484,053
(103,044)
(1,838,924)

(1,838,924)

10,841,472

Iomlán

2,350,728

7,517,656 266,795

35,992

21,012,643

Dímheas carntha

Amhail an 1 Eanáir 2020
Muirear don bhliain
Diúscairtí
Aistriú chuig
Réadmhaoine
Infheistíochta (nóta
12)
Amhail an 31 Nollaig
2020

3,909,727
185,822

-

13,497
4,499

-

9,368,956
555,615
(87,570)

-

-

(963,894)

5,482,985 240,471

17,996

8,873,107

-

(963,894)

3,131,655

5,211,748 233,984
358,807
6,487
(87,570)

-

Leabharluach Glan:
Amhail an 31 Nollaig
2020

Amhail an 31 Nollaig
2019

7,709,817

2,350,728

2,034,671

26,324

17,996

12,139,536

8,719,790

2,152,434

2,201,747

5,136

22,495

13,101,602
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12.

RÉADMHAOINE INFHEISTÍOCHTA
2020
€

2019

Ag tús na bliana airgeadais
Suimeanna Breise
Aistriú ó Réadmhaoin, Fearas & Trealamh (nóta 11)

14,445,577

14,430,000
15,577

Ag deireadh na bliana airgeadais

15,320,607

€

875,030

14,445,577

Sa bhliain 2018, aistríodh sócmhainní a bhí i seilbh na Cuideachta le haghaidh luachmhéadú caipitil
fadtéarmach chuig réadmhaoine infheistíochta. Rinneadh na réadmhaoine infheistíochta a athluacháil
go dtí luach cóir na réadmhaoine amhail ar dháta an chláir chomhardaithe, i dtuairim na stiúrthóirí.
Bunaíodh an athluacháil sin ar luacháil a rinne Power Property. An toradh a bhí air sin, barrachas
athluachála €11,643,342 in 2018.
Aistríodh sócmhainní eile a bhí seilbh na cuideachta chun torthaí cíosa a fháil agus le haghaidh
luachmhéadú caipitil fadtéarmach a aistriú ó réadmhaoin, fearas agus trealamh chuig réadmhaoine
infheistíochta. Bhreithnigh na stiúrthóirí an luach seilbhe amhail an 31 Nollaig 2020 agus breithníonn
siad gurbh chuí na boinn tuisceana a úsáideadh chun luach na réadmhaoine infheistíochta a
chinneadh sa tuarascáil roimhe seo amhail ar dháta an chláir chomhardaithe, mar gheall nach raibh,
ina dtuairimse, aon ghluaiseacht shuntasach maidir leis an luach margaidh ná torthaí cíosa sa bhliain
airgeadais reatha.
Sa chás nach ndearnadh athluacháil ar réadmhaoine infheistíochta, bheadh siad curtha san áireamh
ag na méideanna seo a leanas:
2020
€

Réadmhaoine Infheistíochta ag costas

13.
AIRGEAD TIRIM AGUS
COMHLUACH IN AIRGEAD TIRIM

Iarmhéid bainc agus airgid tirim

2019
€

3,677,265

2,802,235

2020
€

2019

6,420,772

5,886,189

€
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FÉICHIÚNAITHE: Méideanna dlite laistigh de bhliain airgeadais

14.

amháin
Infháltais trádála
Cánachas (nóta 17)
Réamhíocaíochtaí

15.

amháin

CREIDIÚNAITHE: Méideanna dlite laistigh de bhliain airgeadais

Méideanna dlite d’institiúidí creidmheasa (nóta 16)
Nithe iníoctha trádála
Cánachas agus leas sóisialach (nóta 17)
Fabhruithe
Ioncam iarchurtha

16.

CREIDIÚNAITHE: Méideanna dlite i ndiaidh níos mó ná

2020
€

2019
€

357,858
66,168
312,236

806,232
26,318
270,736

736,262

1,103,286

2020

2019

€

€

264,958
259,002
47,081
160,023
83,681

294,920
269,392
65,406
174,362
44,032

814,745

848,112

2020

2019

€

€

696,226
666,070

875,333
811,452

1,362,296

1,686,785

264,958
254,022
999,756
108,518

294,920
513,276
732,344
441,166

1,627,254

1,981,706

bliain airgeadais amháin

Iasacht bhainc (féach thíos)
Iasachtaí eile

Banc agus iasachtaí eile
Inaisíoctha i mbliain amháin nó níos lú nó ar éileamh
Inaisíoctha idir bliain amháin agus dhá bhliain
Inaisíoctha idir dhá bhliain agus cúig bliana
Inaisíoctha i gcúig bliana nó níos mó

Déantar iasachtaí bainc a urrú ag muirear seasta ar dtús agus ag so-ghluaiste maidir le craein ar leis an
gCuideachta í.
Tá iasacht €1.25m ag an eintiteas le Banc na hÉireann i ndáil le foirgneamh a cheannach in 2012. Tá
sí le haisíoc faoi 2027. €552k an méid a bhí fós le híoc amhail an 31 Nollaig 2020 (2019: €638k). 2.5%
an ráta úis ar an iasacht. Tá iasacht €1.25m ag an eintiteas le KBC maidir le píblíne nua i gCalafort na
Gaillimhe. Fuarthas an iasacht in 2018 agus tá an iasacht inaisíoctha faoi 2023. €252k an méid a bhí
fós le híoc amhail an 31 Nollaig 2020 (2019 €345k). 0.65% in aghaidh na bliana an ráta úis ar an
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iasacht. Tá comhaontú fruillcheannaigh nua ón mbliain roimhe sin maidir le €968K chun craein a
cheannach, agus é le híoc ar ais thar 7 mbliana. EURIBOR + 2.75% ráta úis na hiasachta go dtí
Meitheamh 2020, leasaithe go dtí +2.25% i bhfeidhm ar an 1 Iúil 2020.
17.

CÁNACHAS AGUS LEAS SÓISIALACH

Infháltais:
CBL infhála
Cáin Chorparáide

Nithe
inaisíoctha:
ÍMAT/ÁSPC/MS
U
Cáin shiarchoinneálach

RANGÚ CAIGHDEÁNACH TIONSCAIL

2020

2019

€

€

23,201
42,967

3,826
22,492

66,168

26,318

41,200

46,026

3,884
1,997

17,374
2,006

--

65,406

47,081

18.

FORÁLACHA DO DHLITEANAIS AGUS MHUIRIR

Déantar anailís thíos ar na méideanna a luaitear do cháin
iarchurtha:
Scéim
Sochair
Scoir

Liúntais
Chaipitil

Athluacháil ar
Infheistíocht
Réadmhaoine

€

€

€

Iomlán
2020
€

Ag tús na bliana
Airgeadais

2019
€

281,000

(177,797)

3,783,976

3,887,179

3,836,054

3,875

-

-

3,875

6,250

53,375

-

-

53,375

44,875

338,250

(177,197}

Muirear sa chuntas
caillteanais agus
brabúis
Muirear in ioncam
Cuimsitheach eile
Ag deireadh na
bliana airgeadais

Iomlán

--

3,783,976 3,944,429

3,887,179
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19.

COSTAIS PHINSIN – SCÉIM SOCHAIR SHAINITHE

Oibríonn Cuideachta Chuan na Gaillimhe scéim sochair shainithe d'fhostaithe áirithe. Scéim
mhaoinithe atá inti agus coinnítear na sócmhainní ar leithligh ó shócmhainní Chuideachta Chuan na
Gaillimhe.
Déantar ranníocaíochtaí leis an scéim sochar sainithe, atá dúnta do bhaill nua, ar rátaí arna moladh
ag achtúirí cáilithe neamhspleácha. Rinneadh luachálacha iarbhíre ar na pleananna amhail an 31
Nollaig 2020 chun críocha maoinithe.
An luacháil a úsáideadh le haghaidh FRS 102, Alt 28: Bunaíodh Sochair Fhostaithe ar mheasúnú
iomlán ar shócmhainní an phlean amhail an 31 Nollaig 2020. An 31 Nollaig 2015 a rinneadh an
luacháil achtúireach iomlán is déanaí, agus modh maoinithe na haoise slánaithe á úsáid, agus moladh
ráta maoinithe €116,000 in aghaidh na bliana go ceann trí bliana ón 1 Eanáir 2016 go dtí an 31 Nollaig
2020.
Mar seo a leanas na príomh-bhoinn tuisceana a d’úsáid na hachtúirí cáilithe neamhspleácha chun
dliteanais a ríomh faoi FRS 102, Alt 28: Sochair fhostaithe:

Ráta lascaine
Arduithe ar thuarastal inphinsin amach anseo
Arduithe ar phinsin amach anseo
Arduithe ar bhoilsciú amach anseo
Athluacháil amach anseo

2020

2019

% p.a.

% p.a.

0.70
2.00
2.00

1.10
2.00
3.00
1.20
1.20

1.40
1.40

Boinn Tuisceana Básmhaireachta
Rinneadh imscrúduithe le trí bliana anuas ar thaithí básmhaireachta phleananna sochar sainithe na
Cuideachta. Fuarthas mar thátal ar na himscrúduithe sin go bhfuil feabhsúcháin ar rátaí
básmhaireachta amach anseo curtha san áireamh go leordhóthanach sna boinn tuisceana
básmhaireachta reatha.

Is iad na hionchais saoil ionchais maidir le scor ag aois 65 ná:
Ag dul ar scor inniu:
Fir
Mná
Ag dul ar scor i gceann 20 bliain:
Fir
Mná

Bliain

2019
Bliain

23.5
24.2

22.9
23.8

25.7
26.2

25.5
26.0

2020
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19.

COSTAIS PHINSIN – SCÉIM SOCHAIR SAINITHE (AR LEAN)

Sócmhainní sa scéim agus ráta toraidh ionchasach:

Gnáthscaireanna
Bannaí
Eile

2019
Luach

€

2019
Ráta
toraidh
fadtéarmach
ionchasach

2,788,073
5,978,385
12,542

34.10%
65.8%
0.10%

2,834,654
5,467,804
12,542

2020

2020

Ráta toraidh
fadtéarmach
ionchasach

Luach

31.8%
68.10%
0.10%

€

-Luach margaidh iomlán sócmhainní
Luach reatha dhliteanais na scéime

8,315,000
(6,067,000)

8,779,000
(6,073,000)

-

Glansócmhainn phinsin roimh cháin
iarchurtha

2,248,000

2,706,000

--

Dliteanas cánach iarchurtha gaolmhar (nóta
18)

(281,000)

(338,250)

Glansócmhainn phinsin tar éis cánach iarchurtha
1,967,000

Anailís ar an méid arna mhuirearú
chuig brabús oibriúcháin
Costas seirbhíse reatha
Anailís ar an méid curtha do shochar
ioncam eile
Ús glan ar ghlansócmhainní/ghlandliteanais ciste

2,367,750

2020

2019

€

€

109,000

97,000

24,000

31,000

2,248,000

1,839,000

Anailís ar ghluaiseacht sa scéim i rith na bliana
Barrachas ag tús na bliana airgeadais
Gluaiseacht sa bhliain:
Costas seirbhíse reatha
Ranníocaíochtaí leis an scéim
Ús glan ar ghlansócmhainní/ghlandliteanais ciste
Atomhas sócmhainní agus dliteanais an chiste
Barrachas amhail dheireadh na bliana airgeadais

(109,000)
116,000
24,000
427,000

2,706,000

(97,000)
116,000
31,000
359,000
2,248,000

31

CUIDEACHTA CHUAN NA
GAILLIMHE
NÓTAÍ A GHABHANN LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS (AR
LEAN) DON BHLIAIN AIRGEADAIS DAR CHRÍOCH AN 31
NOLLAIG 2020

19.

COSTAIS PHINSIN – SCÉIM SOCHAIR SAINITHE (AR LEAN)

2019

2020
€

€

Anailís ar mhéideanna arna sainaithint sa
Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach (SOCI)

Gnóthachain achtúireacha iomlána

427,000

359,000

Gnóthachain charnacha arna sainaithint in SOCI*

591,000

164,000

* Gnóthachain/(chailliúintí) charnacha ón mbliain
airgeadais dar chríoch 2005 san áireamh
2019

2020
€

€

Athruithe ar luach reatha
dhliteanais an phlean phinsin:

Luach reatha oscailte na ndliteanas
Costas seirbhíse reatha (préimheanna riosca san áireamh)
Costais úis
Sochair a íocadh
(Gnóthachan)/caillteanas achtúireach ar dhliteanais
Luach reatha dúnta na ndliteanas

6,067,000
109,000
67,000
(162,000)
(8,000)

6,073,000
2020
€

5,578,000
97,000
98,000
(195,000)
489,000
6,067,000
2019
€

Athruithe ar luach cóir shócmhainní an phlean phinsin:

Luach reatha cóir oscailte na sócmhainní
Aischur ionchais ar shócmhainní
Gnóthachain/(caillteanais) achtúireacha ar shócmhainní
Ranníocaíochtaí an fhostóra
Sochair a íocadh amach

8,315,000
91,000
419,000
116,000
(162,000)

7,417,000
129,000
848,000
116,000
(195,000)

Luach cóir dúnta na sócmhainní

8,779,000

8,315,000

427,000

441,000

Toradh iarbhír ar shócmhainní an phlean
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19.

COSTAIS PHINSIN – SCÉIM SOCHAIR SAINITHE (AR LEAN)

Stair thaithí gnóthachain agus
caillteanais na scéime pinsin

2020

2019

2018

2017

2016

Difríocht idir toradh ionchais agus toradh iarbhír ar
shócmhainní na scéime
66,000 312,000 (112,000) 85,000
Méid
1.5%
1.1%
0.8%
Céatadán sócmhainní scéime
3.75%
Taithí ar ghnóthachain agus cailliúintí ag eascairt as
dliteanais na scéime
Méid
361,000 47,000 434,000
Céatadán de luach reatha
5.9%
0.8%
7.8%
dhliteanais na scéime

579,000
7.8%

118,000

110,000

2.0%

1.8%

Méid iomlán arna shainaithint in ioncam cuimsitheach eile
Méid
427,000 359,000 322,000 203,000
Céatadán de luach reatha
5.8%
7.0%
5.9%
5.9%
dhliteanais na scéime
20.

SCAIRCHAIPITEAL GLAOITE
ARNA LÉIRIÚ MAR CHOTHROMAS

Údaraithe:
8,000,000 gnáthscair, €1.25 an ceann

290,000
3.4%

2020

2019

€

€

10,000,000

10,000,000

8,926,840

8,926,840

Leithroinnte, glaoite agus íoctha go hiomlán

7,141,472 gnáthscair, €1.25 an ceann

Ní raibh leas ar bith ag aon stiúrthóir i scairchaipiteal na Cuideachta ag am ar bith i rith na bliana
airgeadais.
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21.

IMRÉITEACH AR BHRABÚS OIBRIÚCHÁIN CHUIG
GLANSREABHADH AIRGID Ó GHNÍOMHAÍOCHTAÍ OIBRIÚCHÁIN
2020
€

Brabús oibriúcháin
Dímheas
Muirear pinsin
Brabús níos lú ar réadmhaoin, fearas agus trealamh (526)
Gluaiseachtaí i caipiteal oibre
Laghdú/(méadú) i bhFéichiúnaithe
Laghdú i gcreidiúnaithe
Glansreabhadh airgid
ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

22.

2019
€

730,914
555,615
(31,000)

1,202,459
391,334
(56,250)

409,991
(3,405)

(345,547)
(274,301)

1,661,589

917,695

TIOMANTAIS CHAIPITIL

Mar seo a leanas a bhí ceangaltais na Chuideachta maidir le caiteachas caipitil amhail ar
dháta an chláir chomhardaithe:
2020

€

2019
€

Údaraithe ach gan ceangal i gceist leis

23.

IDIRBHEARTA PÁIRTITHE GAOLMHARA

Ní raibh aon idirbhearta páirtí ghaolmhair le stiúrthóirí nach mór iad a nochtadh sna Ráitis Airgeadais sa
bhliain airgeadais faoi athbhreithniú.
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24.

LEAS RIALAITHE

An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt a rialaigh an Chuideachta i rith na bliana airgeadais.
Le héifeacht ón 1 Eanáir 2021 aistríodh úinéireacht ón Aire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt chuig
Comhairle Cathrach na Gaillimhe.
Cuireann an Chuideachta seirbhísí ar fáil do Ranna Rialtais éagsúla agus do Chomhlachtaí Stáit eile,
agus faigheann seirbhísí uathu i ngnáthchúrsa an ghnó.
25.

IMEACHTAÍ I nDIAIDH NA BLIANA TUAIRISCITHE

Athraíodh úinéireacht Chuideachta Chuan na Gaillimhe i ndiaidh dheireadh na bliana. Bhí Cuideachta
Chuan na Gaillimhe faoi rialú na Roinne Iompair ar dtús. Amhail an 1 Eanáir 2021 aistríodh gach sciar
a bhí i seilbh na Roinne Iompair chuig Comhairle Cathrach na Gaillimhe.
26.

CEADÚ NA RÁITEAS AIRGEADAIS

Cheadaigh an Bord Stiúrthóirí na Ráitis Airgeadais agus thug údarú chun iad a eisiúint ar an 26 Márta
2021
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