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CISTIÚ AGUS 
BAINISTIÚ 
FIACHAIS

CISTE 
INFHEISTÍOCHTA 
STRAITÉISÍ 
D'ÉIRINN

Tá GBCN freagrach as iasacht thar 
ceann an Rialtais agus an Fiachas 
Náisiúnta a bhainistiú d’fhonn 
a chinntiú go mbeidh dóthain 
leachtachta ann don Státchiste 
agus costais seirbhíse fiachais a 
bharrfheabhsú sa mheántéarma.

Rialaíonn agus bainistíonn GBCN 
Ciste Infheistíochta Straitéisí d'Éirinn 
(CISÉ) ar a bhfuil sainordú reachtúil 
chun infheistiú a dhéanamh ar 
bhonn tráchtála ar bhealach atá 
ceaptha chun tacú le gníomhaíocht 
eacnamaíoch agus fostaíocht sa Stát.

SRACFHÉACHAINT 
AR GBCN IN 2019

Feidhmíocht Infheistíochta

€1BN
toradh carnach ón tús go dtí deireadh 
2019, toradh infheistíocht +5.1% in 
2019.

Infheistiú in Éirinn

€13BN
an gealltanas iomlán a rinneadh ar 
mhaithe le hÉirinn, comhinfheistíocht ó 
pháirtithe earnála príobháidí san 
áireamh. Gheall CISÉ €442m in 2019 
thar 21 infheistíocht agus dá bharr sin 
is ionann an gealltanas iomlán CISÉ 
agus €4.6bn anois.

Tionchar eacnamaíoch - Freagairt 
a dhéanamh don ghéarchéim 
thithíochta

3,000 TEACH NUA
díolta roimh dheireadh 2019, 6,500 
teach nua á dtógáil agus maoiniú curtha 
ar aghaidh le haghaidh 5,500 eile.

Eisiúint Fhadtéarmach

€15BN
Eisiúint banna tagarmhairc €14.4bn ag 
meántoradh ualaithe de 0.9% agus 
meánaibíocht ualaithe de 16.4 bliain. 
Láithrithe príobháideacha a bhí san 
iarmhéid - dhá nóta 100 bliain agus banna 
nua atá nasctha le boilsciú a thiocfaidh in 
aibíocht in 2045.

Díol Sindeacáite an Chéad Bhanna Glas 
de chuid na hÉireann ar bhonn agaithe

€2BN
cruinnithe ag toradh 0.229%. Bhí éileamh 
ann ó os cionn 130 cuntas ar leith ar an 
idirbheart.

Costais Freastail Fiachais  
ag Titim 

€5.0BN
costas úis airgid thirim an Fhiachais 
Náisiúnta in 2019, ar laghdú beagnach 13% 
é ar 2018 agus os cionn 30% níos lú ná a 
buaicphointe in 2014.

Léigh níos mó ar leathanach 8 Léigh níos mó ar leathanach 20



AN 
GHNÍOMHAIREACHT 
NÁISIÚNTA 
FORBARTHA 
AIRGEADAIS

RÉNUA AN 
GHNÍOMHAIREACHT 
UM ÉILIMH AR AN 
STÁT

Ag gníomhú mar an 
Ghníomhaireacht Náisiúnta 
Forbartha Airgeadais (an GNFA), 
cuireann an GNFA seirbhísí 
comhairleacha airgeadais, soláthar 
agus seachadta tionscadal ar fáil 
d’údaráis Stáit maidir le tionscadail 
bhonneagair phoiblí.

Trí RÉnua, cuireann GBCN ionad 
tiomnaithe saineolas airgeadais 
chorparáidigh ar fáil don Rialtas, a 
chuireann comhairle airgeadais ar 
fáil d’Airí maidir lena scairshealbhú i 
gcomhlachtaí móra tráchtála Stáit.

Ag gníomhú mar an Ghníomhaireacht um 
Éilimh ar an Stát (an GÉS), bainistíonn 
GBCN éilimh gortaithe phearsanta agus 
damáiste réadmhaoine a rinneadh i gcoinne 
an Stáit agus údaráis Stáit, agus cuireann 
sé seirbhísí bainistíochta riosca bainteacha 
ar fáil. Chomh maith leis sin, bainistíonn sé 
éilimh ar chostais dlí i gcoinne an Stáit agus 
údaráis Stáit, is cuma conas a tabhaíodh iad.

Tionscadail a Sholáthar

€1.3BN
luach caipitiúil iomlán measta de réimse 
tionscadal oideachais agus tithíochta atá á 
soláthar ag an GNFA.

Comhairle Airgeadais a Chur Ar Fáil

€5.7BN
comhairle airgeadais a sholáthar maidir le 
Comhpháirtíochtaí Príobháideacha Poiblí 
(soláthar, tógáil agus oibríochtaí) agus 
tionscadail bhonneagair eile in earnálacha 
difriúla cosúil le tithíocht, gníomhú ar son 
na haeráide agus oideachas, a raibh luach 
caipitiúil €5.7bn ag gabháil leo.

CPP le haghaidh Tithíocht Shóisialta

1,500
teach nua sóisialta a sholáthróidh an Stát 
tríd an gClár CPP le haghaidh Tithíocht 
Shóisialta. Déanfar soláthar an chláir a 
roinnt ina thrí ghrúpa tionscadal ar leith 
agus tógfar tithe ar fud na tíre. 

Fás ar Ghníomhaíocht

138
líon na sanntaí cuideachta Punainne ar 
chuir RÉnua anailís airgeadais ar fáil maidir 
leo agus, nuair ba chuí, moltaí ar fáil d'Airí 
Rialtais maidir leo.

Díbhinní

€261M
díbhinní san iomlán faighte ag an Státchiste 
ó chomhlachtaí faoi shainchúram RÉnua in 
2018/19.

Comhairle – Caiteachais Caipitil

€2.2BN
caite ar infheistíocht chaipitiúil in 2018/19, 
ar bhain níos mó ná trí cheathrú di le 
cuideachtaí san earnáil fuinnimh agus san 
earnáil uisce.

Dliteanas Amuigh Measta

€3.6BN
bhí bainistíocht á déanamh ag an 
nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stát ar 
11,580 éileamh gníomhach ag a raibh 
dliteanas measta €3.6bn amuigh go fóill ag 
deireadh 2019.

Éilimh a Réiteach

54%
réitíodh breis agus leath na gcásanna a 
réitigh an Ghníomhaireacht um Éilimh ar  
an Stát in 2019 gan imeachtaí cúirte a 
sheirbheáil.

Costais Dlí a Laghdú

39%
shocraigh an Ghníomhaireacht um 
Éilimh ar an Stát 830 bille costas a 
fuarthas ó thríú páirtithe arbh 
ionann iad agus €68m – is ionann é 
agus laghdú 39% ar an méid éilithe.

Léigh níos mó ar leathanach 30 Léigh níos mó ar leathanach 38 Léigh níos mó ar leathanach 48
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Tá ár dTuarascáil Bhliantúil á foilsiú i mbliana tráth a bhfuil 
dúshlán nach bhfaca riamh ann. Mar gheall ar COVID-19, tá go 
leor daoine básaithe, tá ualach mór ar ár gcóras sláinte agus an 
tsochaí i gcoitinne, agus tionscnaíodh tuairt gheilleagrach a 
mbeidh tionchar fairsing aici ar phoist, slite beatha, fostóirí agus 
an Stát.

Tá creidiúint mhór ag dul do na daoine a bhfuil sé de chúram 
orthu an éigeandáil sláinte poiblí a bhainistiú. Ba mhaith liom 
buíochas a ghabháil, thar ceann GBCN, le hoibreoirí cúraim 
sláinte, na seirbhísí éigeandála, grúpaí pobail, oibrithe deonacha 
agus gach duine eile a ghlac páirt chun aghaidh a thabhairt ar an 
dúshlán atá romhainn go léir, as an obair atá á déanamh ar fud 
na tíre. 

Ba mhaith liom chomh maith aitheantas a thabhairt don  
iarracht atá a dhéanamh i GBCN - ag an mBord, an Fhoireann 
Bainistíochta agus ár gcomhghleacaithe ag gach leibhéal sa 
Ghníomhaireacht - chun a chinntiú go leanfar ar aghaidh le gach 
gné d'obair ríthábhachtach na Gníomhaireachta thar ceann an 
Stáit gan stad le linn na tréimhse fíordheacra seo. 

Tá sé aitheanta ag GBCN i gcónaí go bhfuil pleanáil teagmhas 
tábhachtach; go bhfuil infheistíocht in ardáin teicneolaíochta 
agus oibriúcháin láidre tábhachtach; agus go bhfuil sé 
tábhachtach infheistíocht a dhéanamh inár ndaoine agus  
i bhfoghlaim leanúnach. Tá luach agus tábhacht na  
dtosaíochtaí sin níos soiléire anois ná riamh, fad a théann an 
Ghníomhaireacht, in éineacht le gach duine agus gach eagraíocht 
sa Stát, leis na dúshláin a bhaineann leis an ngéarchéim 
COVID-19.

Tá dea-theist ar an nGníomhaireacht ó thaobh luach a chruthú 
don Stát, nuair a bhíonn cúrsaí go maith agus cúrsaí go dona. Is 
é an dúshlán atá roimh an eagraíocht inniu ná leanúint de é sin a 
dhéanamh sa timpeallacht is neamhghnáiche a raibh ar an 
nGníomhaireacht oibriú inti go dtí seo.

Bhí an infheistíocht i dteicneolaíocht thar a bheith luachmhar le 
linn na géarchéime reatha, faoi mar a chuirtear promhadh ar 
bhonneagar cianoibre ar bhealach gan fasach.

Tá an-mheas ag na comhaltaí Boird ar fad agus agam ar an 
mbealach a ndearna gach duine ar fud na heagraíochta freagairt 
don ghéarchéim agus an bealach ar lean siad d'obair fhiúntach a 
dhéanamh in ainneoin na timpeallachta dúshlánaí.

RÁITEAS AN 
CHATHAOIRLIGH
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Rinne tástáil struis ar ár gcórais agus próisis san fhíor-am agus 
is léiriú ar an infheistíocht i ndaoine agus próisis é gur lean an 
Ghníomhaireacht d'obair a sholáthar thar a sainorduithe ar fad. 

Leagtar amach inár dTuarascáil Bhliantúil 2019 an dul chun  
cinn a rinne an Ghníomhaireacht le linn na bliana chun an 
éagsúlacht leathan sainorduithe a bhaint amach: Maoiniú agus 
Bainistiú Fiachais, Ciste Infheistíochta Straitéisí d'Éirinn, RÉnua, 
an Ghníomhaireacht Náisiúnta Forbartha Airgeadais (GNFA) 
agus an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát (GÉS). Déanfaidh 
mise agus an Bord gach a bhfuilimid ábalta a dhéanamh chun 
ceannasaíocht, treoir, dúshlán agus tacaíocht a thabhairt don 
Phríomhfheidhmeannach agus Foireann Bainistíochta ina gcuid 
iarrachtaí chun dul ar aghaidh leis an dul chun cinn a ndéantar 
cur síos air sa Tuarascáil seo.

Tugaim m'fhocal dár bpáirtithe leasmhara ar fad go leanfaidh 
GBCN d'aghaidh a thabhairt ar gach dúshlán a bheidh romhainn 
ar bhealach tiomanta nuálach agus beidh an-fhonn orainn luach 
fadtéarmach a chur ar fáil do mhuintir na hÉireann. Aithnímid 
go bhfuil cumas ar leith ag GBCN, a bhuí lena réimse 
sainorduithe agus lena saineolas, tacú le hiarrachtaí na 
hÉireann teacht as an ngéarchéim agus úsáidfimid ár 
bhfuinneamh agus iarrachtaí go léir chun é sin a dhéanamh 
agus beidh an aidhm sin ag croílár gach a ndéanaimid. 

Dar ndóigh, tuigimid chomh maith gurb ann go fóill do go leor 
dúshlán suntasach a bhí ann roimh COVID-19 agus beidh gá le 
bainistíocht éifeachtach ina leith amach anseo. Áirítear leis sin 
na dúshláin a bhaineann leis an athrú aeráide, an t-aistriú i 
dtreo geilleagar ísealcharbóin, an Breatimeacht, agus easpa 
tithe agus easnaimh bhonneagair. 

Ag féachaint do thábhacht fhadtéarmach an athraithe aeráide, 
tá áthas orm a rá gur lean GBCN de dhul chun cinn suntasach a 
dhéanamh maidir le tacaíocht a thabhairt do bhearta a thugann 
aghaidh ar an athrú aeráide thar raon aonad gnó. 

Lean Maoiniú agus Bainistiú Fiachais dá cháil maidir le cúrsaí 
glasa a fhorbairt. D'eisigh sé Glasbhannaí Ceannasacha na 
hÉireann le linn 2019, tar éis na chéad eisiúna in 2018.

Mhéadaigh CISÉ a ghealltanais infheistíochta glaise, agus ba 
ionann an méid iomlán geallta agus €349m faoi dheireadh 
2019.

Lean RÉnua de phríomhpháirt a imirt maidir le gníomhú ar  
son na haeráide a spreagadh agus éascaíocht a dhéanamh  
ar dheachleachtas i dtaca le bearta aeráide a roinnt ar a 
chuideachtaí punainne agus ar chomhlachtaí leath-Stáit. 
D'éirigh leis an GNFA tionscnaimh mhóra neamhdhíobhálach 
don aeráid i dtionscadail ina bhfuil ról soláthair nó comhairleach 
aige. 

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom aird a tharraingt ar thuairisciú 
foirmiúil GBCN maidir leis an mbearna phá idir na hinscní sa 
Ghníomhaireacht don dara bliain as a chéile. Ní hamháin go 
dtarraingíonn na sonraí a thuairiscímid i mbliana aird ar mhéid 
an dúshláin atá romhainn maidir leis an mbearna phá idir na 
hinscní a dhúnadh, ach léiríonn siad ár dtiomantas d'fheabhas  
a dhéanamh. 

Tá sceitimíní ar an mBord agus an Fhoireann Bainistíochta faoi 
chlár Ionchuimsithe agus Éagsúlachta na Gníomhaireachta, 
agus táimid tiomanta do chomhionannas níos mó a bhaint 
amach ar fud na heagraíochta. Cé go n-aithnímid go dtógfaidh 
sé roinnt ama chun torthaí a bhaint amach, ní úsáidfimid am 
mar leithscéal. Tasc práinneach atá ann agus táimid ag iarraidh 
go ndéanfaimid feabhsúcháin fhiúntacha inbhraite agus go 
gcuirfimid i bhfeidhm iad go tapa.

Thar ceann an Bhoird, glacaim buíochas le Mary Walsh a d'éirigh 
as an mBord i Nollaig 2019 as an obair dhian a rinne sí agus as 
an gcomhairle stuama a thug sí don Bhord le cúig bliana anuas. 
Ceapadh beirt chomhaltaí Boird nua in 2019, is iad sin Brian 
O'Kelly agus Rachael Ingle. Is mian liom an deis a thapú fáilte 
fhoirmiúil a chur rompu chuig an mBord.

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le mo 
chomhchomhaltaí Boird, an Príomhfheidhmeannach agus an 
Fhoireann Bainistíochta, agus fostaithe ar fud GBCN as a gcuid 
oibre déine agus as a ndúthracht, scil agus nuáil a thógann siad 
leo chuig an nGníomhaireacht gach lá.

MAEVE CARTON 
Cathaoirleach | Bealtaine 2020
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Le roinnt míonna, tá tuairt gheilleagrach ag dul i bhfeidhm ar 
Éirinn ach tá an tír réidh le hí a bhainistiú agus teacht slán aisti. 

Cé go bhfuil ár stoc fiachais fós ard agus go bhfuil sé ar tí fás a 
thuilleadh, níl an riosca dár ngeilleagar dá bharr sin chomh hard is 
a bhí le blianta beaga anuas. 

Tá cúrsaí mar sin mar gheall ar roinnt fachtóirí tacaíochta, lena 
n-áirítear timpeallacht ráta úis ísil a bhfuil beartas airgeadaíochta 
réidh ón mBanc Ceannais Eorpach mar bhonn agus mar thaca aici; 
beartais eacnamaíochta a chuir feabhas suntasach ar ár gcúrsaí 
airgid náisiúnta agus uasghrádú fíor ar ár rátálacha creidmheasa 
cheannasaigh; agus sraith beart chun feabhas a chur ar ár 
n-inbhuanaitheacht fiachais. 

Dúshlán mór atá ann ach tá méadú mór tagtha ar ár gcumas 
déileáil leis an dúshlán mar gheall ar na fachtóirí sin. 

Is ionann ár meánchostas fiachais agus níos lú ná 2% - síos ó 
bheagnach 4%, arb é sin an ráta a bhí ann cúig bliana ó shin. Tá ár 
mbille bliantúil úis ar fhiachas ag dul i dtreo €4bn in 2020 - ar 
laghdú é sin ó níos mó ná €7.5bn cúig bliana ó shin. Chomh maith 
leis sin, is maith an rud é go bhfuil próifíl aibíochta réidh againn 
sna blianta atá amach romhainn agus ceann de na meánaibíochtaí 
is faide san Eoraip. 

Cé go leagaimid béim ag an tráth seo ina bhfuil neamhchinnteacht 
mhór ann ar phleanáil a dhéanamh i leith na todhchaí, bíonn deis 
againn tráth foilsithe ár dTuarascála Bliantúla ár machnamh a 
dhéanamh ar an dul chun cinn a rinneamar. 

I measc na gcloch míle ba thábhachtaí ó thaobh maoinithe agus 
bainistithe fiachais de, fuaireamar réidh, beagnach, leis na "simléir" 
athmhaoinithe – fuascailtí fiachais thar a bheith mór – a bhí ann de 
bharr na géarchéime airgeadais 2008.

Don tréimhse ceithre bliana ó 2017 go 2020, bhí gá ann fuascailtí 
fiachais arbh fhiú €70bn iad a mhaoiniú, €19bn in 2020 amháin. 
Straitéis fhadbhreathnaitheach a bhí ann maoiniú an fhiachais sin 
a chistiú roimh ré agus, dá bharr sin, tá an Ghníomhaireacht ábalta 
aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim reatha gan a bheith orthu 
na hoibleagáidí suntasacha sin a chomhlíonadh. Sa chéad ceithre 
bliana eile beidh leibhéal na bhfuascailtí i bhfad níos ísle ag €27bn, 
agus ní bheidh aon bhanna le híoc in 2021. Mar gheall ar an staid 
theicniúil, ar ár gcáil fheabhsaithe acmhainneachta creidmheasa 
agus ar an timpeallacht réidh beartais airgeadaíochta, táimid 

ATHBHREITHNIÚ AN 
PHRÍOMHFHEIDHMEANNAIGH
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an-ullamh aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim COVID-19 gan 
fasach seo. 

Tar éis dúinn fáil réidh lenár simléir, beidh próifíl aibíochta níos 
seasmhaí againn ná ag aon uair eile inár stair. 

Tar éis do Standard & Poor's rátáil fhadtéarmach na hÉireann a 
uasghrádú chuig AA- i Samhain, arbh é sin an chéad uair a bhí 
rátáil AA ag Éirinn ó bhí an ghéarchéim ann. 

Rinne an tAonad Maoinithe agus Bainistithe Fiachais forbairt  
ar rath ár gcéad eisiúna de Ghlasbhannaí Ceannasacha na 
hÉireann in 2018, agus tugadh faoi shindeacáitiú nua i 
nDeireadh Fómhair 2019. Dhaingnigh sé sin ár dtiomantas don 
fhoirm nuálach eisiúna sin, agus anois táimid san áit cheart 
chun tuilleadh a dhéanamh in earnáil ina bhfuil éileamh ó 
infheisteoirí ag fás go tréan. 

D'fheidhmigh an Ciste Infheistíochta Straitéisí d'Éirinn (CISÉ) go 
láidir ó thaobh infheistíochta de arís. Tháinig méadú 5.1% ar 
luach na n-infheistíochtaí in 2019, agus anois tá iomlán na 
ngnóthachan os cionn €1bn den chéad uair ó bunaíodh an 
Ciste. Ach is dócha go ndíothófar roinnt den ghnóthachan sin 
go dtí seo mar gheall ar mheath agus luaineacht an mhargaidh 
in 2020, in ainneoin na punainne coimeádaí íseal-riosca atá 
againn.

Gheall an Ciste infheistíochtaí ar fiú €4.6bn iad in Éirinn faoi 
dheireadh 2019, mar chuid de phróiseas leanúnach céim ar 
chéim chun aistriú ó Phunann Dhomhanda go Punann 
Éireannach. Chun dul i ngleic le tionchar eacnamaíoch 
COVID-19 agus chun tacú leis an téarnamh geilleagrach 
láithreach, rinne an Ciste a straitéis a leasú. Tá ciste nua €2bn, 
An Ciste Cobhsaíochta agus Téarnaimh Paindéime, curtha ar 
bun: úsáidfear an ciste sin go sonrach chun infheistíocht a 
dhéanamh i gcuideachtaí meánmhéide agus móra a bhfuil 
tionchar ag an bpaindéim orthu.

In 2019, rinne an Ghníomhaireacht Náisiúnta Forbartha 
Airgeadais (GNFA) forbairt ar a ról mar ionad barr feabhais le 
haghaidh moladh a dhéanamh maidir le tionscadail mhóra 
infheistíochta caipitil agus tionscadail bhonneagair agus iad a 
sholáthar. Beidh an ról sin níos tábhachtaí fós ó thaobh 
éascaíocht a dhéanamh ar an téarnamh geilleagrach agus a 
chinntiú go mbíonn luach ar airgead ann agus tairbhí breise don 
Stát i bhfoirm aistriú suntasach riosca le linn na tionscadail sin a 
sholáthar. 

Cuireadh nithe breise le sainordú RÉnua le linn 2019, agus 
anois tá níos mó eagraíochtaí faoina shainchúram, idir ranna 
Rialtais, chomhlachtaí tráchtála leath-Stáit agus chomhlachtaí 
Stáit eile. 

Lean an t-aonad d'fheabhas a chur ar a cháil maidir le comhairle 
airgeadais, agus rinneadh obair ar leith maidir le gníomhú ar 
son na haeráide, fuinneamh in-athnuaite agus an t-aistriú i 
dtreo sochaí ísealcharbóin atá athléimneach ó thaobh aeráide. 
Beidh tacaíocht bhreise ag teastáil ó go leor de na comhlachtaí 
tráchtála leath-Stáit mar gheall ar COVID-19 agus tá an 
fhoireann RÉnua ag glacadh páirt ghníomhach i gcomhairle a 
thabhairt do ranna ar fud an Rialtais chun bealach oiriúnach 
agus tapa a bhunú le go mbeidh téarnamh ann.

Ba léir freisin in 2019 an luach a bhaineann leis an obair 
bainistíochta riosca agus dliteanais a dhéanann an 
Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát (GÉS). Mar gheall ar 
chastacht na hoibre a dhéanann GÉS, ní mór di cothromaíocht 
chuí a aimsiú idir éilimh a bhainistiú i gcomhréir lena 
sainchúram reachtúil agus cinnte a dhéanamh de go 
láimhseáiltear éilimh go stuama agus ag na caighdeáin  
is airde proifisiúnta.

Mar fhocal scoil, glacaim buíochas leis an gCathaoirleach, an 
Bord agus comhaltaí coiste as an treoir, tacaíocht agus dúshlán 
thar a bheith luachmhar a chuireann siad ar fáil d'obair na 
Gníomhaireachta. 

Glacaim buíochas le mo chomhghleacaithe ar fud na 
heagraíochta freisin as a gcuid gairmiúlachta, as a dtiomantas 
agus as na scileanna a úsáideann siad ina róil, agus as na 
hiarrachtaí ar fad a rinne siad gach lá chun luach fadtéarmach  
a chruthú don Stát agus dá shaoránaigh.

CONOR O’KELLY 
Príomhfheidhmeannach| Bealtaine 2020
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Athbhreithniú Gnó 

CISTIÚ AGUS 
BAINISTIÚ 
FIACHAIS

€15bn Eisiúint Fhadtéarmach san Iomlán in 2019
Eisiúint banna tagarmhairc €14.4bn ag meántoradh ualaithe de 0.9% agus meánaibíocht ualaithe de 16.4 bliain. 
Láithrithe príobháideacha a bhí san iarmhéid - dhá nóta 100 bliain agus banna nua atá nasctha le boilsciú a 
thiocfaidh in aibíocht in 2045.

Banna Nua 30 Bliain €4bn a Thiocfaidh in Aibíocht in 2050
I mBealtaine 2019, dhíol GBCN banna tagarmhairc nua 30 bliain dar luach €4bn ag toradh 1.53%. Tiocfaidh an 
banna sin in aibíocht in 2050 agus ba é an dara banna 30 bliain a d'eisigh GBCN le blianta beaga anuas. Díoladh 
an chéad cheann in 2015. Chabhraigh an eisiúint sin le straitéis GBCN chun bannaí níos fadtéarmaí a fháil ar ráta 
úis níos ísle.

10.7 Bliain Meánaibíocht
Ba ionann an meánaibíocht ualaithe de phunann fiachais mheántéarma agus fhadtéarma na hÉireann agus 10.7 
bliain ag deireadh 2019. Tá sé sin ar cheann de na cinn is faide san Eoraip.

FIACHAS NÍOS FADTÉARMAÍ A EISIÚINT
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l €120.0bn Bannaí Státchiste Ráta Sheasta

l €8.5bn  Bannaí Ráta Comhlúthaigh

l €0.6bn  Bannaí Amúchta

l €0.9bn   Bannaí Nasctha le Bolscú

l €40.9bn Bannaí AE

l €2.4bn  Iasacht Déthaobhach ón RA

l €2.6bn  Fiachas Meántéarma agus Fadtéarma Eile

l €17.8bn  Coigilteas Stáit

l €13.0bn  Fiachas Gearrthéarmach

D’fhéadfadh sé nach dtiocfadh na fi giúirí leis an suimiú iomlán de 
bharr slánaithe.

€5.0bn
Ús ar Fhiachas Náisiúnta
Thit an t-ús ar an bhFiachas Náisiúnta 
go €5.0bn in 2019, ar laghdú 
beagnach 13% é ar 2018 agus os 
cionn 30% níos lú ná a buaicphointe 
in 2014..

8.5%
Ioncam Cánach Státchiste
Ba ionann an costas úis agus 8.5% 
d’ioncam cánacha an Státchiste in 
2019, i gcomparáid le 10% in 2018, 
agus beagnach 20% in 2013.

COSTAIS FREASTAIL 
FIACHAIS NÍOS ÍSLE

OLLFHIACHAS NÁISIÚNTA AG 
DEIREADH 2019

€206.7bn
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CISTIÚ AGUS BAINISTIÚ FIACHAIS (AR LEAN)

ATHBHREITHNIÚ AR AN MARGADH IN 2019
Tá torthaí ísle ann le roinnt blianta anuas agus bhí siad fós ann 
in 2019.

Tháinig laghdú ar thorthaí banna sa limistéar euro sa chéad trí 
ráithe den bhliain. Bhí tionchar air sin ag fás domhanda mall, ag 
dearcadh níos diúltaí a bheith ann maidir le trádáil idir SAM 
agus an tSín agus ag éiginnteacht maidir leis an mBreatimeacht.

Faoi lár mhí Lúnasa, bhí laghdú tagtha ar thoradh bhanna 10 
mbliana na Gearmáine, ar tagarmharc é don limistéar euro, ó 
0.24% ag deireadh 2018 go dtí -0.71%, ar leibhéal níos ísle ná 
riamh é.

Chuir scála an mhoillithe ar an ngeilleagar domhanda - a 
bhaineann go príomha le déantúsaíocht agus trádáil - isteach ar 
bhoilsciú. Dá bharr sin, laghdaigh an Banc Ceannais Eorpach a 
ráta taisce faoi 10 mbonnphointe i Meán Fómhair, go dtí -0.50%. 
D'fhógair sé go gcuirfí tús le héascú cainníochtúil (QE) arís ar 
ráta €20bn in aghaidh na míosa, ar feadh tréimhse éiginnte, ó 
Shamhain 2019 ar aghaidh.

Bhí margaidh bannaí ag súil leis, go pointe áirithe, go nglacfadh 
an BCE le bearta níos idirghabhálaí. Dá bharr sin, mhéadaigh 
torthaí arís sa ráithe deiridh na bliana - ach níl siad chomh hard 
is a bhí roimhe. Bhí tionchar ar an gcúlú torthaí sin ag maolú an 
teannais trádála idir SAM agus an tSín agus ag deireadh na 
bagartha go mbeadh "Breatimeacht crua" ann i ndiaidh bhua 
toghcháin an Pháirtí Choimeádaigh. Mhéadaigh toradh 10 
mbliana na Gearmáine ón bpointe íseal i Lúnasa agus ba ionann 
é agus -0.19% ag deireadh na bliana.

Lean toradh 10 mbliana na hÉireann treocht thorthaí na 
Gearmáine le linn na bliana. Thit sé óna bhuaicphointe de 
1.02% go luath in Eanáir go dtí a leibhéal is ísle de -0.14% i 
Lúnasa, agus ba ionann é agus 0.12% ag deireadh na bliana. 
Laghdaigh an ráta difríochta toraidh idir banna 10 mbliana na 
hÉireann agus banna 10 bliana na Gearmáine go suntasach le 
linn an bliana, ó 78 bonnphointe go 30 bonnphointe. An 
leibhéal is ísle i ndiaidh na géarchéime a bhí ann. Tharla an 
chuid ba mhó den laghdú sin ar an ráta difríochta sa ráithe 
deiridh den bhliain. I measc na bhfachtóirí a raibh tionchar acu 
air sin, bhí deireadh na bagartha maidir le Breatimeacht gan 
socrú, fás eacnamaíoch na hÉireann agus fáltas láidir cánach 
corparáide. Bhí tionchar chomh maith ag an uasghrádú a rinne 
Standard and Poor's, go dtí AA-, ag deireadh mhí na Samhna.

Anuas air sin, bhí tionchar ag an laghdú ginearálta ar an ráta 
difríochta idir bannaí ceannasacha i limistéar an euro, tar éis an 
t-aighneas idir an Iodáil agus Coimisiún an AE maidir le buiséad 
a bheith réitithe.

TORTHAÍ BANNA 10 MBLIANA

Éire An Ghearmáin An Fhrainc An Bheilg

%

-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2

Ean Fea Már Aib Bea Mei Iúil Lún MF DF Sam Nol

Foinse: Bloomberg

CUIREANN BCE TÚS LE BEARTA ÉASCAITHE 
CHAINNÍOCHTÚIL ARÍS
I Meán Fómhair 2019, d'fhógair an BCE go gcuirfí tús  
lena Chlár Ceannaigh Sócmhainní ar a dtugtar éascú 
cainníochtúil (QE) freisin. Cuireadh tús leis an gclár arís i 
Samhain 2019 agus tá €20bn á cheannach in aghaidh na 
míosa.

Ag deireadh 2019 ba ionann ceannachán glan carnach 
bannaí Éireannacha faoin gClár Ceannaigh Earnála Poiblí 
(an CCEP) agus beagnach €33bn (as iomlán CCEP de os 
cionn €2 trilliún).

Thug BCE bearta éascaithe chainníochtúil (QE) isteach i 
Márta 2015 den chéad uair. Lean sé ar aghaidh go dtí 
Nollaig 2018 nuair a cuireadh deireadh le 
glancheannachán sócmhainní, cé gur leanadh ar  
aghaidh d'fháltas ó bhannaí a bhí ag teacht in aibíocht a 
athinfheistiú ar feadh tréimhse éiginnte. Cuireadh tús leis 
arís i Samhain 2019.

Ceannaíonn an clár Bannaí faoi Chumhdach, Urrúis de 
bhun Sócmhainní, Bannaí Corparáideacha agus Banna 
Earnála Poiblí. Den chuid is mó, is Bannaí Rialtais na 
mballstát a bhfuil an euro mar airgeadra acu atá i 
mBannaí Earnála Poiblí. Is é sin an chomhpháirt is airde i 
bhfad, agus is ionann é agus 80% de na ceannacháin ar 
fad go dtí seo. Go príomha, socraítear cá mhéad bannaí a 
cheannaítear i leith tíre trí thagairt do scála caipitil gach 
tíre (ar tomhas é atá bunaithe ar OTI agus daonra).

GNÍOMHAÍOCHT CHISTITHE

Cistiú Fadtéarmach
Chuir scála eisiúint fhadtéarmach €15bn i gcrích le linn 2019. 
Banna tagarmhairc a bhí sa chuid is mó de sin - €14.4bn. 
Cuireadh an cistiú sin i gcrích ar mheántoradh ualaithe de 0.9% 
agus meánaibíocht ualaithe de 16.4 bliain. Bhain an t-iarmhéid 
le láithrithe príobháideacha; €300m ó bhanna nua nasctha le 
boilsciú a thiocfaidh in aibíocht in 2045 agus €235m ó dhá nóta 
100 bliain.

Tá an eisiúint seo ina cuid de Straitéis GBCN le blianta beaga 
anuas, is é sin leas a bhaint as an toradh íseal atá ann ó tugadh 
QE isteach chun rátaí ísle a dhaingniú agus aibíochtaí a 
shíneadh. I gcaitheamh na tréimhse cúig bliana ó 2015 go 2019, 
d’eisigh GBCN breis agus €71bn d’fhiachas fadtéarmach ag a 
raibh meánaibíocht de bhreis ar 14 bliana.

Thug GBCN faoi thrí shindeacáitiú banna in 2019. Eisíodh dhá 
bhanna nua: banna 10 mbliana nua agus banna 30 bliain nua. 
Rinneadh an tríú sindeacáitiú ar bhonn agaithe (eisiúint bhreise 
an Ghlasbhanna atá ann).

Ba é an banna nua 10 mbliana a eisíodh in Eanáir an chéad 
cheann sa bhliain, nuair a díoladh €4bn le toradh 1.123%. Bhí 
éileamh láidir ó infheisteoirí éagsúla ann. Ba ionann an leabhar 
orduithe agus os cionn €18bn, a raibh níos mó ná 180 cuntas ar 
leith ina gcuid de. Dáileadh é i raon tíortha, lenar áiríodh an 
Ghearmáin, an Ríocht Aontaithe, Éire, na tíortha Nordacha, an 
Fhrainc, tíortha eile na hEorpa, Stáit Aontaithe Mheiriceá agus 
an Áise.
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Tugadh faoin dara sindeacáitiú den bhliain i mBealtaine. Banna 
nua 30 bliain a bhí ann a eisíodh le toradh 1.528%. Bhí éileamh 
láidir ann ó raon leathan infheisteoirí arís agus díoladh €4bn ar 
an iomlán. Cheannaigh infheisteoirí ón gcoigríoch 98% den 
bhanna.

I nDeireadh Fómhair, thug GBCN faoi shindeacáitiú €2bn de 
Ghlasbhanna ceannasach na hÉireann ar bhonn agaithe, ag 
toradh 0.229%. Eisíodh an chéad bhanna i nDeireadh Fómhair 
2018. Dá bharr sin, ba ionann an méid ainmniúil le híoc agus 
€5bn.

Is léiriú é an sindeacáitiú ar bhonn agaithe ar thiomantas 
leanúnach GBCN don mhargadh sin. Soláthraíonn sé leachtacht 
don Ghlasbhanna atá ann agus déanann sé forbairt ar straitéis 
éagsúlaithe GBCN.

FÁSANN GLASBHANNA CEANNASACH GO €5BN, FOILSÍTEAR AN CHÉAD THUARASCÁIL AR 
LEITHDHÁILTÍ

I nDeireadh Fómhair, thug GBCN faoi shindeacáitiú de Ghlasbhanna ceannasach na hÉireann ar bhonn agaithe. Tháinig 
méadú €2bn ar an méid gan íoc mar gheall ar an sindeacáitiú ar bhonn agaithe. Bhí éileamh ar an idirbheart ó os cionn 130 
cuntas ar leith agus leithdháileadh é ar Bhainisteoirí Sócmhainne, Bainc, Cistí Fálaithe, Cistí Pinsin agus Árachais agus Bainc 
Cheannais. Ina dhiaidh sin, ba ionann an méid ainmniúil iomlán le híoc agus €5bn.

Tá Glasbhanna Ceannasach na hÉireann (GBCÉ) in ainm is gnéithe airgeadais de Bhanna caighdeánach Rialtas na hÉireann  
a sholáthar d’infheisteoirí, chomh maith le cleachtais margaidh glasbhanna cheannasaigh. Íoctar ioncam ó na bannaí sin 
isteach sa Lárchiste ar an mbealach céanna le bannaí Rialtais. Leithdháiltear suimeanna a chruinnítear leis na bannaí sin ar 
Thionscadail Ghlasa Incháilithe a bhfuil tairbhe chomhshaoil ag baint leo. I gcás na hÉireann, áirítear leis sin bainistíocht 
inbhuanaithe uisce agus fuíolluisce, iompar glan agus oiriúnú don athrú aeráide.

Foilsíodh an chéad thuarascáil ar leithdháiltí, don bhliain 2018, i Meitheamh 2019. Leagadh amach ann na suimeanna 
maoinithe a leithdháileadh ar Thionscadail Incháilithe Ghlasa. Leagadh amach ann leithdháiltí ar shé chatagóir incháilithe 
ghlas ina raibh 19 thionscadal, scéim agus clár, de réir an tábla thíos:

Catagóir Ghlas Incháilithe
Suim  

€m

Timpeallacht Thógtha/Éifeachtúlacht Fuinnimh 209

Iompar Glan 871

Oiriúnú don Athrú Aeráide 74

Bainistíocht Inbhuanaithe ó thaobh an Chomhshaoil de maidir le hAcmhainní Nádúrtha 
Beo agus Úsáid Talún

165

Fuinneamh Inathnuaite 10

Bainistíocht Inbhuanaithe Uisce agus Fuíolluisce 620

Iomlán 1,949

Ar an iomlán, leithdháileadh €1,949m nó 65.3% ar Thionscadail Ghlasa Incháilithe as iomlán na bhfáltas a bhí le híoc ag 
deireadh 2018, arbh ionann é agus €2,983.4m. Ní raibh €1034.4m leithdháilte ag tús 2019 agus bhí an tsuim sin le 
leithdháileadh ina dhiaidh sin. Tar éis sin, tugadh faoi shindeacáitiú den ghlasbhanna tagarmhairc ar bhonn agaithe i 
nDeireadh Fómhair 2019. Cruinníodh méid ainmniúil €2bn (€2.25bn in airgead tirim) agus, dá bharr sin, ba ionann an méid 
iomlán le leithdháileadh agus €3,284m. Tá leithdháiltí bunaithe ar fháltais airgid thirim seachas méideanna ainmniúla.

Leanfar ar aghaidh na tuarascálacha sin a fhoilsiú go dtí go leithdháilfear méid atá comhionann leis an nglanfháltas ó 
ghlasbhanna ceannasach na hÉireann lena mbaineann. Cuirfear tuarascáil ar leith maidir le tionchar comhshaoil na 
dtionscadal sin le chéile gach dhá bhliain ar a laghad, faoi réir na sonraí ábhartha a bheith ar fáil. 
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LEITHDHÁILTÍ SINDEACÁITITHE DE RÉIR  
THÍR AN INFHEISTEORA

BANNA 10 MBLIANA (2029)

l 22%  Éire

l 19%  An Ghearmáin

l 19%  Ríocht Aontaithe

l 12%  Tíortha Nordacha

l 11%  Tíortha Eile Eorpacha

l 8%  An Fhrainc

l 5% SAM/Ceanada

l 2% An Áise

l 2%  An Chuid Eile   
  den Domhan

 
 

BANNA 30 BLIAIN (2050)

l 25%  Ríocht Aontaithe

l 21%  An Ghearmáin

l 14%  Tíortha Eile Eorpacha

l 11%  Tíortha Nordacha

l 10%  An Iodáil

l 8%  An Fhrainc

l 4% An Eilvéis

l 4% SAM/Ceanada

l 2%  Éire

l 1%  An Chuid Eile   
  den Domhan
 

BANNA GLAS (2031)

l 24%  Tíortha Nordacha

l 19%  Ríocht Aontaithe

l 16%  Tíortha Eile Eorpacha

l 16% SAM/Ceanada

l 14%  An Ghearmáin/ 
  An Ostair

l 11%  An Fhrainc

Chuir GBCN ceithre cheant bannaí ar siúl i rith na bliana, chomh 
maith, a chruinnigh €4.4bn. Ceantanna débhanna a bhí in dhá 
cheann díobh, is é sin go raibh rogha dhá bhanna ar fáil.

CEANTANNA BANNAÍ GBCN IN 2019

Ainm Banna Méid an 
Cheant

€m*

Toradh
%

Cóimheas 
idir 

Tairiscint 
agus 

Clúdach

14 Feabhra

1.1% Banna Státchiste 2029 1,025 0.846 2.2

1.7% Banna Státchiste 2037 345 1.414 2.8

13 Meitheamh

1.1% Banna Státchiste 2029 1,062 0.297 2.7

11 Iúil

1.1% Banna Státchiste 2029 600 0.136 2.5

1.3% Banna Státchiste 2033 400 0.497 2.4

12 Meán Fómhair

1.1% Banna Státchiste 2029 1,000 -0.051 2.0

*áirítear leis seo fáltais cheantanna neamhiomaíocha.

Aischeannach Bannaí Ráta Chomhlúthaigh
Aischeannaíodh Bannaí Ráta Comhlúthaigh arbh fhiú €3bn iad i 
dtéarmaí ainmniúla, bannaí a bhí i seilbh an Bhainc Cheannais 
agus cealaíodh iad in 2019. Cuireadh maoiniú ráta sheasta 
meántéarmach nó fadtéarmach ina ionad. Ba ionann iarmhéid 
iomlán na mBannaí Ráta Chomhlúthaigh a bhí le híoc ag 
deireadh 2019 agus €8.5bn, i gcomparáid leis an €25bn a 
eisíodh ar dtús in 2013. Tá níos mó dul chun déanta againn ná 
mar a bhí beartaithe sa sceideal íosta diúscartha. Spreagadh  
an straitéis sin ag an ráta úis íseal atá ann le déanaí. Nuair a 
chuireann GBCN bannaí ráta sheasta in ionad Bannaí Ráta 
Chomhlúthaigh, tá GBCN ag cosaint an Stát ar mhéadú ar an 
ráta úis amach anseo.

CISTIÚ GEARRTHÉARMACH
Bhí GBCN gníomhach fós i margaí gearrthéarmacha i 
gcaitheamh na bliana. Mar gheall ar bheartais spreagtha 
airgeadaíochta an Bhainc Cheannais Eorpaigh agus timpeallacht 
na rátaí úis ísle atá fós ann, d'eisigh GBCN gach Bille Státchiste 
agus Páipéar Tráchtála Eorpach ag rátaí úis coibhéise euro 
diúltacha in 2019.

Reáchtáladh ceithre cheant Bille Státchiste (€0.5 gach ceann) le 
linn 2019, agus bhí €2bn gan íoc ag deireadh na bliana. Bhí sé 
sin mar an gcéanna le deireadh 2018. Tarraingíonn an tábla 
thíos aird ar an gcóimheas idir tairiscint agus clúdach, méid an 
cheant agus an toradh maidir le gach ceant ar tugadh faoi.
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CEANTANNA BANNAÍ GBCN IN 2019

Dáta Ceanta Dáta Aibíochta ISIN
Méid an Cheant

€m
Toradh

%

Cóimheas idir 
Tairiscint agus 

Clúdach

14 Márta 2019 16 Márta 2020 IE00BH3SQ903 500 -0.41 3.46

20 Meitheamh 2019 22 Meitheamh 2020 IE00BH3SQC39 500 -0.47 3.67

18 Iúil 2019 22 Meitheamh 2020 IE00BH3SQC39 500 -0.54 3.05

19 Meán Fómhair 2019 21 Meán Fómhair 2020 IE00BH3SSB61 500 -0.55 3.97

Lean GBCN ar aghaidh le clár na hÉireann um Páipéar Tráchtála 
Euro Ilairgeadraí (clár ECP) in 2019. Ba ionann an láimhdeachas 
iomlán ECP i rith na bliana agus €6.7bn, ag meántoradh ualaithe 
coibhéise euro de -0.6% agus meánaibíocht de 2.6 mí. Ba 
ionann an t-iarmhéid ECP gan íoc ag deireadh na bliana agus 
€0.3bn.

Eisíodh fiach gearrthéarmach i bhfoirm Nótaí Státchiste agus 
Nótaí Lárchiste, d'eintitis san Earnáil Phoiblí intíre den chuid ba 
mhó. Ba ionann an méid iomlán gan íoc ag deireadh 2019 agus 
€7.6bn.

COIGILTEAS STÁIT
Is é Coigilteas Stáit an t-ainm branda a thugann GBCN ar an 
réimse táirgí coigiltis de chuid Rialtas na hÉireann a chuirtear ar 
fáil do choigilteoirí pearsanta. In 2019, bhí insreabhadh glan 
arbh fhiú €0.6bn é isteach i dtáirgí Choigilteas Stáit. Ag deireadh 
2019, ba ionann an tsuim iomlán a bhí fós le híoc i dtáirgí ráta 
sheasta agus Duaisbhannaí agus €17.8bn. Nuair a chuirtear 
cuntais taisce ráta athraithigh san áireamh, is ionann agus 
€21.2bn an t-iomlán ag deireadh na bliana.

COIGILTEAS STÁT - AN CLÁR CLAOCHLAITHE
Tá Coigilteas Stáit ag leanúint ar aghaidh lena  
chlaochlú digiteach chun feabhas a chur ar an eispéireas 
custaiméara. Roimh 2019, sheol GBCN an suíomh gréasáin 
nua do Choigilteas Stáit, suíomh a chuir ar chumas 
custaiméirí reatha táirgí a cheannach ar líne. Cuireadh le 
huaireanta oscailte an lárionaid glaonna freisin.

In 2019 seoladh an Uimhir Chustaiméara Choigilteas Stáit 
(SSCN) den chéad uair. Is féidir le custaiméirí, tar éis dóibh 
clárú, a SSCN a lua nó cód QR nua a úsáid chun Táirgí 
Téarma Sheasta agus Duaisbhannaí a cheannach ar líne 
(www.StateSavings.ie) agus ag Oifigí an Phoist, gan a 
bheith orthu foirm iarratais a chomhlánú.

Fógraíodh in 2019 freisin nach n-íocfar na duaiseanna  
a bhronntar le seic amach anseo. Ó Fheabhra 2020 ar 
aghaidh, is féidir le custaiméirí Duaisbhanna a roghnaítear 
le duais a fháil sa tharraingt roghnú go n-íocfar na 
duaiseanna go díreach lena gcuntais bhainc nó go 
n-athinfheisteofar go huathoibríoch i nDuaisbhannaí nua 
an duais.

Amach anseo, díreoidh forbairtí breise maidir le Coigilteas 
Stáit ar na seirbhísí Choigilteas Stáit ar líne a mhéadú, 
deireadh a chur le teastais agus bannaí páipéir agus 
méadú a chur ar íocaíochtaí ó chustaiméirí trí  
ríomhaistriú airgid (EFT).

TÁIRGÍ COIGILTIS STÁIT

Iomlán
 Gan Íoc ag 

deireadh 2019
€m

Glan-
Insreabhadh/

(Eis-sreabhadh) 
in 2019

€m 

Bannaí Coigiltis 2,466 (389)

Bannaí 4 Bliana 
Dlúthpháirtíochta 1,257 (113)

Bannaí 10 Bliana 
Dlúthpháirtíochta 3,946 441

Cairteacha Coigiltis 5,961 276

Tráthchoigilteas 517 7

Duaisbhannaí 3,653 239

Cuntais Taisce 3,420 112

Iomlán 21,220 573

D’fhéadfadh sé nach dtiocfadh na fi giúirí leis an suimiú iomlán de 
bharr slánaithe.
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CISTIÚ AGUS BAINISTIÚ FIACHAIS (AR LEAN)

PRÓIFÍL FIACHAIS
Is ionann an Fiachas Náisiúnta agus an glanfhiachas atá 
tabhaithe ag an Státchiste tar éis iarmhéideanna airgid thirim 
agus sócmhainní airgeadais eile a chur san áireamh. Is é an 
chomhpháirt is mó den Fhiachas Rialtais Ghinearálta ná 
Ollfhiachas Náisiúnta – is é sin an Fiachas Náisiúnta sula 
ndéantar glanluacháil ar airgead agus ar shócmhainní 
airgeadais. Is é Fiachas Rialtais Ginearálta an tomhas is 
aitheanta ar fhiachas ceannasach san AE. Ní bhaineann 
freagrachtaí GBCN ach le bainistíocht an Fhiachais Náisiúnta 
amháin.

1 Tomhas ollfhiachas comhdhlúite an Stáit is ea Fiachas Rialtais Ginearálta (FRG). Is é an tomhas caighdeánach a úsáidtear chun críocha comparáid a 
dhéanamh ar fud an Aontais Eorpaigh.

COMHDHÉANAMH AN FHIACHAIS RIALTAIS GHINEARÁLTA1 
AG DEIREADH 2019

€bn

Bannaí Rialtais
Bannaí Státchiste ar Ráta Seasta 120.0
Ráta Comhlúthach 8.5
Amúchadh 0.6
Nasctha le Boilsciú 0.9
Iomlán 130.1

Bannaí AE 40.9

Iasacht Déthaobhach ón RA 2.4

Fiachas Eile Meántéarma agus Fadtéarma 2.6

Scéimeanna Choigilteas Stáit 17.8

Fiachas Gearrthéarma 13.0

Ollfhiachas Náisiúnta 206.7

Lúide Airgead Tirim Státchiste agus Sócmhainní 
Airgeadais eile 18.5

Fiachas Náisiúnta 188.2

Ollfhiachas Náisiúnta 206.7

Coigeartuithe ar an bhFiachas Rialtais Ginearálta -2.7

Fiachas Rialtais Ginearálta 204.0

*Áirítear le Scéimeanna Choigilteas Stáit, chomh maith, airgead a 
thaisceann taisceoirí i mBanc Coigiltis Oifig an Phoist (POSB). Cé nach 
gné shoiléir den Fhiachas Náisiúnta é sin, tugtar ar iasacht iad go 
príomha leis an Státchiste mar bhealach chun riachtanais 
ghearrthéarmacha Státchiste a chomhlíonadh. Nuair a chuirtear san 
áireamh Éarlaisí an POSB, ba ionann an Coigilteas iomlán Stáit a bhí fós 
le híoc agus €21.2bn ag deireadh 2019.

D’fhéadfadh sé nach dtiocfadh na figiúirí leis an suimiú iomlán de 
bharr slánaithe.

Foinse: GBCN agus an Phríomh-Oifig Staidrimh (POS)

IARMHÉID DEIRIDH  
AIRGID THIRIM 

€16.5bn

RIACHTANAS  
CISTITHE 

€20bn

FOINSÍ  
CISTITHE 

€21.2bn

IARMHÉID TOSAIGH  
AIRGID THIRIM 

€15.3bn

FOINSÍ AGUS RIACHTANAIS CHISTITHE AN STÁTCHISTE IN 2019
Bhí iarmhéideanna airgid thirim €16.5bn ag an Státchiste ag deireadh 2019, ar méadú €1,2bn ar na hiarmhéideanna ag deireadh na 
bliana roimhe sin. Chruinnigh eisiúint fhadtéarmach i rith 2019 €15.5bn i bhfáltas airgid thirim, agus ba ionann agus beagnach 
€5.7bn na foinsí eile cistithe. Áiríodh leis seo barrachas Státchiste anuas ar mhaoiniú laistigh den Rialtas.

Baineadh leas as an gcistiú seo chun íoc as aibíochtaí banna arbh fhiú díreach os cionn €13bn iad, chun sé Bhanna Ráta 
Chomhlúthaigh ar leith a cheannach ó Bhanc Ceannais na hÉireann, chomh maith le fuascailt na gcéad trí thráinse den iasacht 
déthaobhach ón Ríocht Aontaithe.
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Ráitis Airgeadais 
Punann Infheistíochtaí - CISÉ

Tá cóimheas na hÉireann idir FRG agus OTI ag deireadh 2019 tar 
éis titim go mór óna bhuaicphointe 120% in 2012 agus is ionann é 
agus 59% anois. Ach tá leibhéal dearbh an fhiachais fós ard. FRG 
na hÉireann ag deireadh 2019 agus €204bn.

Tá laghdú tagtha ar an gcóimheas idir FRG agus OTI de chuid ba 
mhó mar gheall ar ghníomhaíochtaí na gcuideachtaí ilnáisiúnta, 
gníomhaíocht a chuir méadú mór ar OTI na hÉireann. Ó 2015 ar 
aghaidh, bhí tionchar aige sin ar fhigiúirí OTI na hÉireann.

In ainneoin sin, bhí gníomhaíocht gheilleagrach láidir ann in 2019 
agus is léiriú air sin é na figiúirí fostaíochtaí agus caithimh. Forbairt 
dhearfach atá ann a chuireann feabhas ar inbhuanaitheacht 
fiachais fhadtéarmach na hÉireann.

D'fhás ioncam cánach na hÉireann go láidir in 2019 agus ba 
leibhéal Cánach Corparáide nach rabhthas ag súil leis an rud ba 
mhó a bhí taobh thiar de sin. Bhí an dara barrachas buiséid as a 
chéile ag Éirinn in 2019.

Mar gheall ar an tionchar suntasach a bhíonn ag gníomhaíochtaí 
cuideachtaí ilnáisiúnta ar fhigiúirí OTI na hÉireann, níl an cóimheas 
idir fiachas agus OTI chomh hiontaofa sin mar tháscaire 
inbhuanaitheachta. Sa chomhthéacs sin, is gá díriú ar na tomhais 
eile chun pictiúr soiléir a fháil ar ualach fiachais na hÉireann.

Tomhas ailtéarnach amháin is ea Fiachas Rialtais Ginearálta mar 
chéatadán den Ollioncam Náisiúnta modhnaithe. Baineann 
Ollioncam Náisiúnta Modhnaithe - ar a dtugtar OIN* - tionchair 
gníomhaíochtaí áirithe de chuid comhlachtaí ilnáisiúnta amach as 
OTI. Thit an cóimheas idir FRG agus OIN* ón mbuaicphointe de 
166% in 2012 go dtí 99% in 2019. Ceaptar gurb é OIN* an treoir is 
fearr, cé nach bhfuil sí gan locht, ar mhéid gheilleagar na 
hÉireann.

Tomhaiseann méadrachtaí eile fiachas agus ús mar chéatadán 
den Ioncam Rialtais Ginearálta. B’ionann FRG mar chéatadán 
d’ioncam agus 233% ag deireadh 2019, síos ón mbuaicphointe  
de 353% in 2012. B'ionann ús rialtais ginearálta mar chéatadán 
ioncaim agus 5.1% in 2019. Tá sé sin titim ón mbuaicphointe de 
12.6% a bhí ann in 2013.

Is cuma cén tomhas a mbreathnaítear air, is léir gur tháinig 
feabhas ar chúrsaí fiachais na hÉireann arís in 2019. Cuid mhór 
d'obair na deich mbliana seo caite ab ea é deisiú an chláir 
chomhardaithe.

SLATA TOMHAIS MAIDIR LE FIACHAS RIALTAIS GINEARÁLTA 
2010-2019

Ollfhiachas mar % d'Ioncam (Taobh na Láimhe Clé)
Ús mar % d'Ioncam (Taobh na Láimhe Deise)
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Foinse: GBCN agus POS

Olltomhas is ea FRG nach gceadaíonn glanluacháil na 
n-iarmhéideanna airgid thirim agus na sócmhainní airgeadais 
eile. Cuireann an POS meastachán le chéile d’Fhiachas Rialtais 
Ginearálta, áfach, arbh ionann é ag deireadh 2019 agus €176bn 
nó 50.8% den OTI. Áirítear leis na sócmhainní airgeadais 
€27.6bn a glanadh ar mhaithe le Glanfhiachas a ríomh, airgead 
tirim agus infheistíochtaí neamhchothromais CISÉ anuas ar 
iarmhéideanna airgid thirim an Státchiste. Ní áirítear leo 
bunanna cothromais an Rialtais in earnáil bhaincéireachta  
na hÉireann, Bainc-Aontas Éireann ach go háirithe.

CÓIMHEAS IDIR FRG/OTI 1995-2019
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OLLFHIACHAS AGUS GLANFHIACHAS RIALTAIS GINEARÁLTA 2004-2019
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Foinse: POS

PRÓIFÍL AIBÍOCHTA FHIACHAS MEÁNTÉARMA & FADTÉARMA NA HÉIREANN AG DEIREADH 2019

SCAE** SCAE*** MLT Eile

 Déthaobhach ón RA*Bannaí Ráta ComhlúthaighBannaí Nasctha le BolscúBanna Ráta Sheasta/Amúchta
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Nótaí: 
*Áirítear leis éifeacht idirbhearta fálaithe airgeadra. 
**Léiríonn iasachtaí SCAE síntí ar aibíochtaí a comhaontaíodh i Meitheamh 2013. 
***Tá iasachtaí SCAE faoi réir síntí, chomh maith, chun go mairfidh a meánaibíocht ualaithe chomhiomlánaithe tosaigh 19.5 bliain, ar a fhaide. Níl 
súil leis go mbeidh ar Éirinn aon chinn dá hiasachtaí SCAE a athmhaoiniú roimh 2027. Ní dheimhneofar dátaí leasaithe aibíochta iasachtaí aonair 
SCAE, áfach, ach nuair a dhruideann a ndátaí tosaigh aibíochta leo. Léirítear sa chairt thuas na dátaí aibíochta tosaigh agus athbhreithnithe atá 
ag iasachtaí aonair SCAE.
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COSTAIS FREASTAIL FIACHAIS
Is iad príomhchuspóirí bainistíochta fiachais GBCN a chinntiú go 
mbeidh dóthain leachtachta ann don Státchiste agus costais 
freastail fiachais a bharrfheabhsú sa mheántéarma.

Ba é €5.0bn an costas úis in airgead tirim a bhí ar an bhFiachas 
Náisiúnta in 2019. Ba laghdú beagnach 13% é ar an bhfigiúr 
comhfhreagrach don bhliain 2018 agus laghdú breis agus 30% 
ar an mbuaicphointe in 2014 Ba é an phríomhchúis a bhí leis an 
laghdú géar thar an tréimhse seo ná luath-aisíocaíocht shaoráid 
iasachta an CAI agus an cistiú margaidh fadtéarmach níos saoire 
a cuireadh ina ionad. Bhí tionchar chomh maith ag an éascú 
cainníochtúil ar thitim na dtorthaí bannaí ceannasach.

Bhí an bhille úis don bhliain 2019 5% ní b’ísle ná mar a measadh 
i mBuiséad 2019, rud a léirigh an ráta úis maith agus an 
timpeallacht chistithe a bhí le sonrú le linn cuid mhaith den 
bhliain.

B’ionann an t-ús ar an bhFiachas Náisiúnta agus 8.5% d’ioncam 
cánach an Státchiste in 2019 i gcomparáid le 10% in 2018, 12% 
in 2017 agus beagnach 20% in 2013.

FUASCAILTÍ FIACHAIS
B'fhiú trácht a dhéanamh ar mhéid na n-aibíochtaí bannaí in 
2019. Tháinig dhá bhanna tagarmhairc in aibíocht, an chéad 
cheann díobh i Meitheamh (€7.1bn) agus an dara ceann i 
nDeireadh Fómhair (€6bn). Eisíodh an dá bhanna le linn na 
géarchéime airgeadais ag deireadh na 2000idí. Eisíodh an 
banna Mheitheamh 2019 den chéad uair in Aibreán 2008 ag 
toradh 4.51%, agus eisíodh an banna Dheireadh Fómhair 2019 
den chéad uair i Meitheamh 2009 ag toradh 5.93%. Ba iad sin 
an chéad cheann agus an tríú ceann de chúig bhanna atá le 
teacht in aibíocht thar thréimhse dhá bhliain ó Dheireadh 
Fómhair 2018 go Deireadh Fómhair 2020. Tugadh "stoic  
simléir" ar na banna sin le chéile mar gheall ar scála na 
n-iarmhéideanna a bhí le híoc. Trí bhannaí déthaobhacha a 
aistriú le blianta beaga anuas, rinneadh an t-iarmhéid atá fós  
le híoc ar an dá bhanna eile a thiocfaidh in aibíocht in 2020 a 
laghdú beagnach €4bn.

BANNAÍ RIALTAS NA HÉIREANN
Bhí raon aibíochtaí, a fhad le 2050, ag cuar bhannaí 
tagarmharcála na hÉireann ag deireadh 2019.

BANNAÍ STÁTCHISTE RÁTA SHEASTA RIALTAS NA HÉIREANN

Banna Dáta Aibíochta

Gan Íoc
Deireadh 

2019
€m*

4.5% Banna Státchiste 2020 18 Aibreán 2020 10,600

5.0% Banna Státchiste 2020 18 Deireadh Fómhair 2020 6,480

0.8% Banna Státchiste 2022 15 Márta 2022 6,828

0.0% Banna Státchiste 2022 18 Deireadh Fómhair 2022 5,100

3.9% Banna Státchiste 2023 20 Márta 2023 7,006

3.4% Banna Státchiste 2024 18 Márta 2024 8,031

5.4% Banna Státchiste 2025 13 Márta 2025 11,490

1.0% Banna Státchiste 2026 15 Bealtaine 2026 11,319

0.9% Banna Státchiste 2028 15 Bealtaine 2028 8,097

1.1% Banna Státchiste 2029 15 Bealtaine 2029 7,688

2.4% Banna Státchiste 2030 15 Bealtaine 2030 9,402

1.35% Banna Státchiste 2031 18 Márta 2031 5,000

1.3% Banna Státchiste 2033 15 Bealtaine 2033 4,625

1.7% Banna Státchiste 2037 15 Bealtaine 2037 5,715

2.0% Banna Státchiste 2045 18 Feabhra 2045 8,596

1.5% Banna Státchiste 2050 15 Bealtaine 2050 4,000

*gan comhaontuithe athcheannaigh a áireamh.

Tá príomhghrúpa déileálaithe láidir ag margadh bannaí Rialtas 
na hÉireann, bainc infheistíochta idirnáisiúnta a bhfuil tionchar 
domhanda acu den chuid is mó. Tá rochtain eisiach ag na 15 
dhéileálaí phríomha ar cheantanna bannaí Rialtas na hÉireann, 
agus iarrtar orthu praghsanna leanúnacha ceannaigh agus 
díolta a lua i mbannaí tagarmhairc na hÉireann.

Rátálacha Creidmheasa
D'uasghrádaigh Standard & Poor's rátáil na hÉireann chuig AA-  
i Samhain 2019. I measc na bhfachtóirí ar tharraing siad aird 
orthu ina bhfoilseachán, bhí fás láidir na hÉireann, an staid níos 
fearr buiséadaithe, agus an gheilleagar sholúbtha agus 
iomaíoch atá ag an tír.

D'fhan na rátálacha ó na príomhghníomhaireachtaí eile mar an 
gcéanna le linn 2019.
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RÁTÁLACHA CREIDMHEASA NA HÉIREANN AG DEIREADH 
2019

Gníomhaireacht 
Rátála

Rátáil
 fhadtéarmach

Rátáil
ghearrthéarmach Dearcadh

Standard & Poor’s AA- A-1+ Cobhsaí

Moody’s A2 P-1 Cobhsaí

Fitch Ratings A+ F1+ Cobhsaí

Caidreamh le hInfheisteoirí
Lean GBCN lena chlár bliantúil caidrimh le hinfheisteoirí in 2019. 
Is é sprioc an chláir seo caidreamh fadtéarmach a fhorbairt 
agus a chothú le hinfheisteoirí. Tugann sé trédhearcacht freisin 
don mhargadh maidir le cás maicreacnamaíoch na hÉireann 
agus pleananna cistithe GBCN.

Chuir GBCN seónna bóthair caidrimh le hinfheisteoirí ar siúl  
ar fud na hEorpa agus na hÁise. Lasmuigh de na lárionaid 
airgeadais is mó, chuir GBCN lena bhonn infheisteoirí trí chuairt 
a thabhairt ar áiteanna nach bhfuil próifíl chomh hard acu, ar 
nós na hOstaire, na hIodáile agus na Malaeisia.

Ghlac GBCN páirt i roinnt comhdhálacha agus imeachtaí le linn 
na bliana. Anuas air sin, táirgeann agus nuashonraíonn sé go 
rialta an pacáiste cur i láthair d'infheisteoirí GBCN. Cuimsítear 
ann seo ábhair idir shonraí geilleagracha agus nuashonruithe ar 
chistiú an Rialtais agus ar an earnáil réadmhaoine.
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CISTE EASCRÓ APPLE NA HÉIREANN
D’fhógair an Coimisiún Eorpach an cinneadh a rinne sé, i Lúnasa 2016, gurbh ionann réamhthuairimí áirithe na 
gCoimisinéirí Ioncaim a soláthraíodh do dhá fhochuideachta Éireannacha de Apple Inc., Apple Sales International 
agus Apple Operations Europe (“Apple” i dteannta a chéile), agus cúnamh Stáit in aghaidh dhlí an Aontais Eorpaigh 
(“Cinneadh an Choimisiúin”), agus ceanglaíodh ar Éirinn suim a aisghabháil a bhí comhionann leis an gcúnamh 
Stáit a líomhnaíodh, anuas ar ús an AE (“Suim na hAisghabhála”) ó Apple. Rinneadh comhaontú ar 
chreatghníomhas (“Gníomhas Eascró”) idir an tAire Airgeadais agus Apple in Aibreán 2018 a dhéanann soláthar 
don chúnamh Stáit a líomhnaítear a aisghabháil agus don chreat chun maoirseacht, cosaint agus bainistíocht a 
dhéanamh ar an gciste eascró (an "Ciste"). Cuireadh deireadh le haistriú na Suime Aisghabhála, arbh ionann é agus 
€14.285bn, i Ráithe 3 2018.

Luadh i gcinneadh an Choimisiúin Eorpaigh maidir le cúnamh Stáit gurbh fhéidir brabús faoi réir cánach in Éirinn  
(le linn na tréimhse clúdaithe ag an gcinneadh) a laghdú má éilítear ar Apple cáin a íoc i ndlínse eile i dtaca leis an 
mbrabús céanna don tréimhse sin. Tugtar "coigeartuithe tríú tír" ar na coigeartuithe sin, agus bhí ann do 
choigeartú amháin den chineál sin in 2019. Aistríodh thart ar €209m ón gCiste Eascró. Ní bhraitheann na 
coigeartuithe tríú tír sin ar thoradh na n-imeachtaí dlíthiúla i gcúirteanna na hEorpa.

Bainistíonn trí chuideachta infheistíochta an Ciste seo, is iad sin Amundi Asset Management, BlackRock Investment 
Management (UK) Limited agus Goldman Sachs Asset Management. Soláthraíonn brainse Londain den Bank of 
New York Melon seirbhísí gníomhaireachta agus coimeádaí eascró. Déantar an Chiste a infheistiú i gcomhréir le 
beartas infheistíochta agus sainorduithe bainisteora infheistíochta comhaontaithe in urrúis ioncaim sheasta atá 
ainmnithe in euro agus a bhfuil rátáil ard agus riosca íseal acu (bannaí ceannasacha agus garcheannasacha 
gearrthéarmacha agus meántéarmacha den chuid is mó). Is é cuspóir na hinfheistíochta chun caipiteal a 
chaomhnú a mhéid agus is féidir i gcomhthéacs na ndálaí margaidh atá i réim.

Ba í an bhliain 2019 an chéad bhliain airgeadais iomlán a bhí an Ciste ag oibriú. I gcomhréir le hAlt 28 d’Acht GBCN 
(Leasú), 2000 agus faoi lánrogha an Aire Airgeadais, ceanglaítear ar GBCN cuntais a ullmhú agus a choimeád don 
Chiste, a bhíonn faoi réir iniúchadh ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste. Léirítear sna cuntais seo a chuirtear 
faoi bhráid an Aire Airgeadais gach bliain luach foriomlán, ioncam agus caiteachas an Chiste trí chaighdeáin 
chuntasaíochta IFRS (na Caighdeáin Idirnáisiúnta um Thuairisciú Airgeadais) a úsáid. Déantar an t-ioncam, na 
costais, na gnóthachain agus na caillteanais go léir a fhabhrú don Chiste. Foilsítear na cuntais ar leithligh ó  
chuntais GBCN.
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Athbhreithniú Gnó 

CISTE 
INFHEISTÍOCHTA 
STRAITÉISÍ 
D'ÉIRINN

ISIF 

€15.1bn

Punann faoi Threoir

€6.9bn

Punann Dhomhanda

€5.5bn
a leithdháileadh €2.0bn de ar 
thosaíochtaí eile an Rialtais 
(€1.3bn le LDA & €0.7bn le 

HBFI)

FORLÉARGAS AR CISÉ

Punann Lánroghnach

€8.1bn

Punann na hÉireann

€2.7bn
(€4.6bn geallta ar an iomlán 
in Éirinn trí ghníomhaíocht 

CISÉ)
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Rialachas agus Eolas Corparáideach

Ráitis Airgeadais 
Punann Infheistíochtaí - CISÉTorthaí Airgeadais

+5.1% 
Torthaí infheistíochta CISÉ de +5.1% in 2019, agus ba ionann torthaí carnacha ag deireadh 2019 agus os 
cionn €1.0bn ó cuireadh tús leis.

 €m 2019 ó Nollaig 2014

Domhanda 308 531

Éireannach 141 515

Tithíocht

3,000
teach nua

Tionchar 
Eacnamaíoch

32,673

Infheistíochtaí

121
Líon na bPost ar tacaíodh leo ag 
deireadh 2019. Clár infheistíochta €937m a dhíríonn 

ar 15,000 teach nua a sholáthar, a 
bhfuil 3,000 díobh díolta cheana féin, 
6,500 teach nua á dtógáil faoi láthair 
agus maoiniú á chur ar fáil le 
haghaidh 5,500 eile.

Gealltanais thar 
earnálacha éagsúla.
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CISTE INFHEISTÍOCHTA STRAITÉISÍ D'ÉIRINN

FORLÉARGAS
Ciste ina bhfuil €15.1bn is ea Ciste Infheistíochta Straitéisí na hÉireann 
(CISÉ), atá rialaithe agus bainistithe ag Gníomhaireacht Bainistíochta an 
Chisteáin Náisiúnta (GBCN). Is éard atá in CISÉ ná an Phunann 
Lánroghnach (€8.1bn) agus an Phunann faoi Threoir (€6.9bn). Tá 
sainordú “bunlíne dhúbailte” ag CISÉ chun infheistiú a dhéanamh ar 
bhonn tráchtála ar bhealach atá ceaptha chun tacú le gníomhaíocht 
eacnamaíoch agus fostaíocht in Éirinn. I Nollaig 2014, aistríodh 
sócmhainní an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean (an CCNP) chuig Ciste 
Infheistíochta Straitéisí na hÉireann chun cur ar a chumas 
infheistíochtaí a dhéanamh chun an sainordú seo a chomhlíonadh. In 
Iúil 2018, d'fhógair an tAire Airgeadais go ndíreoidh CISÉ ar thosaíochtaí 
a thacóidh le Tionscadal Éireann 2040, Forbairt Réigiúnach, Tithíocht, 
Gnóthaí Dúchasacha, Gníomhú ar son na hAeráide agus earnálacha a 
bhfuil tionchar diúltach ag an mBreatimeacht orthu (Straitéis 
Infheistíochta CISÉ 2019).2

Tá an Phunann faoi Threoir (infheistíochtaí beartais phoiblí in AIB agus 
Banc na hÉireann go príomha) fós á gcoinneáil laistigh den CISÉ faoi 
threoir an Aire Airgeadais.

PUNANN LÁNROGHNACH
Is éard atá sa Phunann Lánroghnach ná Punann na hÉireann (€2.7bn) 
agus an Phunann Dhomhanda (€5.5bn). Tá méadú tagtha ar luach 
iomlán na Punainne Lánroghnaí ó cuireadh tús léi, ó €7.1bn go €8.1bn. 
Cuimsíonn sé sin gnóthachain infheistíochta ar fiú os cionn €1.0bn iad, 
íocaíochtaí airgid thirim ar fiú €1.5bn iad (díbhinní €1.1bn AIB, díbhinní 
€41m Bhanc na hÉireann agus scairshealbhú €335m an Stáit in Aer 
Lingus a dhíol), lúide aistrithe chuig tionscnaimh Rialtais eile ar fiú 
€1.5bn iad.

In 2019 b'ionann an toradh infheistíochta CISÉ agus +5.1%, déanta 
suas de +5.0% ar Phunann na hÉireann agus +5.5% ar an bPunann 
Dhomhanda. D'éirigh go maith le Punann na hÉireann mar gheall ar 
ghnóthachain leathan thar aicmí sócmhainne agus chuaigh na margaí 
láidre gnáthscaireanna agus creidmheasa chun tairbhe na Punainne 
Domhanda in 2019. Ó cuireadh tús leis go dtí deireadh 2019, ghin CISÉ 
toradh bliantúlaithe de +2.5% in aghaidh na bliana, déanta suas de 
+6.7% in aghaidh na bliana ar Phunann na hÉireann agus +1.7% ar an 
bPunann Dhomhanda. Is é sprioc infheistíochta CISÉ ná costas rollach 
cúig bliana ar fhiachas an Rialtais (3.1% ag deireadh 2019) a shárú san 
fhadtéarma. Ós rud é gur infheisteoir caipitil foighneach fadtéarmach é 
CISÉ, aithneofar an toradh ar infheistíochtaí CISÉ thar thréimhse níos 
faide. É sin ráite, tá punann infheistíochtaí CISÉ ag déanamh chomh 
maith leis na spriocanna airgeadais measta faoi dheireadh 2019 agus 
táthar ag súil leis go sáróidh sí an sprioc infheistíochta go fadtéarmach. 

Is ábhar spreagtha é an toradh ar Phunann na hÉireann, is é sin +6.7% 
in aghaidh na bliana ó cuireadh ar bun í. Is léiriú é sin ar infheistíocht in 
ionstraimí ar fud an struchtúir chaipitil agus an speictrim riosca, ar 
roinnt gnóthachain luachála agus roinnt laghduithe luachála sna 
catagóirí ardriosca, de réir mar a bhí ag súil leis.

Tríd is tríd, bhí an tionchar eacnamaíoch go dtí seo ar an mbóthar 
ceart. Bhí an tionchar a rabhthas ag súil leis á bhaint amach ag 88%  
de na hinfheistíochtaí roimh dheireadh 2019. Tá sonraí níos 
mionsonraithe ar thionchar eacnamaíoch leagtha amach ar  
leathanach 24. 

Go ginearálta, bíonn ceangal idir baint amach an tionchair 
eacnamaíoch agus feidhmíocht airgeadais.

Tá toradh +1.7% in aghaidh na bliana ar an bPunann Dhomhanda ó 
cuireadh ar bun í. Is léiriú é sin ar an inghlacthacht riosca íseal atá ag 
an bpunann agus an riachtanas atá aici ar leachtacht leanúnach chun 
airgead a chur ar fáil do riachtanais Phunann na hÉireann agus 
tionscnaimh eile Rialtais le linn tréimhse ina bhfuil rátaí ísle/diúltacha 
úis.

2 Cheadaigh Bord GBCN Straitéis Infheistíochta CISÉ don bliain 2019 i Samhain 2018 agus foilsíodh é i ndiaidh comhairliúcháin leis an Aire Airgeadais agus leis an 
Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ar an 1 Feabhra 2019.

PUNANN NA HÉIREANN

Sainordú Phunann na hÉireann
Mar gheall ar shainordú "bunlíne dhúbailte" CISÉ, tá sé ar cheann de 
líon beag cistí ar fud an domhain a bhfuil sainordú aige chun tacú le 
gníomhaíocht gheilleagrach agus fostaíocht, anuas ar thorthaí tráchtála 
a sholáthar. Tá ar CISÉ iarracht a dhéanamh toradh a ghiniúint san 
fhadtéarma a sháraíonn costas fhiachas Rialtas na hÉireann.

Díríonn Straitéis Infheistíochta CISÉ don bhliain 2019, atá á treorú ag 
cuspóirí Thionscadal Éireann 2040, ar chlár infheistíochta cúig bliana 
€3bn a leagann béim ar chúig Théama Tosaíochta atá ríthábhachtach 
do gheilleagar na hÉireann: Forbairt Réigiúnach, Tithíocht, Gnóthaí 
Dúchasacha, Gníomhú ar son na hAeráide agus earnálacha a bhfuil 
tionchar diúltach ag an mBreatimeacht orthu. Anuas ar na Téamaí 
Tosaíochta, áirítear leis an bhfophunann Ciste Nascachta tionscadail  
a fheabhsaíonn nascacht na hÉireann ó thaobh sonraí domhanda, 
fuinnimh agus nascacht fhisiciúil de. Déanann an Ciste roinnt 
solúbthachta a choinneáil, chomh maith, chun teacht i dtír go 
lánroghnach ar dheiseanna spreagúla a mbaineann tábhacht náisiúnta 
leo atá ar aon dul le sainordú CISÉ agus nach bhfuuil ag teacht leis na 
Téamaí Tosaíochta. In 2019, d'fhorbair CISÉ straitéisí mionsonraithe i 
leith Forbairt Réigiúnach, Tithíochta, gnóthaí Dúchasacha agus i leith an 
Aeráide. Braitheann an straitéis i leith an Bhreatimeachta ar cén cineál 
Breatimeachta a bheidh ann.

GEALLTANAIS PHUNANN NA HÉIREANN
Nuair a chuirtear infheistíochtaí a rinne an Cúlchiste Náisiúnta  
Pinsean san áireamh, tá €4.6bn geallta ag CISÉ ag deireadh 2019 
d'infheistíochtaí a thagann lena sainordú infheistíochta “bunlíne 
dhúbailte”. Nuair a chuirtear gealltanais ó thríú páirtithe ar 
comhinfheisteoirí iad san áireamh, tá €13bn geallta ar an iomlán 
d'infheistíochtaí in Éirinn de bharr infheistíochtaí CISÉ.

Tá punann CISÉ éagsúlaithe ó thaobh na réigiún de agus ó thaobh 
earnálacha an gheilleagair de. Áirítear leis infheistíochtaí i mbonneagar, 
fuinneamh, tithíocht, eastát réadach tráchtála, FBManna, bia agus 
talmhaíocht, foraoiseacht, teicneolaíocht, eolaíochtaí beatha, oideachas 
agus seirbhísí airgeadais idirnáisiúnta.

Leag CISÉ sprioc chomhinfheistíochta amach ag an tús chun caipiteal 
tríú páirtí €1m a mhealladh anuas ar gach €1m a infheistíonn CISÉ. 
Amhail 31 Nollaig 2019, bhí an sprioc sin sáraithe ag CISÉ. Infheistíodh 
€1.8m ar bhonn comhinfheistíochta in éineacht le gach €1m a 
d'infheistigh CISÉ.

GEALLTANAIS CISÉ D'ÉIRINN 2014-2019

Comhinfheisteoirí Tríú Páirtí

Infheistíocht Iomlán Geallta in Éirinn

*Bhí sócmhainní Éireannacha a aistríodh ón CCNP 
i Nollaig 2014 ar aon dul le sainordú CISÉ, tríd is tríd.
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€3.8bn
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€7.5bn
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€9.1bn

€2.4bn
€1.4bn

€3.4bn

€2.2bn

€4.8bn

€2.7bn

€5.7bn

€3.3bn

€11.6bn

€7.5bn

€4.1bn

€13bn

€8.4bn

€4.6bn

D’fhéadfadh sé nach dtiocfadh na figiúirí leis an suimiú iomlán de 
bharr slánaithe.



GBCN Tuarascáil Bhliantúil 2019 23

Réam
hrá

Athbhreithniú Gnó 
Rialachas agus Eolas Corparáideach

Ráitis Airgeadais 
Punann Infheistíochtaí - CISÉ

PUNANN NA HÉIREANN: CAIPITEAL A GEALLADH AG DEIREADH 2019
Ón €4.6bn a gealladh d’Éirinn, rinneadh €3.3bn a tharraingt anuas ag deireadh 2019.

Gheall CISÉ €442m do 21 infheistíocht ar leith i rith 2019 (meánmhéid na hinfheistíochta: €20m).

Infheistíochtaí Éireannacha CISÉ 2019
Infheistíocht Cur Síos ar Infheistíocht Méid €m 

Quadrant Real Estate 
Fund II

Maoiniú a thabhairt chun bloic mhóra oifigí den chéad scoth i gCathair Chorcaí 
chun tacú le forbairt réigiúnach.

35

Irish Life Residential 
Property Fund 

Is é cuspóir an Chiste punann sócmhainní cónaithe ar cíos den chaighdeán is airde 
a chur le chéile trí réamhcheannachán agus maoiniú. 

140

Green Isle Foods Maoiniú le Green Isle Foods agus Donegal Catch a cheannach chun ioncam a fhás 
agus beocht úr a chur sna brandaí.

11

Frontline EMEA 
Expansion Fund

Gealltanas leantach do chiste capitil fiontair an céime forbraíochta a dhéanfaidh 
infheistíocht i gcuideachtaí bogearraí Mheiriceá Thuaidh atá ar tí teacht isteach san 
Eoraip, an Meánoirthear agus Afraic (EMEA).

4

Beechbrook Capital Cuireann Beechbrook caipiteal fáis ar fáil do ghnóhtaí Éireannacha réigiúnacha ar 
fiontair bheaga agus mheánmhéide iad. De ghnáth, bíonn na hinfheistíochtaí idir 
€2m agus €6m.

20

ATA Tá tacaíocht á tabhairt do ATA, ar grúpa beachtinnealtóireachta é, chun a 
oibríochtaí intíre agus idirnáisiúnta a fhás agus a mhéadú trí Karnasch a cheannach. 

15

Fountain Healthcare 
Partners III

Is ciste caipitil riosca é seo a chuireann caipiteal riosca agus saineolas ar fáil 
d'fhiontraithe a fhorbraíonn cuideachtaí sna heolaíochtaí beatha. 

20

Atlantic Bridge Fund IV Is ciste caipitil riosca é seo a dhíríonn ar infheistíocht a dhéanamh go príomha ag na 
céimeanna forbraíochta caipitil agus fás trí caipiteal gnáthscaireanna i gcuideachtaí 
atá tar éis tosú ag fás. 

20

Vectra Infheistíocht leantach i gcuideachta cibearshlándála intleachta saorga ar éirigh go 
maith leis agus atá ag méadú a chuid oibríochtaí in Éirinn.

5

Gore Street Energy 
Storage

Maoiniú a thabhairt le bonneagar stórála fuinnimh a fhorbairt in Éirinn chun tacú le 
fás foinsí inathnuaite.

34

Ceathrú na Mainistreach, 
Cill Chainnigh

Maoiniú forbartha a dhéanann éascaíocht ar fhorbairt oifigí Grád A 50,000 troigh 
chearnach ar shuíomh Cheathrú na Mainistreach i gCill Chainnigh.

12

Haingear Aerfort na 
Sionainne

Go fadtéarmach, maoiniú teoranta iontaofa le haingear aerárthach a fhorbairt ag 
Aerfort na Sionainne.

12

HISCo Cuideachta tráchtála comhfhiontair le Comhairle Contae Chorcaí le seirbhís 
bonneagair "dearadh-tógáil-maoiniú" ar shuíomhanna tithíochta móra.

2

Swrve Infheistíocht leantach chun tacú le cuideachta bogearraí a cuireadh ar bun i mBaile 
Átha Cliath.

6

West Cork Distillers Infheistíocht gnáthscaireanna i West Cork Distillers le méadú a dhrioglainne a 
mhaoiniú agus chun tacú le fás a tháirgí i margaí idirnáisiúnta.

15

MilkFlex II Ciste a chuirfidh iasachtaí solúbtha a mbeidh ar fáil ar phraghsanna iomaíocha 
d'fheirmeoirí bainne ar fud na hÉireann. Beidh aisíocaíochtaí iasachta nasctha le 
praghas an bhainne.

Pearl Residential Fund Ciste cothromais réadmhaoine cónaithe a chuireann caipiteal ar fáil d'fhorbróirí 
beaga agus meánmhéide le héascaíocht a dhéanamh ar aonaid chónaithe a 
fhorbairt in Éirinn.

10

Niche Living Maoiniú cothromais do Bartra le forbairt a dhéanamh ar shuíomh cónaithe roinnte i 
mBaile Átha Cliath.

8

MML Growth Capital 
Partners Ireland Fund II 

Ciste cothromais phríobháidigh a chuirfidh caipiteal fáis ar fáil do FBManna 
dúchasacha fás sa tír seo agus go hidirnáisiúnta.

20

Strategic Investors Fund 
X

Gealltanas d'fhoirgneamh nua ciste cistí de chaipiteal fiontair chun forbairt a 
dhéanamh ar chaidreamh fadtéarmach idir CISÉ agus Silicon Valley Bank.

23

Guinness Enterprise 
Centre 

Iasacht chun airgead a thabharit d'uasghrádú agus síneadh an Guinness Enterprise 
Centre i mBaile Átha Cliath.

7

Iomlán 442

D’fhéadfadh sé nach dtiocfadh na figiúirí leis an suimiú iomlán de bharr slánaithe.
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CISTE INFHEISTÍOCHTA STRAITÉISÍ D'ÉIRINN (AR LEAN)

TIONCHAR GEILLEAGRACH PHUNANN NA 
HÉIREANN
Déanann an CISÉ iarracht tionchar eacnamaíoch a 
infheistíochtaí a uasmhéadú, fad a chinntíonn sé go sásaíonn  
a chuid infheistíochtaí go léir a chuspóirí ó thaobh toradh 
tráchtála de.

Tá difríocht idir an tionchar geilleagrach agus an fhostaíocht a 
fhaigheann tacaíocht ó infheistíocht CISÉ agus ó 
ghnáthchaiteachas an Rialtais. I dtaobh infheistíocht tráchtála, 
bíonn súil leis go ndéantar acmhainní poiblí a thabhairt ar ais 
agus gnóthachan a bheith bainte amach ag deireadh na 
tréimhse infheistíochta; ach i gcás caiteachas Rialtais, ídítear 
acmhainní poiblí mar thoradh ar an gcaiteachas. Is féidir 
caipiteal infheistíochta a thugtar ar ais a úsáid arís i dtionscadail 
thairbhiúla bhreise.

Ag teacht le sainordú “bunlíne dhúbailte” CISÉ, is cuid lárnach  
de dhícheall cuí CISÉ roimh an infheistíocht é measúnú 
cuimsitheach a dhéanamh ar bhreisíocht, díláithriú agus 
féidearthacht marbhualaigh gach idirbhirt.

Déanann Breisíocht tagairt do na tairbhí eacnamaíocha 
breise d'Oll-bhreisluach (GVA) a d'fhéadfadh teacht chun 
cinn mar gheall ar an infheistíocht atá i gceist, sa bhreis ar 
an méid a tharlódh murach sin.

Déanann díláithriú tagairt do chásanna ina laghdaítear an 
bhreisíocht a chruthaítear ó infheistíocht nó ina laghdaítear 
é ar leibhéal foriomlán an gheilleagair i ngeall ar laghdú ar 
thairbhí den sórt sin in áiteanna eile sa gheilleagar.

Déanann marbhualach do chásanna ina mbainfí amach 
na tairbhí eacnamaíocha a cruthaíodh ó infheistíocht ar 
aon chaoi in éagmais idirghabhála

I ndiaidh na hinfheistíochta, cuireann CISÉ suirbhé 
leathbhliantúil i gcrích ar na daoine ar fad a fhaigheann 
infheistíochtaí chun an tionchar geilleagrach agus sonraí 
fostaíochta a bhailiú le cur ar a chumas monatóireacht a 
dhéanamh ar thionchar geilleagrach na n-infheistíochtaí go léir. 
Leagtar amach torthaí an tsuirbhé ón chéad leath in 2019 
anseo.

TIONCHAR GEILLEAGRACH CISÉ I MEITHEAMH 2019

32,673
POST

i ndiaidh tacaíocht a fháil go díreach agus 
go hindíreach ó infheistíochtaí CISÉ.

€538m 
PÁ & TUARASTAL

tuillte sna 6 mhí go dtí 
Meitheamh 2019.

€743m
OLL-BHREISLUACH

do gheilleagar na hÉireann sna 6 mhí 
go dtí Meitheamh 2019.

2,670
CUIDEACHTAÍ/TIONSCADAIL BUNAITHE IN 
ÉIRINN

i ndiaidh comhioncaim €1.4bn a 
ghiniúint, 26% díobh trí easpórtálacha.

TITHÍOCHT
Gheall CISÉ €937m do thithíocht chónaithe, agus tá an clár infheistíochta seo ag díriú ar 15,000 teach nua a sholáthar. 

Faoi dheireadh 2019, díoladh 3,000 teach agus tá 6,500 teach eile á dtógáil.

Tithe díolta 
amhail Nollaig 

2019

3,008

6,484

5,500

15,000

10,000

Tithe á dtógáil Réamhphleanáil* Gealltanais reatha Bunaithe ar 
ghealltanais 

bhreise

25,000 teach 
nua

Tithe nua a 
d'fhéadfaí a 

sholáthar a bhuí le 
gealltanais bhreise 

€500m

15,000 teach nua, 
bunaithe ar 

ghealltanais CISÉ 
€937m, go dtí seo

Bunaithe ar Sprioc 
bhreise faoi 2025

Is léiriú é sin ar shonraí suirbhé mionsonraithe don chéad 
leath in 2019. Mar gheall ar líon na suirbhéanna ar 
chuideachtaí a fhaigheann infheistíocht agus na daoine a 
bhaineann tairbhe as infheistíochtaí indíreacha agus an 
anailís chuimsitheach a dhéantar, bíonn na sonraí tionchair 
eacnamaíoch críochnaithe agus foilsithe 6 mhí i ndiaidh an 
dáta lena mbaineann na sonraí.

*Meastachán bunaithe ar 1) suíomhanna a bhfuil cead pleanála acu ach nach bhfuil tús curtha le tógáil iontu agus 2) suíomhanna nach bhfuil 
cead pleanála acu.
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TIONCHAR GEILLEAGRACH RÉIGIÚNACH CISÉ IN 2019

ULAIDH MUMHA CONNACHT
LAIGHIN  

(SEACHAS BÁC)
BAILE ÁTHA  

CLIATH

Poist 4% 22% 6% 23% 45% 
Caipiteal CISÉ 3% 21% 7% 16% 53%
OLL-BHREISLUACH 4% 20% 5% 22% 49%

*POS Deighilt 
Réigiúnach an  
Oll-bhreisluacha (2016)

5% 24% 7% 19% 45%

Slata tomhais ag leibhéal an fhiontair agus na hearnála ar na hearraí nó seirbhísí a tháirgtear is ea Oll-bhreisluach (GVA). Nuair a chuirtear le 
chéile iad thar na fiontair ar fad agus nuair a dhéantar iad a choigeartú de bharr cánacha agus fóirdheontas, is ionann iad agus Olltáirgeacht 
Intíre (OTI).
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PUNANN DHOMHANDA 
Is ionann an luach iomlán agus €5.5bn, agus leithdháiltear €2.0bn 
de sin ar Thosaíochtaí Rialtais eile (€1.3bn ar LDA agus €0.7bn ar 
HBFI).

Is é príomhchuspóir na Punainne Domhanda a chinntiú go 
mbíonn airgead tirim ar fáil chun maoiniú a thabhairt do 
ghealltanais infheistíochta Éireannacha de réir mar a thagann 
siad chun cinn, chomh maith le haistarraingtí faoi threoir nó a 
bhfuiltear ag súil leo, Maoiniú Tógála Tithíochta Éireann (HBFI) 
agus an Ghníomhaireacht Forbartha Talún (LDA) san áireamh. 
Cuspóir eile is ea toradh cuí coigeartaithe i leith riosca a 
thuilleamh a thacóidh le feidhmíocht CISÉ le hinghlacthacht 
íseal riosca sa tréimhse idir an dá linn. B’ionann agus 67% de 
shócmhainní infheistithe na Punainne Lánroghnaí ag deireadh 
2019 an Phunann Domhanda. Bhí sócmhainní arbh fhiú €5.5bn 
aici ar an iomlán.

I mí Iúil 2016, chríochnaigh GBCN a Straitéis Aistrithe Punainne 
Domhanda (SAPD) a chur i bhfeidhm, atá in ainm is a chur ar 
chumas CISÉ aistriú ó phunann atá ina punann dhomhanda den 
chuid is mó go dtí Punann Éireannach, de réir mar a chuirtear i 
bhfeidhm agus mar a tharraingítear anuas deiseanna 
infheistíochta in Éirinn thar thréimhse blianta. Is é cuspóir 
foriomlán an SAPD a chinntiú go mbíonn airgead tirim ar fáil faoi 
mar a theastaíonn le haghaidh infheistíochtaí Éireannacha i rith 
tréimhse tháscach idir cúig agus seacht mbliana, agus ionchur á 
dhéanamh aige ag an am céanna do chuspóir CISÉ maidir le 
toradh infheistíochta foriomlán.

Ceapadh an SAPD le cur chuige infheistíochta ar riosca íseal a 
chur ar fáil ina n-úsáidtear níos mó ná straitéis amháin agus 
lena ndéantar infheistíocht i níos mó ná aicme sócmhainne 
amháin. Déanann sí infheistíocht in airgead tirim, ioncam seasta, 
creidmheas, gnáthscaireanna, réitigh ilstraitéiseacha agus 
sainorduithe dearbhthoraidh trí bhainisteoirí sócmhainní 
domhanda seachtracha ar ardchaighdeán. De bharr cheapadh 
na Punainne Domhanda, níl ach tionchar beag ag margaidh 
cothromais agus creidmheasa uirthi. De rogha ar an Straitéis 
Aistrithe Punainne Domhanda, bheifí in ann an phunann a 
aistriú in airgead tirim agus toradh diúltach a thuilleamh.

De bhun threoracha an Aire Airgeadais, aistríodh €1.5bn chuig 
an bPunann Dhomhanda le linn 2019 chun maoiniú a thabhairt 
don Chiste Cúltaca ('Ciste Lá na Coise Tine') Barrachais 
Náisiúnta (Teagmhais Eisceachtúla). Rinneadh airgead tirim de 
na sócmhainní ón bPunann Dhomhanda chun an t-aistriú sin a 
mhaoiniú níos luaithe sa bhliain.

SÓCMHAINNÍ NA PUNAINNE DOMHANDA AG DEIREADH 2019

l €2,352m  Ilsócmhainne

l €956m  Creidmheas

l €793m  Airgead Tirim 
agus Sócmhainní 
Airgeadais

l €701m  Dearbhthoradh

l €630m  Cothromas

l €18m  Eastát Réadach 
Domhanda agus 
Cothromas 
Príobháideach 
Leagáide

D’fhéadfadh sé nach dtiocfadh na figiúirí leis an suimiú iomlán de 
bharr slánaithe.

BAINISTEOIRÍ NA PUNAINNE DOMHANDA AG 
DEIREADH 2019

Bainisteoir Sainordú Margadh
 Luach 

€m

Domhanda
 Punann

 %

Goldman Sachs Asset 
Management Ilsócmhainne  1,695 31

Irish Life Investment 
Managers Ilsócmhainne  657 12

J.P. Morgan Asset 
Management Creidmheas  282 5

Amundi Asset 
Management Creidmheasa  205 4

BlackRock Investment 
Management Creidmheasa  368 7

Mackay Shields Europe 
Investment Creidmheasa  101 2

Acadian Asset 
Management Cothromais  368 7

Generation Investment 
Management Cothromais  262 5

Blackstone Alternative 
Asset Management Dearbhthoradh  258 5

AQR Capital 
Management Dearbhthoradh  229 4

Bridgewater Associates Dearbhthoradh  214 4

Global Real Estate 
Managers* Eastát Réadach  18 0

NTMA

Airgead Tirim 
agus 
Sócmhainní 
Airgeadais

 793 14

Iomlán  5,451 100 

*Infheistíochtaí leagáide an CCNP  
D’fhéadfadh sé nach dtiocfadh na figiúirí leis an suimiú iomlán de 
bharr slánaithe.

Soláthraíonn coimeádaí CISÉ, BNY Mellon, seirbhísí coimeádta, 
cuntasaíochta, praghsála agus idirbheart do GBCN. Tá BNY 
Mellon freagrach as idirbhearta a shocrú agus as sealúchas 
leithscartha de shócmhainní margaí poiblí CISÉ atá faoi 
úinéireacht dhíreach a choimeád.€5.5bn
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Straitéis Inbhuanaitheachta agus Infheistíochta 
Freagraí 2020
l Tá sé mar aidhm ag an Straitéis Inbhuanaitheachta agus 

Infheistíochta Freagraí (SI&IF) 2020 cosaint agus feabhas a 
dhéanamh ar luach fadtéarmach agus cáil CISÉ. I measc na 
réimsí eile a ndírítear orthu, leagann an SI&IF béim ar a 
chinntiú go bhfuil an phunann ar fad, idir an Phunann 
Dhomhanda agus Phunann na hÉireann, bainisteoirí tríú 
páirtí, agus institiúidí infheistiúcháin ag plé rioscaí agus 
deiseanna a d'fhéadfadh a bheith ann ó thaobh na haeráide 
de, mar is cuí, agus go gcuirtear rioscaí den chineál sin san 
áireamh mar chuid de chinnteoireacht agus bainistíocht 
punainne CISÉ.

ROINNT DE NA Prionsabail de chuid SI&IF CISÉ
l Tá freagracht ar GBCN as obair ghníomhach a dhéanamh ar 

son inbhuanaitheacht gheilleagar na hÉireann ar mhaithe 
leis na glúnta atá le teacht, agus as daoine eile a spreagadh 
an méid céanna a dhéanamh.

l Is fearr atá cuideachtaí a ndéantar bainistíocht fhreagrach 
orthu, agus a dhéanann bainistíocht ghníomhach ar 
fhachtóirí Comhshaoil, Sóisialta agus Rialachas (CSR), 
ullmhaithe chun buntáiste iomaíoch inbhuanaithe a bhaint 
amach agus torthaí láidre fadtéarmacha ar infheistíocht a 
bhaint amach.

l Sínitheoir bunaidh na bPrionsabal Infheistíochta Freagraí 
(PIF) arna n-urrú ag na Náisiúin Aontaithe is ea CISÉ agus 
tacaíonn sé leis na Prionsabail Saintiagó, ina leagtar amach 
caighdeáin deachleachtais maidir le cuntasacht agus 
iompar do chistí rachmais cheannasaigh.

Cur Chuige Lán-Chiste i leith Inbhuanaitheachta 
agus Infheistíocht Fhreagrach
Mar gheall ar na difríochtaí idir Punann na hÉireann agus an 
Phunann Dhomhanda, tá uirlisí agus cuir chuige éagsúla CSR ag 
teastáil a chuireann san áireamh: gnéithe punainne, tréimhsí 
ama, aicmí sócmhainne agus próifílí leachtachta, chomh maith 
le méid, scála agus aibíocht na n-institiúid infheistiúcháin.

I measc na bpríomhuirlisí CSR, tá anailís chomhtháite agus 
úinéireacht ghníomhach.

l Comhtháthú: Uirlis Chreat CSR chun tacú le rioscaí 
ábhartha CSR ar fud Phunann na hÉireann a aithint, a 
mhonatóiriú agus a mhaolú. I gcaitheamh a phróisis 
chinnteoireachta faoi infheistíocht, tá sé d'aidhm ag an 
gCiste saincheisteanna CSR a mhaolú agus a bhainistiú.

l Tá an CISÉ i mbun úinéireacht ghníomhach le fada, agus 
cuireann EOS - Federated Hermes seirbhísí Úinéireachta 
Gníomhaí ar fáil don Phunann Dhomhanda. Rinne EOS, thar 
ceann CISÉ, idirchaidreamh le 493 cuideachta maidir le 
réimse saincheisteanna agus cuspóirí CSR i rith 2019. Rinne 
EOS moltaí vótála le haghaidh 11,559 réiteach.

l Úsáideann CISÉ seirbhísí ISS-ESG chun tabhairt faoi 
anailísíocht mhionsonraithe punainne, lorg carbóin agus 
anailís tionchair ina measc, atá ar aon dul le Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na NA (SFIanna). Tugtar faoi 
mheasúnú ar Riosca Aeráide ar bhonn comhiomlánaithe  
ar fud na Punainne Domhanda agus mar chuid den 
mhonatóireacht ar gach ceann dár mBainisteoirí 
Infheistíochta.

Dífheistiú Breosla Iontaise
Foráiltear san Acht um Dhífheistiú Breosla Iontaise, 2018  
do CISÉ a dhífheistiú ó ghnóthais bhreosla iontaise (go 
héifeachtach, cuideachtaí a bhaineann breis agus 20% dá 
n-ioncaim ó bhreoslaí iontaise a thaiscéaladh, a bhaint agus/nó 
a mhínghlanadh) laistigh d’amfhráma indéanta.

Faoi dheireadh 2019, d'fhorbair CISÉ liosta de 211 cuideachta 
breosla iontaise nach ndéanfaidh sé infheistíocht iontu. 
Leanann CISÉ de mhonatóireacht a dhéanamh ar aon  
nochtadh a d'fhéadfadh a bheith ann ina phunann. Cuireann 
infheistíochtaí reatha breosla iontaise le straitéis eisiatach 
infheistíochta maidir le cnuasmhuinisin agus mianaigh 
frithphearsanra (arb infheistíochtaí coiscthe iad faoin Acht um 
Chnuas-Mhuinisin agus Mianaigh Fhrithphearsanra, 2008), 
táirgeadh agus próiseáil guail, agus déantúsaíocht tobac.

Infheistíocht i nGníomhú ar son na hAeráide
Tá gníomhú ar son na haeráide ar cheann de na cúig théama 
tosaíochta infheistíochta i Straitéis Infheistíochta CISÉ 2019. Is é 
Straitéis Aeráide CISÉ chun infheistiú in Éirinn chun tacú léi an 
geilleagar atá neodrach ó thaobh carbóin de a bhaint amach, 
mar a phleanáiltear sa Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide 
náisiúnta. Cuimsíonn an Straitéis Aeráide infheistíochtaí ó 
bhonneagar inbhuanaithe go teicneolaíochtaí agus samhlacha 
gnó nua a bheidh mar bhonn agus mar thaca ag an aistriú i 
dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh carbóin de i ngach 
earnáil den gheilleagar, geilleagar a bhraitheann go mór ar 
fhuinneamh agus carbón faoi láthair: leictreachas, iompar, 
foirgnimh, talmhaíocht, agus fiontar i gcoitinne. Go dtí seo, 
gheall CISÉ €349m do thionscadail in Éirinn a bhaineann le 
fuinneamh in-athnuaite agus foraoiseacht.

Áirítear leis sin (i) infheistíocht £30m in Gore Street Energy 
Storage Fund plc, a ndearna cuideachta stórála fuinnimh 
liostaithe infheistíocht in Éirinn den chéad uair dá bharr; (ii) 
infheistíocht cloiche coirnéil €76m in Greencoat Renewables  
plc chun buntacaíocht a thabhairt don chéad chuideachta 
bonneagair inathnuaite a bhunú in Eirinn; (iii) infheistíocht 
cloiche coirnéil €50m in Temporis Aurora LP, arb é sin an chéad 
ciste tiomnaithe um forbairt fuinnimh inathnuaite in Éirinn a 
bhfuil sé mar aidhm aige sócmhainní nua fuinnimh inathnuaite 
a tháirgeann os cionn 1000MW a chruthú faoi 2030; (iv) 
gealltanas €35m do NTR Wind 1 LP chun díriú ar shócmhainní 
gaoth ar talamh atá réidh le tógáil; agus (v) comhinfheistíocht 
€35m le Encavis a dhíreoidh ar thionscadail fuinnimh gréine na 
hÉireann.
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AN PHUNANN FAOI THREOIR AG DEIREADH 2019

 

Airgead
Tirim

Infheistithe
€bn 

Airgead
Tirim 

Faighte
€bn 

Deireadh
2018

 Luach
€bn 

Deireadh
2019

 Lu
€bn 

Iomlán
(Ioncam 
& Luach)

€bn

Scairshealbhú
ag deireadh

2019
%

Scaireanna Tosaíochta 1.8 3.2 - - 3.2

Gnáthscaireanna 2.9 1.0 0.7 0.7 1.7

Banc na hÉireann 4.7 4.2 0.7 0.7 4.9 14

 

Scaireanna Tosaíochta 3.5 2.2 - - 2.2

Gnáthscaireanna 8.7 3.9 7.1 6.0 9.9

Ranníocaíocht Chaipitil 3.8 - - - -

AIB 16.0 6.1 7.1 6.0 12.1 71

 

Infheistíochtaí Iomlána i mBainc 20.7 10.3 7.8 6.7 17.0

Maoiniú Tógála Tithíochta Éireann n/a 0.0

Airgead tirim geallta do CBSÉ 0.2 0.2

An Phunann faoi Threoir Iomlán 8.0 6.9

D’fhéadfadh sé nach dtiocfadh na figiúirí leis an suimiú iomlán de bharr slánaithe.

Treoracha ón Aire Airgeadais
Chuir an Rialtas CISÉ ar an eolas maidir le €3.5bn le haghaidh 
tionscnaimh Rialtais eile; an Ghníomhaireacht Forbartha Talún 
(LDA) (€1.25bn), Maoiniú Tógála Tithíochta Éireann (HBFI) 
(€730m) agus an Ciste Éigeandála (€1.5bn). In 2019, rinne 
€1.5bn in airgead tirim a aistriú chuig an gCiste Éigeandála agus 
tharraing HBFI ar shaoráid iasachta (€7m).

l An Ghníomhaireacht Forbartha Talún: Ar an 22 
Deireadh Fómhair 2018, chuir an tAire Airgeadais in iúl do 
GBCN i scríbhinn gur moladh go leithdháilfear cúltaca ar fiú 
suas le €1.25bn é chun tacú leis an nGníomhaireacht 
Forbartha Talún. Níl aon treoir tugtha do GBCN maidir leis 
an aistriú sin go fóill.

l Maoiniú Tógála Tithíochta Éireann: Ar an 8 Aibreán 
2019, thug an tAire Airgeadais treoir do GBCN comhaontú 
saoráide iasachta le Maoiniú Tógála Tithíochta Éireann 
(Iasachtú) DAC (HBFIL) a chur chun feidhme agus saoráid 
iasachta ar fiú suas le €730m a chur ar fáil ó CISÉ do HBFIL.

l An Ciste Éigeandála: Ar an 15 Samhain 2019, aistríodh 
€1.5bn ó CISÉ chuig an gCiste Cúltaca ('Ciste Lá na Coise 
Tine') Barrachais Náisiúnta (Teagmhais Eisceachtúla) faoi 
threoir an Aire Airgeadais.

Punann faoi Threoir
Leantar leis an bPunann faoi Threoir - infheistíochtaí beartais 
phoiblí i mBainc-Aontas na hÉireann, Banc na hÉireann, 
Corparáid Baincéireachta Straitéisí na hÉireann agus HBFI den 
chuid is mó- a choimeád laistigh de CISÉ faoi threoir an Aire 
Airgeadais. Le linn na géarchéime airgeadais, d’infheistigh an 
CCNP €20.7bn ar an iomlán i mBainc-Aontas Éireann agus i 
mBanc na hÉireann faoi threoir an Aire Airgeadais chun críocha 
beartas poiblí. Aistríodh na Sócmhainní chuig CISÉ nuair a 
bunaíodh an Ciste.

Baineann na figiúirí sa mhír seo le hinfheistíochtaí CISÉ amháin 
agus ní áirítear leo infheistíochtaí beartais phoiblí in institiúidí 
airgeadais na hÉireann a rinne an tAire Airgeadais tríd an 
Státchiste. Ag deireadh 2019, ba éard a bhí sa Phunann faoi 
Threoir:

(i) Gnáthscaireanna i mBainc-Aontas Éireann ar phraghas 
margaidh €3.10 an scair;

(ii) Gnáthscaireanna i mBanc na hÉireann ar phraghas 
margaidh €4.88 an scair; 

(iii) €215m in airgead tirim, a bhí geallta d’iasachtú le Corparáid 
Baincéireachta Straitéisí na hÉireann (CBSÉ); agus

(iv) Saoráid iasachta €7m a tharraing HBFI agus a bhí geallta 
do HBFI.

B'ionann luacháil na Punainne faoi Threoir ag deireadh 2019 
agus €6.9bn. B'ionann a toradh in 2019 agus -8.8%. Mar gheall 
ar an €20.7bn a rinneadh a infheistiú i mBainc-Aontas Éireann 
agus i mBanc na hÉireann, b’ionann torthaí airgid thirim ar 
infheistíochtaí go dtí seo agus €10.3bn, agus b’ionann 
luachálacha infheistíochta i mBainc-Aontas Éireann agus  
i mBanc na hÉireann agus €6.7bn ag deireadh 2019, a 
mhéadaíonn an tsuim iomlán (ioncam agus luach) aníos  
go dtí €17.0bn.
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CISTE CÚLTACA UM BARRACHAS NÁISIÚNTA 
(TEAGMHAIS EISCEACHTÚLA)

Forléargas 
Cuireadh tús leis an Acht um Barrachas Náisiúnta (Cúlchiste le 
haghaidh Teagmhais Eisceachtúla), 2019 (an "tAcht") le hOrdú 
an Aire Airgeadais ar an 31 Deireadh Fómhair 2019. Bunaíodh 
an Ciste Cúltaca um Barrachas Náisiúnta (Teagmhais 
Eisceachtúla) (an "Ciste Éigeandála") an lá sin. Tharmlig an 
tAire Airgeadais feidhmeanna áirithe an Aire do GBCN maidir 
leis an gCiste Éigeandála a infheistiú. Ar an 7 Samhain 2019, 
thug an tAire treoir do GBCN sócmhainní arbh fhiú €1.5bn iad a 
aistriú ó CISÉ chuig an gCiste Éigeandála. Rinneadh an t-aistriú 
sin ar an 15 Samhain 2019. Tugadh cistiú dó ag leachtú na 
sócmhainní éigeandála sa Phunann Dhomhanda a bhí á 
gcoimeád in ionstraimí airgeadúla laistigh de Phunann 
Dhomhanda CISÉ.

Straitéis Infheistíochta agus Rialachas
Ar an 7 Samhain 2019, thug an tAire Airgeadais treoir do GBCN 
infheistíocht a dhéanamh sa Chiste Éigeandála faoi réir agus de 
réir Alt 8 den Acht agus ar bhealach atá ag teacht leis na 
treoirlínte infheistíochta a bhí ceangailte le treoracha an Aire  
(na "Treoirlínte Infheistíochta"). Luann na Treoirlínte 
Infheistíochta gurb é cuspóir infheistíochta an Chiste Éigeandála 
caipiteal a choimeád a mhéid is féidir faoi réir na gcoinníollacha 
margaidh atá ann, fad a chinntítear go bhfuil dóthain 
leachtachta ag an gCiste Éigeandála an t-am ar fad. Éilítear ar 
GBCN plean infheistíochta cuí a ullmhú don Chiste Éigeandála 
gach bliain (an "plean infheistíochta bliantúil").

Ar aon dul le treoracha an Aire, leis na Treoirlínte Infheistíochta 
agus leis an gcéad phlean infheistíochta bliantúil a d'ullmhaigh 
GBCN, rinneadh an Ciste Éigeandála a infheistiú i Nótaí 
Státchiste na hÉireann in 2019 (aibíochtaí nach mó ná 1  
bhliain amháin).

Airgead a 
Infheistíodh 

€bn

Luach ag  
deireadh 2019

€bn

Aistriú Tosaigh (Sam 
2019) 1.5 1.5

Déanann Coiste Maoirseachta an Chiste Cúltaca um Barrachais 
Náisiúnta (Teagmhais Eisceachtúla) laistigh de GBCN 
maoirseacht ar bhainistiú agus infheistiú an Chiste. Tuairiscíonn 
an Coiste, ar a bhfuil ionadaithe ó aonaid ghnó agus 
feidhmeanna corparáideacha éagsúla i GBCN, chuig an 
bPríomhfheidhmeannach a thuairiscíonn ansin chuig an 
nGníomhaireacht. Buaileann an Coiste le chéile gach trí mhí 
agus bhí a chéad chruinniú aige i Samhain 2019.
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FORBARTHA 
AIRGEADAIS

Oideachas
Dhá thionscadal CPP oideachais a sholáthar ar bhealach leanúnach – dhá fhoirgneamh mhóra cearnóige a 
sholáthar in OT Bhaile Átha Cliath i nGráinseach Ghormáin agus 11 institiúid Ardoideachais i naoi gcontae. 
Cuireadh dhá fhoirgneamh scoile agus Institiúid Bhreisoideachais amháin i gcrích in dhá chontae.

Tithíocht Shóisialta
Dhá thionscadal CPP tithíochta sóisialta á soláthar ar bhonn leanúnach - shroich Beart CPP Tithíochta 
Sóisialta 1 (534 teach) Tráth Chríochnaithe an Idirbhirt i Márta 2019 agus beidh na chéad tithe críochnaithe 
in 2020. Shroich Beart CPP Tithíochta Sóisialta 2 (465 teach) ráth Chríochnaithe an Idirbhirt i Samhain 2019 
agus críochnófar na chéad tithe in 2021.*

* Féadfar go dtiocfar athrú ar dháta críochnaithe mar gheall ar thionchar COVID-19.

€1.3bn Luach Caipitil 

Tionscadail CPP, den chuid is mó tionscadail oideachais agus thithíochta, 
agus tionscadail bhonneagair eile a sholáthar a bhfuil luach caipitiúil measta 
€1.3bn ag baint leo.

CPPANNA AGUS BONNEAGAR EILE A SHOLÁTHAR
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€5.7bn Luach Caipitil 

Comhairle airgeadais a sholáthar maidir le Comhpháirtíochtaí Príobháideacha 
Poiblí (soláthar, tógáil agus oibríochtaí) agus tionscadail bhonneagair eile in 
earnálacha difriúla cosúil le tithíocht, gníomhú ar son na haeráide agus 
oideachas, a raibh luach caipitiúil €5.7bn ag gabháil leo.

Tithíocht
Comhairle a chur ar fáil thar réimse tionscnaimh thithíochta, lena n-áirítear forbairtí údaráis áitiúil a bhfuil 
tionóntaí measctha acu, léasú tithíochta sóisialta agus scéimeanna morgáiste go cíos.

Gníomhú ar son na hAeráide
Comhairle airgeadais a chur ar fáil thar raon tionscnamh um an athrú aeráide, lena n-áirítear maoiniú 
deontas le haghaidh gníomhú ar son na haeráide, téamh ceantair agus soilsiú poiblí.

Athmhaoiniú CPP
Athmhaoiniú na dtionscadal CPP atá ann: rinneadh trí thionscadal a athmhaoiniú in 2019 agus baineadh 
amach coigilteas arbh fhiú thart ar €24m iad don Stát.

COMHAIRLE AIRGEADAIS A CHUR AR FÁIL
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Tionscadail atá á soláthar/á  
dtógáil ag an GNFA 
in 2019

 Scoileanna agus Áiseanna 
Ardoideachais

 OT Bhaile Átha Cliath ag 
Gráinseach Ghormáin

 Tithíocht Shóisialta

CPPanna Oibríochtúla faoi bhainistíocht 
conartha an GNFA nó a dtugtar seirbhísí 
tacaíochta dóibh in 2019

 Saoráidí Oibríochtúla ina bhfuil 33 
saoráid oideachais thar an ceithre 
chúige ar fad, Coláiste Náisiúnta Muirí 
na hÉireann, Ceolscoil Chorcaí agus an 
tIonad Comhdhála, Baile Átha Cliath

SUÍOMHANNA TIONSCADAL GNFA

TUD

TUD
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Tugtar an Ghníomhaireacht Náisiúnta Forbartha Airgeadais (GNFA) ar GBCN nuair a chuireann sé comhairle airgeadais ar fáil 
d'údaráis an Stáit maidir le tionscadail infheistíochta poiblí a chuirtear ar aghaidh chuige, ar fiú os cionn €75m iad. Chomh maith leis 
sin, cuireann GBCN comhairle airgeadais ar fáil d'Údaráis Stáit maidir le roinnt tionscadail faoin tairseach sin. Anuas air sin, déanann 
sé tionscadail Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí (CPP) a fháil agus a sholáthar nuair a thugann údaráis Stáit treoir dó é sin a 
dhéanamh, agus soláthraíonn sé tionscadail arna maoiniú ag an Státchiste (neamh-CPP) go díreach thar ceann na Roinne 
Oideachais agus Scileanna.

TIONSCADAIL CPP A SHOLÁTHAR
Dhírigh gníomhaíochtaí an GNFA in 2019 go príomha ar thionscadail fhaofa CPP a sholáthar agus a fháil.

DUL CHUN CINN AR THIONSCADAIL CPP A SHOLÁTHAR AN GNFA AG DEIREADH 2019

Tionscadal Cur Síos Stádas

 
CPP OT Bhaile Átha 
Cliath ag Gráinseach 
Ghormáin

Forbairt dhá fhoirgneamh cearnóige ag an 
gcampas nua do OT Bhaile Átha Cliath i 
nGráinseach Ghormáin, foirgnimh a 
chuirfidh 10,000 áit do mhic léinn ar fáil sna 
healaíona feidhmeacha, eolaíochtaí agus 
innealtóireacht.

Leanadh ar aghaidh le tógáil in 2019 agus 
bhíothas ag súil leis go gcuirfí na foirgnimh i 
gcrích don téarma nua acadúil 2020/2021, ach 
féadfar go mbeidh tionchar ag COVID-19 air 
sin.

 
Ardoideachas - Beart 
CPP 1 agus 2

11 shaoráid ardoideachais a fhorbairt a 
dhíríonn go príomha ar STEM i naoi gcontae.

Seoladh Beart 1 ar an margadh i Samhain 
2019. Táthar ag súil leis go sroichfidh Tráth 
Chríochnaithe an Idirbhirt in 2021. Tátrhar ag 
súil leis go mbeidh Beart 2 ar an margadh in 
2020.

 
Tithíocht Shóisialta - 
Beart CPP 1*

534 teach sóisialta a fhorbairt i mBaile Átha 
Cliath, Lú, Cill Mhantáin agus Cill Dara.

Shroich an tionscadal Tráth Chríochnaithe an 
Idirbhirt i Márta 2019. Tá tógáil ag leanúint ar 
aghaidh agus críochnófar na chéad tithe le linn 
2020.

Tithíocht Shóisialta - 
Beart CPP 2*

465 teach sóisialta a fhorbairt i Ros Comáin, 
Corcaigh, Port Láirge, Gaillimh, an Clár agus 
Cill Dara.

Shroich an tionscadal Tráth Chríochnaithe an 
Idirbhirt i Samhain 2019. Tá tógáil ag leanúint 
ar aghaidh agus críochnófar na chéad tithe le 
linn 2021.

Scoileanna - Beart CPP 
5

Cúig scoil agus Institiúid Bhreisoideachais 
amháin a chuireann 4,870 áit do mhic léinn 
ar fáil i gCeatharlach, an Mhí, Cill Mhantáin 
agus Loch Garman.

Tá gach scoil ag feidhmiú anois. Críochnaíodh 
an dá scoil deiridh agus Institiúid 
Bhreisoideachais amháin in 2019. Cuireadh 
isteach ar chríochnú an tionscadail fhoriomlán 
tar éis do bhall den Chuideachta CPP (Carillion 
plc) a bheith leachtaithe in Eanáir 2018.  
Dá bharr sin, bhí gá leis an tionscadal a 
athstruchtúrú ag an scairshealbhóir deiridh. 

* Féadfar go dtiocfar athrú ar dháta críochnaithe mar gheall ar thionchar COVID-19.
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CLÁR CPP TITHÍOCHTA SÓISIALTA
Táthar ag súil leis go soláthróidh an Stát 1,500 teach tríd an 
gClár CPP Tithíochta Sóisialta. Tá an soláthar roinnte ina thrí 
bheart tionscadal ar leith agus tógfar tithe ar fud na tíre.

Is é seo an chéad uair a úsáidfidh an Stát samhail CPP chun 
tithíocht shóisialta a thógáil agus a sholáthar. Tá neart dul chun 
cinn déanta ar an gcéad dá thionscadal. Táthar ag súil leis go 
mbeidh tithe ar fáil ar bhonn céimnithe i gcaitheamh 2020 agus 
2021.3

Tionscadail uathúla atá iontu ar roinnt cúiseanna:

Na chéad tionscadail CPP le haghaidh tithíocht shóisialta 
in Éirinn; seo í an chéad uair atá údaráis áitiúla ag obair i 
gcomhar chun tionscadail tithíochta sóisialta a sholáthar;  
an chéad uair a úsáidtear maoiniú ón mBanc Eorpach 
Infheistíochta i CPP Tithíochta Sóisialta; an chéad uair atá páirt 
ag earnáil na gcarthanas in Éirinn i gcuibhreannas CPP.

Is gné nua den tsamhail soláthair CPP é Bainistíocht 
Tionóntachta. Cosúil le tithíocht shóisialta thraidisiúnta,  
is é an t-údarás áitiúil an tiarna talún do na scéimeanna seo. 
Ainmníonn sé na tionóntaí le haghaidh gach aonaid; ach faoin 
tsamhail seo, gníomhaíonn an chuideachta CPP mar 
ghníomhaire an tiarna talún chun seirbhís chuimsitheach 
bainistíochta tionónta a chur ar fáil. Tá cearta agus oibleagáidí 
an tionónta go hiomlán mar an gcéanna le tionóntaí údaráis 
áitiúil eile. Soláthraíonn an chuideachta CPP an tseirbhís trína 
soláthraí speisialta bainistíochta tionóntachta, ar comhlacht 
ceadaithe tithíochta é go hiondúil.

Caighdeán ard atá i gceist le dearadh agus tógáil na dtithe a 
sholáthraíonn an clár seo. Bainfidh gach teach an caighdeán 
fuinnimh foirgnimh "beagnach nialas" amach agus cuirfidh 
siad timpeallacht chompordach mhaireachtála ar fáil trí thógáil 
aerdhíonach agus aeráil rialaithe de réir éilimh. Rinneadh 
gnéithe de Thithe ar feadh an tSaoil a chur san áireamh 
nuair ab fhéidir é chun a chinntiú go mbeifear ábalta tithe a 
oiriúnú go héasca chun riachtanais athraithe na dtionóntaí i 
gcaitheamh ama.

I measc na gcineálacha aonad arna soláthar ag an gclár, tá 
árasáin, tithe, tithe do sheanóirí agus tithe maireachtála 
cuidithe. Gné thábhachtach eile den tsamhail seo is ea gur leis 
an Stát iad na tithe, cé go bhfuil siad á maoiniú go 
príobháideach.

3 Féadfar go dtiocfar athrú ar dháta críochnaithe mar gheall ar thionchar COVID-19.

D'oibrigh an GNFA go dlúth i gcomhar leis an Roinn Tithíochta, 
Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus roinnt Údarás Áitiúil chun an 
chéad dá bheart a thabhairt chun an mhargaidh. Síníodh an dá 
chonradh in 2019.

Shroich Beart CPP Tithíochta Sóisialta 1 (534 teach thar cheithre 
chontae - tá tithe á dtógáil i mBaile Átha Cliath, Cill Mhantáin, Cill 
Dara agus Lú) Tráth Chríochnaithe an Idirbhirt i Márta 2019.

Cuireadh tús le tógáil ina dhiaidh sin agus rinneadh dul chun 
cinn i gcaitheamh 2019. Tá sé beartaithe go gcríochnófar na 
chéad tithe in 2020 agus go gcríochnófar gach teach faoi 2021.

Ina dhiaidh sin, shroich Beart CPP Tithíochta Sóisialta 2 (465 
teach ar ocht suíomh i gCorcaigh, Gaillimh, Port Láirge, an Clár, 
Cill Dara agus Ros Comáin) tráth chríochnaithe an idirbhirt i 
Samhain 2019 agus cuireadh tús le tógáil ar an suíomh ina 
dhiaidh sin. Tá dul chun cinn maith á dhéanamh maidir le tógáil 
agus táthar ag súil leis go soláthrófar na suíomhanna le linn 
2021. Tá suíomhanna roghnaithe ag an Roinn Tithíochta, 
Pleanála agus Rialtais Áitiúil le haghaidh Beart CPP Tithíochta 
Sóisialta 3 (thart ar 440 teach thar shé shuíomh i gCill Mhantáin, 
Sligeach, Cill Dara agus Baile Átha Cliath) agus chuir an GNFA 
tús le gníomhaíochtaí réamhsholáthair don tionscadal.
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Tithíocht Shóisialta - Beart CPP 1 Tithíocht Shóisialta - Beart CPP 2
Conradh sínithe Márta 2019 Samhain 2019

Soláthar measta na dtithe 2020 agus 2021* 2021*

Líon tithe sa bheart 534 465

Udaráis áitiúla Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas
Comhairle Contae Lú
Comhairle Contae Chill Mhantáin
Comhairle Contae Chill Dara

Comhairle Contae Ros Comáin
Comhairle Contae Chorcaí
Comhairle Contae na Gaillimhe
Comhairle Contae an Chláir
Comhairle Contae Chill Dara
Comhairle Contae agus Comhairle Cathrach 
Phort Láirge

Cuideachta CPP

Conraitheoir Tógála Sisk JJ Rhatigan/OHL

Soláthraí Seirbhíse Oibriúcháin Choice Housing Derwent FM

Cuideachta Bainistíochta 
Tionóntachta

Oaklee Tuath Housing Association

Soláthraí Cothromais Macquarie and Sisk Equitix Ltd., Kajima Partnerships Ltd. OHL S.A., 
Tuath Housing Association

Soláthraithe fiachais EIB, BOI, Korean Development Bank Nord LB

* Féadfar go dtiocfar athrú ar dháta críochnaithe mar gheall ar thionchar COVID-19.
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CAMPAS OT BHAILE ÁTHA CLIATH AG GRÁINSEACH 
GHORMÁIN
An tionscadal is mó san earnáil oideachais in Éirinn atá á thógáil 
faoi láthair is ea forbairt dhá fhoirgneamh mhóra acadúla ag 
Campas Ollscoil Teicneolaíochta (OT) Bhaile Átha Cliath ag 
Gráinseach Ghormáin. Tá an tionscadal á sholáthar mar 
Chomhpháirtíocht Phríobháideach Phoiblí. Soláthraíonn sé 
roinnt príomhchuspóirí straitéiseacha don Stát. Mar chuid den 
tionscadal, déanfar áiseanna acadúla don fhoireann agus do na 
mic léinn a uasghrádú agus déanfar os cionn 15 scoil acadúil a 
thabhairt le chéile ar champas amháin do OT Bhaile Átha Cliath. 
Anuas air sin, tá athghiniúint uirbeach agus shóisialta den taobh 
thuaidh de lár na cathrach i mBaile Átha Cliath i gceist agus 
cruthófar ceathrú chomhtháite chathrach.

Bunaíodh Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath ar 1 Eanáir 
2019 nuair a tháinig Insitiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, 
Insitiúid Teicneolaíochta  Baile Bhlainséir agus Insitiúid 
Teicneolaíochta, Tamhlacht le chéile mar an chéad ollscoil 
teicneolaíochta in Éirinn. Mar gheall ar na foirgnimh nua 
chearnóige agus forbairt ghinearálta champas Ghráinseach 
Ghormáin, a bhfreastalaíonn an líne tram nua Luas 
Traschathrach air, beidh gníomhaíocht i gceantar nach raibh 
rochtain éasca ag an bpobal i gcoitinne air agus ag daoine a 
chónaíonn sa cheantar máguaird freisin.

Rinneadh dul chun cinn ar thógáil an dá fhoirgneamh in 2019. 
Tugtar an Chearnóg Thoir agus an Chearnóg Lárnach ar an dá 
fhoirgneamh, agus beidh spás iontu le haghaidh 10,000 mac 
léinn agus 700 ball foirne ag campas Ghráinseach Ghormáin. 
Bhíothas ag súil leis go gcuirfear an tionscadal i gcrích roimh an 
téarma acadúil nua in 2020/2021 ach d'fhéadfadh COVID-19 
tionchar a bheith aige air sin.

Campas 28 heicteár atá i gcampas Ghráinseach Ghormáin. 
Ospidéal Bhreandáin a bhí ar an láthair le déanaí. Tá an 
t-ospidéal dúnta anois agus aistríodh na hothair chuig an  
ionad cúraim nua, Phoenix Care Centre, in aice láimhe. Is é an 
Chearnóg Lárnach an foirgneamh is mó den dá fhoirgneamh 
nua. Foirgneamh 36,000m2 atá ann a mbeidh spás ann do 
7,000 mac léinn. Freastalóidh an Chearnóg Thoir ar 3,000 san 
fhoirgneamh 16,000m2. Dearadh an dá fhoirgneamh chun 
áiseanna acadúla nua-aimseartha inbhuanaithe agus spásanna 
cóiríochta do bhaill foirne a chur ar fáil trí úsáid a bhaint as na 
modhanna tógála is úire. Dearadh na foirgnimh nua seo chun a 

bheith ag teacht leis an máistirphlean foriomlán do champas 
Ghráinseach Ghormáin.

Beidh an Coláiste Ceoil lonnaithe sa Chearnóg Thoir agus beidh 
halla léirithe 400 suíochán ann ina mbeidh ceadail phoiblí agus 
léirithe ar siúl.

Leanann an GNFA de bheith ag obair go dlúth le roinnt páirtithe 
leasmhara, lena n-áirítear an Roinn Oideachais agus Scileanna, 
OT Bhaile Átha Cliath, an Gníomhaireacht Forbartha 
Ghráinseach Ghormáin agus an cuideachta CPP, chun an 
tionscadal a chur i gcrích.

TIONSCADAIL NÁR SOLÁTHRAÍODH TRÍ CPP A 
SHEACHADADH
Rinne an Roinn Oideachais agus Scileanna an dara clár 
tionscadal scoile ‘dearaidh agus tógála’ (arna fháil ar bhonn 
neamh-CPP) a atreorú chuig an GNFA le hé a sholáthar. I dtús 
báire, is é a bheidh sa dara Clár Déabhlóidithe um Thógáil Scoile 
ná thart ar 20 tionscadal tógála scoile ar leith i 3 bheart, idir 
fhoirgnimh nua agus thionscadail sínte/athchóirithe, ag leibhéal 
na bunscoile agus na hiarbhunscoile. Tá sé seo á dhéanamh i 
ndiaidh gur éirigh leis an gcéad Chlár Déabhlóidithe Scoileanna 
a sholáthar, clár a rinne 8,600 áit scoile a sholáthar agus 
rinneadh é a sholáthar de réir aidhmeanna an chláir. Tá an 
GNFA ag ceapadh foirne dearaidh agus bainisteoirí tionscadail 
don chlár faoi láthair.

Anuas air sin, lean an GNFA de chomhairle straitéiseach 
bainistíochta tionscadail a chur ar fáil don Roinn Oideachais 
agus Scileanna maidir le tionscadail eile nár soláthraíodh trí 
CPP.

COMHAIRLE AIRGEADAIS A CHUR AR FÁIL
Cuireann an GNFA comhairle airgeadais ar fáil d’údaráis Stáit 
maidir le tionscadail mhóra infheistíochta poiblí a bhfuil luach 
caipitiúil os cionn €75m ag baint leis a atreoraítear chuige. I 
Nollaig 2019, d'fhoilsigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe Cód Caiteachais Phoiblí leasaithe a raibh éifeacht 
leis ón 1 Eanáir 2020. Molann sé gur cheart go mbeadh páirt ag 
an GNFA i dtionscadail chaipitil shuntasacha (luach os cionn 
€75m). Is é aidhm na n-athruithe sin ná rannpháirtíocht an 
GNFA i bpríomhthionscadail bhonneagair a ailíniú leis an 
riachtanas ar fhaomhadh ón Rialtas do thionscadail den  
chineál sin.

PRÍOMHFHÍRICÍ FAOI NA TIONSCADAIL

Cearnóg Thoir agus Cearnóg Lárnach OT Bhaile Átha Cliath ag 
Gráinseach Ghormáin

Conradh Sínithe Márta 2018

Soláthar measta na bhfoirgneamh 2020*

Líon mac léinn 10,000

Príomhpháirtithe Leasmhara OT Bhaile Átha Cliath, Roinn Oideachais agus Scileanna, Gníomhaireacht Forbartha 
Ghráinseach Ghormáin

Cuideachta CPP

Conraitheoir Tógála John Sisk & Sons (Holdings) Ltd. & FCC Construction (Ireland) DAC

Soláthraí Seirbhíse Oibriúcháin Sodexo Ireland Ltd.

Soláthraí Cothromais Macquarie Corporate Holdings Pty Limited

Soláthraithe Fiachais EIB, MUFG, Sun Life Investment Managers and Talanx Asset Management

* Féadfar go dtiocfar athrú ar dháta críochnaithe mar gheall ar thionchar COVID-19.
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Le linn 2019, chuir an GNFA comhairle ar fáil do pháirtithe 
leasmhara thar raon earnálacha, tithíochta, gníomhú ar son na 
haeráide, iompar agus oideachas san áireamh. I measc na 
samplaí suntasacha, bhí:

Tithíocht: thug an GNFA comhairle do roinnt údarás áitiúil a 
bhí ag iarraidh forbairtí le tionóntachtaí measctha ar a gcuid 
talún. Tríd is tríd, cuirfear thart ar 7,000 teach ar fáil trí na 
tionscadail sin, faoi réir soláthair agus pleanála.

Gníomhú ar son na hAeráide: thug an GNFA comhairle don 
Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus 
Comhshaoil maidir le tionscadail chuí a roghnú dá Ciste um 
Ghníomhú ar son na hAeráide ar fiú €500m é. Chomh maith leis 
sin, thug an GNFA comhairle do Chomhairle Cathrach Bhaile 
Átha Cliath maidir lena scéimeanna téimh ceantair agus 
soilsithe phoiblí.

Iompar: thug an GNFA comhairle do Bhonneagar Iompair 
Éireann i dtaca lena scéimeanna iompair phoiblí, cosúil le 
Metrolink, atá ag céim luath forbartha.

Athmhaoiniú CPP: Sonraítear i gconarthaí CPP conas a 
roinnfear gnóthachain athmhaoinithe idir an Stát/Údarás agus 
an comhpháirtí príobháideach (cuideachta CPP). Thug an GNFA 
comhairle do pháirtithe leasmhara (an Roinn Oideachais agus 
Scileanna, Bonneagar Iompair Éireann agus Oifig na nOibreacha 
Poiblí) maidir le Beart CPP Scoileanna 3, CPP an M11 ó Ghuaire 
go dtí Inis Córthaidh agus na scéimeanna CPP don Ionad 
Comhdhála, Baile Átha Cliath, scéimeanna a bhain coigilteas 
thart ar €24m don Stát amach.

DUL CHUN CINN AR THIONSCADAIL INAR GHNÍOMHAIGH AN GNFA MAR CHOMHAIRLEOIR AIRGEADAIS AG 
DEIREADH 2019

Tionscadal Cur Síos Stádas

Tithíocht Tá an GNFA ag tabhairt comhairle d'údaráis áitiúla atá ag 
iarraidh tithíocht tionóntachta meascta a fhorbairt ar a gcuid 
talún. Tríd is tríd, cuirfear thart ar 7,000 teach ar fáil trí na 
tionscadail sin, faoi réir soláthair agus pleanála. 

Táthar ag súil leis go 
sroichfidh ceann de na 
scéimeanna is mó agus is mó 
a bhfuil dul chun cinn déanta 
air (Gráinseach Chill Chairbre) 
céim dúnta conartha in 2020 
(féadfar go mbeidh tionchar 
ag COVID-19 air sin).

Ciste um Ghníomhú ar son 
na hAeráide

Tá an GNFA ag tabhairt comhairle don Roinn Cumarsáide, 
Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil maidir le 
tionscadail chuí a roghnú dá Ciste um Ghníomhú ar son na 
hAeráide ar fiú €500m é. 

Thacaigh an GNFA leis an 
gcéad bhabhta de thograí 
maoinithe deontais faoin 
gCiste a fhíorú.

Athmhaoiniú:

Scoileanna - Beart CPP 3  

M11 Guaire go dtí Inis 
Córthaidh 

Ionad Comhdhála, Baile Átha 
Cliath 

Ocht scoil ar fud na tíre a dhearadh, a thógáil agus cothabháil 
a dhéanamh orthu.

Trí stráice bóthair nua a dhearadh, a thógáil agus cothabháil 
a dhéanamh orthu, lena n-áirítear an M11, N30 agus an nasc 
N80.

Áiseanna comhdhála i mBaile Átha Cliath a dhearadh,  
a thógáil agus cothabháil a dhéanamh orthu.

Rinneadh an trí athmhaoiniú 
CPP sin in 2019, agus 
baineadh amach coigilteas 
thart ar €24m don Stát dá 
bharr.

SEIRBHÍSÍ BAINISTÍOCHTA CONARTHA
Tugann an GNFA, ar iarratas ón Roinn Oideachais agus 
Scileanna, faoi bhainistíocht chonartha ar gach scoil CPP 
oibríochtúil. Ag deireadh 2019, bhí an GNFA ag bainistiú na 
gconarthaí le haghaidh sé thionscadal scoile a chlúdaigh 33 áis 
oideachais (a raibh luach caipitiúil thart ar €500m ag baint leo).

Oibrítear faoi Chomhaontú Seirbhíse. Is éard atá i gceist leis sin 
ná monatóireacht a dhéanamh ar na cuideachtaí ábhartha CPP  
i dtabhairt faoina n-oibleagáidí faoin gconradh CPP, agus a 
chinntiú go ndéantar luach fadtéarmach na gconarthaí seo a 
fháil. Faoi chonradh CPP, mura gcuirtear áiseanna ar fáil 
d'úsáideoirí agus/nó mura bhfuil seirbhísí curtha ar fáil ar na 
caighdeáin riachtanacha, déantar méid a bhaint amach ó na 
híocaíochtaí leis an gCuideachta CPP (a dtugtar íocaíochtaí 

aonadacha nó infhaighteachta orthu). Bhain gach áis, den chuid 
ba mhó, feidhmíocht agus infhaighteacht shásúil amach i rith 
2019 agus cuireadh déaduchtuithe Íocaíochta Aonadaí i 
bhfeidhm ar an earnáil phríobháideach, de réir mar ba ghá,  
faoi théarmaí an chonartha CPP.

Soláthraíonn an GNFA seirbhísí tacaíochta bainistíochta 
conartha do Ionad Comhdhála, Baile Átha Cliath freisin, thar 
ceann Oifig na nOibreacha Poiblí, agus Ceolscoil Chorcaí agus 
Coláiste Náisiúnta Muirí na hÉireann, thar ceann na Roinne 
Oideachais agus Scileanna. 
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RÉnua

FORLÉARGAS

Príomhról RÉnua is ea é comhairle 
airgeadais agus tráchtála a chur ar fáil  
d'Airí agus Ranna Rialtais maidir lena 
scairshealbhú i gcuideachtaí faoi úinéireacht 
Stáit* sna hearnálacha seo a leanas: 
fuinneamh, uisce, post, foraoiseacht, iompar, 
sláinte agus craoltóireacht. Tá roinnt mhaith 
de na cuideachtaí seo ainmnithe le bheith 
faoi choimirce RÉnua faoin reachtaíocht a 
ghabhann le RÉnua agus tugann RÉnua 
comhairle do na hAirí Rialtais agus Ranna 
ábhartha maidir leis na cuideachtaí eile de 
réir comhaontaithe. Tugtar an Phunann nó 
Cuideachtaí Punainne ar na cuideachtaí sin 
in éineacht le chéile.

7 gCuideachta Ainmnithe

Cuideachtaí Eile 13

* Áirítear leis an tagairt do chuideachtaí comhlachtaí reachtúla 
agus áirítear le scairshealbha aon leas úinéireachta.
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7 gCuideachta Ainmnithe

Cuideachtaí Eile 13

including
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COSAINT A DHÉANAMH AR LUACH NA 
GCUIDEACHTAÍ PUNAINNE AGUS AG IARRAIDH 
FEABHAS A DHÉANAMH AIR AR BHEALACH 
INBHUANAITHE
Le linn 2019, chuir RÉnua anailís mhionsonraithe airgeadais 
agus, dá mba chuí, moltaí ar fáil d'Airí/Ranna Rialtais maidir le 
138 aighneacht le breithniú agus faomhadh an Aire a rinne 
Cuideachtaí Punainne (2018:132).

Chlúdaigh comhairle airgeadais RÉnua raon leathan réimsí thar 
na Cuideachtaí Punainne go léir, mar a léirítear thíos.

ÚINÉIREACHT GHNÍOMHACH
Is é an cur chuige atá ag RÉnua ná leibhéal níos fearr 
úinéireachta gníomhaí a éascú don Stát mar scairshealbhóir  
sna Cuideachtaí Punainne. Tacaítear le cur i bhfeidhm an chuir 
chuige níos gníomhaí sin tríd an gCreat um Ionchais 
Scairshealbhóirí (an Creat) lena gcuirtear ionchais an Rialtais, 
mar scairshealbhóir, in iúl do Chathaoirleach agus do Bhord 
gach aon chuideachta trí litreacha bliantúla/débhliantúla 
(Creat-Litreacha) ó na hAirí Rialtais ábhartha a chur ar fáil. 
Cuirtear an cur chuige seo i bhfeidhm níos forleithne anois ar 
fud na hearnála tráchtála Stáit leis an gCreat agus le húsáid na 
gCreat-Litreach atá áirithe i gCód Cleachtais do Rialachas 
Comhlachtaí Stáit 2016 ina bhfuil ráite: “Tá freagracht shoiléir 
mar bhonn agus mar thaca ag caidrimh éifeachtacha idir Ranna 
Rialtais agus na Comhlachtaí Stáit atá faoina gcoimirce” agus ina 
bhfuil sé luaithe “Maidir leis na comhlachtaí tráchtála Stáit, is éard 
atá sa Litir Ionchais Scairshealbhóra ná an comhaontú 
maoirseachta". Tá léiriú ar an nasc idir an Creat agus na próisis 
straitéiseacha, gnó agus airgeadais sna Cuideachtaí Punainne 
thíos:

138
SANNADH CUIDEACHTA PUNAINNE

ar chuir RÉnua anailís airgeadais ar fáil maidir 
leo agus, dá mba chuí, a ndearna sé moltaí 
d'Airí Rialtais maidir leo in 2019 (2018: 132).

Ceapacháin Bhoird 
(Cathaoirleach, 

Stiúrthóirí, POF) AGUS 
luach saothair

Úsáid chaipitil 
éifeachtach agus 

éifeachtúil

Straitéis 
Chorparáideach

Pleananna  
caipitil agus 

infheistíochta

Fáil, diúscairt, 
atheagrúchán, 
athstruchtúrú

Feidhmíocht 
airgeadais, toradh 
ar chaipiteal AGUS 
beartas díbhinní
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COMHAIRLE A THABHAIRT D'AIRÍ MAIDIR LE 
HINFHEISTÍOCHT I MBONNEAGAR CRITICIÚIL AG 
NA CUIDEACHTAÍ PUNAINNE
Tá ról ríthábhachtach ag Cuideachtaí Punainne RÉnua i 
mbonneagar náisiúnta cumasúcháin a sholáthar. Is léiriú air  
sin é go meastar go mbaineann thart ar 24% (€28bn) den 
infheistíocht atá beartaithe sa Phlean Forbartha Náisiúnta 
2018-27 leis na Cuideachtaí Punainne.

Le linn 2019, chuir RÉnua comhairle airgeadais ar fáil d'Aire/
Ranna Rialtais maidir le raon pleananna infheistíochta i 
mbonneagar criticiúil a chuir Cuideachtaí Punainne faoina 
bhráid. Áiríodh leis sin €4.1bn in iarratais a bhain le maoiniú 
fiachais (lenar áiríodh eisiúint bannaí agus saoráidí fiachais 
tráchtála) chun pleananna infheistíochta na gCuideachtaí 
Punainne a mhaoiniú, €2.7bn i dtaca le buiséid agus gealltanais 
chaipitil agus €0.8bn i dtaca le tionscadail áirithe chaipitil agus 
caiteachas éadála.

AIRÍ RIALTAIS ÁBHARTHA, LE 
TACAÍOCHT Ó RÉNUA AGUS 
RANNA ÁBHARTHA

BORD STIÚRTHÓIRÍ AIRÍ AGUS RANNA RIALTAIS 
ÁBHARTHA, RÉnua, BORD 
STIÚRTHÓIRÍ, BAINISTÍOCHT 
CUIDEACHTA

PRÍOMHSHAINORDÚ CREAT UM IONCHAIS 
SCAIRSHEALBHÓIRÍ:

l Tosaíochtaí straitéiseacha*
l Cuspóirí beartais earnála
l Riachtanais feidhmíochta 

airgeadais*
l Riachtanais tuairiscithe*
* Ionchur RÉnua

PLEAN STRAITÉISEACH

l Plean gnó agus airgeadais 
cúig bliana rollach

PLÉ LEANÚNACH*

* Ionchur RÉnua

Feidhmeanna agus 
cumhachtaí na n-eintiteas 
aonair, mar a leagtar amach 
ina gcuid reachtaíochta agus 
bunreachta rialaithe, de réir 
mar is cuí.

Is é cuspóir an Chreata soiléire 
agus treoir fhoirmiúil a chur ar 
fáil do Chathaoirleach agus 
Bord an chomhlachta Stáit 
tráchtála maidir le hionchais 
an Rialtais, ina cháil mar 
scairshealbhóir, i dtaca le 
tosaíochtaí straitéiseacha, 
cuspóirí beartais, feidhmíocht 
airgeadais agus riachtanais 
tuairiscithe.

Leagtar amach sa Chód gur 
príomhfhreagracht an Bhoird 
de Chomhlacht Stáit é plean 
straitéiseach agus plean gnó 
agus airgeadais cúig bliana 
rollach a ullmhú agus a 
ghlacadh. Ba cheart go 
léireodh pleananna cuspóirí 
na scairshealbhóirí, mar is 
cuí, agus sainordú 
straitéiseach agus dlíthiúil  
an chomhlachta Stáit.

Trí phlé leanúnach, déanann 
an Stát monatóireacht ar cibé 
acu an bhfuil eintitis ag 
comhlíonadh a 
bpríomhshainordaithe agus 
ionchais Scairshealbhóra nó 
nach bhfuil, de réir mar a 
fhoráiltear sna Creat-Litreacha.

OIREACHTAS

INFHEISTÍOCHT IOMLÁN PFN

l Cuideachtaí Punainne
   €bn
 Fuinneamh 13.7
 Uisce Éireann 8.5
 Aerfoirt 3.8
 Calafoirt 1.0
 Eile  

(mar shampla Coillte  
agus BnM) 0.8

 Iomlán 27.8

l Maoiniú Státchiste agus 
neamh-Státchiste Eile

24%

76%

Foinse: Anailís RÉnua ar PFN
Nóta: Is ionann an infheistíocht iomlán in Uisce Éireann a chuirtear 
san áireamh sa PFN agus €8.5bn, déanta suas de €6.8bn de mhaoiniú 
Státchiste agus €1.7bn de mhaoiniú Státchiste.

INFHEISTÍOCHT 
IOMLÁN PFN

€116bn 
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€4.1bn Maoiniú Fiachais

BSL
Glasbhanna €500m – I Meitheamh 2019, d'eisigh BSL an chéad ghlasbhanna corparáideach 
Éireannach a thabharfaidh maoiniú do thionscadail ghlasa incháilithe, lena n-áirítear giniúint 
fuinnimh inathnuaite, ceangail líonra le haghaidh feirmeacha gaoithe ar talamh agus bonneagar 
luchtaithe feithiclí leictreacha.

Líonraí Gáis Éireann
Eisiúint banna €300m chun tacú le hinfheistíocht leanúnach sa bhonneagar líonra gáis. Táthar 
ag súil leis go mbeidh príomhról aige sin san aistriú chuig córas fuinnimh ísealcharbóin. 
Chruinnigh Líonraí Gáis Éireann maoiniú dá thionscadal 'Green Connect' freisin a bhfuil sé mar 
aidhm aige stáisiúin athbhreoslaithe gáis nádúrtha comhbhrúite a leathan amach ar fud na 
hÉireann.

An Post
Saoráid €40m ón mBanc Eorpach Infheistíochta chun tacú le plean claochlaithe agus straitéis 
digitithe an Phoist.

Calafort Bhaile Átha Cliath
Saoráid láithrithe phríobháidigh €300m chun tacú le clár infheistíochta caipitil Chalafort Bhaile 
Átha Cliath.

Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath
Saoráid €350m ón mBanc Eorpach Infheistíochta chun tacú le clár infheistíochta caipitil ag 
Aerfort Bhaile Átha Cliath.

Grúpa na Sionainne
Saoráid iasachta chun tacú le haingear nua péinteála aerárthach a fhorbairt ag Aerfort na 
Sionainne.

Uisce Éireann
Le linn 2019, lean RÉnua de chomhairle a chur ar fáil d'Airí maidir le síneadh gearrthréimhseach 
le saoráidí iasachta tráchtála €1.25bn ar feitheamh athmhaoiniú le maoiniú Stáit, atá le cur i 
bhfeidhm thar thrí chéim. Cuireadh an chéad chéim d'athmhaoiniú iasachtaí tráchtála Uisce 
Éireann le maoiniú Stáit, trí ranníocaíocht chaipitil €758m ón Aire Airgeadais, i gcrích i Nollaig 
2019. Tá obair ar siúl chun an dara céim den athmhaoiniú a chur i gcrích, ar cuid de é saoráid 
iasachta molta ón Aire Airgeadais chun sciar breise d'iasachtaí tráchtála reatha Uisce Éireann a 
athmhaoiniú agus iasachtaí a chur ar fáil d'Uisce Éireann amach anseo chun maoiniú páirteach a 
thabhairt dá chaiteachas caipitiúil a bhaineann leis an earnáil tráchtála. Baineann an tríú céim le 
soláthar pleanáilte saoráide iasachta caipitil oibre ó Sheirbhís Lárchiste GBCN chuig Uisce 
Éireann, rud a mbeidh reachtaíocht leasaitheach ag teastáil ina leith.
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€2.7bn Buiséid agus Gealltanais Chaipitil

Lean na Cuideachtaí Punainne dá bpleananna infheistíochta caipitil a chur i bhfeidhm ar aon dul 
leis an bPlean Forbartha Náisiúnta. Bhain sciar mór den €2.7bn le sócmhainní rialaithe líonra 
leictreachais, gáis agus uisce.

Comhfhiontair/Eile

Coillte/BSL
Comhaontú le cuideachta forbraíochta comhfhiontar a bhunú chun 1,000MW d'fhuinneamh 
inathnuaite a fhorbairt faoi 2030. Chuirfeadh sé sin go mór le baint amach spriocanna fuinnimh 
inathnuaite na hÉireann, faoi réir faomhadh reachtúil agus faomhadh ón Aire.

Comhairle Straitéiseach

RTÉ
Le linn 2019, iarradh ar RÉnua tabhairt faoi athbhreithniú airgeadais agus tráchtála ar straitéis 
leasaithe RTÉ chun tacú leis an Rialtas agus é ag déanamh plé ar an straitéis leasaithe sin. Tar éis 
an maoiniú poiblí breise a chur ar fáil do RTÉ i Nollaig 2019, agus tar éis an Coimisiún um 
Thodhchaí an Chraolacháin Seirbhíse Poiblí a bhunú, iarradh ar RÉnua seirbhísí comhairleacha 
airgeadais a chur ar fáil do na Ranna i dtaca le RTÉ ar bhonn leanúnach. 

€0.8bn Infheistíocht Chaipitil

Uisce Éireann
Tionscadail bonneagair uisce agus fuíolluisce ar aon dul le plean infheistíochta leanúnach Uisce 
Éireann le dul i ngleic le heasnaimh i mbonneagar uisce phoiblí na hÉireann.

BSL
Leas 50% a fháil i bhfeirm ghaoithe ar muir 450MW atá ag céim na réamhthógála, amach ó 
chósta na hAlban, ar cuid d'iarracht BSL a thaithí maidir le gaoth ar muir a fhorbairt é, d'fhonn 
tionscadail a fhorbairt amach ó chósta na hÉireann amach anseo.
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AG TACÚ LEIS AN STÁT A CHUSPÓIRÍ AERÁIDE A CHOMHLÍONADH
Tá ról le himirt ag RÉnua, trí na sheirbhísí comhairleacha airgeadais a chuireann sé ar fáil d'Airí agus Ranna Rialtais maidir leis na 
Cuideachtaí Punainne, i dtacaíocht a thabhairt don Stát a chuspóirí aeráide a chomhlíonadh.

Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide
Le linn 2019, chuir RÉnua tacaíocht airgeadais ar fáil do na Ranna Rialtais ábhartha in ullmhúchán an Phlean Gníomhaithe ar son  
na hAeráide. D'fhoilsigh an Rialtas an Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide i Meitheamh 2019. Is iarracht é bonn a chur faoin 
uaillmhian chun athrú ó bhonn a dhéanamh ar fheidhmíocht astaíochtaí na hÉireann sna deich mbliana atá amach romhainn go dtí 
2030 agus an Stát a ullmhú chun go mbeidh sé in ann a uaillmhianta dícharbónaithe 2050 a bhaint amach. Leagtar síos sa Phlean 
Gníomhaithe ar son na hAeráide 2019 183 gníomh a leagann béim ar leith ar na hearnálacha is mó a ghineann astaíochtaí gáis 
ceaptha teasa in Éirinn, is iad sin talmhaíocht, iompar, leictreachas, an timpeallacht thógtha agus earnáil na tionsclaíochta.

Ról na gCuideachtaí Punainne maidir le Gníomhú ar son na hAeráide
Príomhréimse fócais an Stáit is ea ról na gCuideachtaí Punainne i dtacaíocht a thabhairt chun cuspóirí aeráide an Stáit a bhaint 
amach. Dá réir sin, is príomhréimse fócais den obair chomhairleach a dhéanann RÉnua don Rialtas é freisin.

Tá an Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide faoi stiúir an Rialtais agus á rialú ag an Rialtas, ach déantar tagairt dhíreach do na 
Cuideachtaí Punainne thar 28 de na 183 gníomh aonair. Beidh ról acu ó thaobh baint amach na ngníomhartha eile a chumasú.

l Pleanáil, forbairt agus oibriú eangach
l Nascadh leis an eangach fuinnimh inathnuaite
l Éascaíocht a dhéanamh ar nascadh éilimh mhóir chun atreisiú eangach a íoslaghdú
l Scéimeanna Tacaíochta Leictreachais Inathnuaite (RESS) a chur i bhfeidhm

l Scrúdú a dhéanamh ar an bhféidearthacht úsáid a bhaint as Gabháil agus Stóráil Carbóin

l Éascaíocht a dhéanamh ar líonraí príobháideachta/línte díreacha
l Éascaíocht a dhéanamh ar ghaoth ar muir
l Micreaghiniúint

LEICTREACHAS
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l Tús a chur le Tionscadal Forbartha Bonneagair Luchtaithe Ardchumhachta BSL

l Tús a chur le tionscadal gáis GRAZE (Astaíochtaí Nialasacha ó Fhoinsí Fuinnimh Inathnuaite san Earnáil 
Talmhaíochta)

l Rolladh amach na 14 stáisiún breoslaithe poiblí gáis nádúrtha comhbhrúite a chur i gcrích mar chuid 
den Tionscadal Causeway

l Flít seachadta de chuid an Phoist a leictriú

l Plean chun líonra tráchtála pointí luchtaithe feithiclí leictreacha a shuiteáil ag oifigí an phoist

l Tacú le measúnú teicneolaíochta ar an bhflít iarnróid a chur i gcrích, an straitéis um an bhflít iarnróid a 
ghlacadh agus tús a chur leis an bpróiseas tairisceana don bhflít dhá fhoinse cumhachta/flít leictreach

IOMPAR

l Seirbhísí méadraithe cliste a rolladh amach

l Taighde ar theicneolaíochtaí díleá anaeróbaigh a oireann do bhithghás

l Córas deimhniúcháin a fhorbairt le haghaidh úsáid gáis inathnuaite sa ghreille náisiúnta

TIMPEALLACHT THÓGTHA

l Mar chuid de 6 phlean forbartha réigiúnaí idir 2016-20, tá Coillte tiomanta do cheantar 34,770 
heicteár ar an iomlán a athphlandú nó a athstocáil

l Plé a dhéanamh ar dheiseanna chun rochtain mhéadaithe an phobail ar thalamh coillte a spreagadh

l Measúnú a dhéanamh ar roghanna maolaithe maidir le hithreacha orgánacha a fliuchadh arís agus na 
roghanna a chur i bhfeidhm

l Measúnú a dhéanamh ar roghanna maolaithe maidir le suíomhanna iartháirgthe bainte móna agus 
iad a chur i bhfeidhm

l Comhoibriú le páirtithe leasmhara chun sprioc a shocrú maidir leis an leibhéal fuinnimh atá le soláthar 
ag instealladh bithmheatáin faoi 2030 

l Córas deimhniúcháin a fhorbairt le haghaidh úsáid gáis inathnuaite sa ghreille náisiúnta

TALMHAÍOCHT, FORAOISEACHT AGUS ÚSÁID TALÚN
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RÉnua (AR LEAN)

Ag leibhéal na Punainne, aithnítear go mbeidh tionchar níos mó 
ag an aistriú i dtreo todhchaí fuinnimh ísealcharbóin ar chuid de 
na cuideachtaí ná ar chuid eile acu. Tionchar suntasach a 
bheidh orthu siúd a oibríonn san earnáil fuinnimh mar gheall ar 
nádúr agus scála na rioscaí agus deiseanna a bhaineann leis an 
aeráid atá rompu. Tá roinnt gnéithe den Phlean Gníomhaithe ar 
son na hAeráide ach go háirithe tábhachtach, mar gheall ar na 
deiseanna agus dúshláin a bhaineann leo. Áirítear leo:

l deireadh iomlán a chur le húsáid ghuail agus giniúint 
mónadhainte in imeacht ama;

l éileamh fadtéarmach ar ghás a laghdú;

l cánacha carbóin a mhéadú;

l úsáid níos mó a bhaint as teicneolaíochtaí inathnuaite agus 
comhlántacha;

l stóráil agus idirnasc leictreachais a spreagadh;

l maoiniú le haghaidh tionscnamh a bhaineann leis an aeráid;

l feabhas a chur ar mhodhanna inbhuanaithe iompair phoiblí 
agus phríobháidigh; agus

l éifeachtúlacht níos airde ó thaobh úsáid talún.

Tugadh roinnt gníomhartha sa Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide do RÉnua lena soláthar, 
príomhpháirt sna trí ghníomh seo a leanas san áireamh:

Foinsí maoinithe neamh-Státchiste le 
haghaidh gníomhaithe ar son na 
haeráide agus infheistíochtaí glasa: 

Sa tríú ráithe den bhliain 2019, 
chríochnaigh RÉnua tuarascáil don Roinn 
Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na 
hAeráide agus Comhshaoil maidir le 
roghanna le haghaidh foinsí maoinithe 
neamh-Státchiste le haghaidh 
gníomhaithe ar son na haeráide agus 
infheistíochtaí glasa. Mar chuid den 
chleachtas sin, thug RÉnua faoi 
chleachtas fiosraithe margaidh le 
maoinitheoirí agus rannpháirtithe sa 
mhargadh chun measúnú a dhéanamh 
ar an bhféidearthacht gníomhartha 
aeráide a mhaoiniú ar théarmaí tráchtála. 
Rinneadh an cleachtas sin scrúdú ar 
ghoile infheistíochta, struchtúrú 
airgeadais, an beartas reatha agus 
coinníollacha margaidh.

Infheistíocht Phríobháideach a 
Úsáid:

Leagadh de chúram ar RÉnua oibriú  
leis na Cuideachtaí Punainne, An Ciste 
Infheistíochta Straitéisí d'Éirinn, 
Corparáid Baincéireachta Straitéisí na 
hÉireann agus comhlachtaí poiblí eile, 
chun deiseanna tosaíochta a aithint i 
bpríomhearnálacha chun infheistíocht 
phríobháideach a fháil le tacú le hÉirinn a 
cuid cuspóirí aeráide a bhaint amach.

Creat um Ghníomhú ar son na 
hAeráide: 

Leagadh de chúram ar RÉnua creat a 
fhorbairt (in éineacht leis an Roinn 
Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na 
hAeráide agus leis an Roinn Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe) don earnáil 
tráchtála neamh-Stáit chun aghaidh a 
thabhairt ar chuspóirí gníomhaithe ar son 
na haeráide. Sa cheathrú ráithe den 
bhliain 2019, chuir RÉnua tús le creat 
achoimreach a fhorbairt. Bhí roinnt 
gealltanas ann a bhaineann le cuspóirí 
gníomhaithe ar son na haeráide a leabú i 
bpleananna corparáideacha, le dul chun 
cinn ina dtaobh a thomhas, le dul chun 
cinn ina dtaobh a thuairisciú mar chuid 
de theagmhálacha ráithiúla le 
scairshealbhóirí agus maidir le nochtaí 
aeráide i dtuarascálacha airgeadais 
eatramhacha agus bliantúla. Táthar i 
dteagmháil leis na Cuideachtaí Punainne 
ar bhonn leanúnach maidir leis an gcreat 
achoimreach seo d'fhonn sraith 
chomónta gealltanas a shocrú trína 
ngeallfaidh gach Cuideachta Punainne 
cur chuige deachleachtais a ghlacadh i 
leith a gcuid cuspóirí gníomhaithe ar son 
na haeráide.
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ATHBHREITHNIÚ BLIANTÚIL AR NA CUIDEACHTAÍ PUNAINNE4

Le linn 2019, d'fhoilsigh RÉnua a athbhreithniú bliantúil airgeadais ar na Cuideachtaí Punainne. Tarraingíonn an tAthbhreithniú aird 
ar an ranníocaíocht airgeadais a rinne na Cuideachtaí Punainne le linn 2018/19. Leagtar amach ann chomh maith na téamaí 
coiteanna ó thaobh scairshealbhóirí de, lena n-áirítear maidir leis an gclár oibre um an aeráid agus inbhuanaitheacht.

BUAICPHOINTÍ AIRGEADAIS

4 Ní chuirtear RTÉ san áireamh leis an Athbhreithniú Bliantúil Airgeadais.

€1.4bn  
Brabús Oibriúcháin
Ghin an Phunann brabús 
oibriúcháin €1.4bn in 2018/19 
agus b'ionann an corrlach 
brabúis oibriúcháin agus 
12.3%.

€22.5bn  
Caipiteal a Infheistíodh
Infheistíodh €22.5bn i 
gcaipiteal fiachais agus 
cothromais sa Phunann  
agus b'ionann an toradh ar 
chaipiteal a infheistíodh agus 
5.6% in 2018/19.

€2.2bn  
Ollchaiteachas Caipitil
B'ionann an infheistíocht 
chaipitil in 2018/19 agus 
€2.2bn, ar bhain níos mó ná 
trí cheathrú di le cuideachtaí 
san earnáil fuinnimh agus san 
earnáil uisce. Is léiriú é sin ar 
mhéid a gclár infheistíochta 
caipitil sócmhainne rialaithe.

€261m  
Díbhinní
Fuair an Státchiste €261m i 
ndíbhinní san iomlán ó 
chomhlachtaí faoi 
shainchúram RÉnua in 
2018/19, agus tá €1.77bn 
faighte ag an Státchiste le  
cúig bliana anuas.

AIRGEADAS DE RÉIR GNÍOMHAÍOCHTA Láimhdeachas

Brabús Oibriúcháin 
(Coigeartaithe de réir 

TRÚC)
Ollchaiteachas Caipitil (ar 

bhonn airgid thirim)

Aerfoirt 10% 17% 8%

Fuinneamh 42% 52% 48%

Sláinte 13% 6% 1%

Acmhainní Nádúrtha 5% 7% 4%

Calafoirt 1% 4% 5%

Post agus Miondíol 8% 3% 1%

Iarnród agus Busanna 12% -1% 5%

Uisce 9% 12% 28%

Foinse: Anailís RÉnua

Leagadh amach in Athbhreithniú Bliantúil RÉnua 2018/2019 gur mheas RÉnua gur shásúil, tríd is tríd, feidhmíocht airgeadais na 
Punainne agus an leibhéal toraidh ar an gcaipiteal infheistithe a ndearnadh plé orthu san Athbhreithniú. Thángthas ar an tuairim 
sin mar gheall ar na hearnálacha ina bhfeidhmíonn sé agus ar na dúshláin a bhí roimh roinnt de na gnóthaí bunúsacha in 2018/19.
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AN 
GHNÍOMHAIREACHT 
UM ÉILIMH AR AN 
STÁT

SAINORDÚ AGUS CUSPÓIRÍ NA GÉS 

Tugtar an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát (GÉS) ar an GBCN agus í ag bainistiú 
éilimh ar dhíobhálacha pearsanta agus ar dhamáiste réadmhaoine i gcoinne an Stáit agus i 
gcoinne údarás Stáit agus ag cur seirbhísí bainistíochta riosca gaolmhara ar fáil. An SCA, 
bainistíonn GBCN éilimh ar chostais dlí a eascraíonn as gach catagóir éileamh i gcoinne 
údaráis de chuid an Stáit agus i gcoinne an Stáit féin.

Bainistíocht Éileamh
Cé go gcaitear go cothrom agus go heiticiúil le daoine a d'fhulaing gortú agus/nó damáiste, agus lena 
dteaghlaigh, déantar bainistíocht ar na héilimh a dhéantar i gcoinne an Stáit ionas gurb ionann dliteanas  
an Stáit agus an leibhéal is ísle agus is féidir.

Bainistíocht Riosca
Comhairle agus cúnamh a thabhairt d'údaráis Stáit maidir le bainistíocht rioscaí dlíthíochta ar chaighdeán an 
dea-chleachtais, chun sábháilteacht fostaithe, úsáideoirí seirbhíse/othar agus tríú páirtithe eile a fheabhsú 
agus minicíocht éileamh agus dliteanais an Stáit a íoslaghdú.

Bainistíocht Costas Dlí
Bainistiú a dhéanamh ar éilimh tríú páirtí ar chostais a eascraíonn as gach catagóir d’éileamh a ghlactar i 
gcoinne an Stáit ionas go mbeidh na héilimh sin ar chostais ar an leibhéal is ísle is féidir a bhaint amach.
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Soláthraíonn an GÉS seirbhísí éilimh agus bainistíochta riosca trí dhá scéim slánaíochta Stáit:

Scéim Slánaíochta Cliniciúla
Faoin Scéim Slánaíochta Cliniciúla, bainistíonn an GÉS éilimh maidir le faillí chliniciúil a dhéantar i gcoinne 
fiontair cúram sláinte, ospidéal agus cleachtóirí cúraim sláinte, altranais agus cúraim sláinte gaolmhara atá 
clúdaithe faoin scéim. 

Scéim Slánaíochta Ginearálta
Faoin Scéim Slánaíochta Ginearálta, bainistíonn an GÉS éilimh ar dhíobhálacha pearsanta tríú páirtí agus ar 
dhamáiste maoine tríú páirtí a dhéantar i gcoinne comhlachtaí Stáit atá clúdaithe ag an scéim.

Is forleathan an “cruinneas riosca” slánaithe ag an Stát trí na scéimeanna seo. Cuimsíonn sé níos mó ná 200,000 fostaí Stáit 
chomh maith le gach uile úsáideoir seirbhíse cúraim sláinte phoiblí. Cuimsíonn sé freisin seirbhísí poiblí lena ngabhann 
gníomhaíochtaí riosca níos airde de bharr a gcineáil, amhail cúram cliniciúil a sholáthar in ospidéil, pearsanra Óglaigh na hÉireann 
atá ar oibríochtaí thar lear, baill den Gharda Síochána atá ar dhualgas oibríochtúil, cigireachtaí custaim, seirbhísí 
práinnfhreagartha agus coimeád príosúnach. 

Rinneadh sainchúram na Scéime Slánaíochta Ginearálta a shíneadh le linn 2019. Cuireadh san áireamh éilimh i gcoinne 
tuismitheoirí altrama agus iarchúramóirí altrama a bhíonn i mbun feidhmeanna a dhéanamh faoin Acht um Chúram Leanaí, 1991. 
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ÉILIMH A FUARTHAS
Fuair an GÉS 3,516 éileamh nua agus réitigh sé 2,704 cás in 
2019. B'ionann an cóimheas idir na héilimh a réitíodh agus na 
héilimh a fuarthas (gan caingne aicmeacha a chur san áireamh) 
in 2019 agus 0.81, i gcomparáid le cóimheas de 0.77 in 2018. 
Bhí 11,580 éileamh gníomhach á mbainistiú ag an GÉS ag 
deireadh 2019.

Bhí líon na n-éileamh cliniciúil a fuarthas gach bliain ar an 
leibhéal céanna, tríd is tríd, ó 2015 go dtí 2017, ach tháinig 
méadú air in 2018 agus 2019. Cé go raibh tionchar ag éilimh 
maidir leis an tseirbhís scagthástála CervicalCheck agus 
ionchlannáin trasfhaighne air sin, léiríonn an treocht bhunúsach 
go raibh méadú ag teacht ar líon na n-éileamh taobh amuigh de 
sin ar aon nós (gan caingne aicmeacha a chur san áireamh), ó 
thart ar 630 gach bliain idir 2015 agus 2017 go dtí 740 in 2018 

agus 765 in 2019. Ba éard a bhí taobh thiar de sin, den chuid ba 
mhó, ná méadú ar líon na n-éileamh sa réimse dliteanas measta 
idir €100,000 go dtí €500,000.

Tá pátrún na n-éileamh ginearálta a fhaightear gach bliain níos 
luainí. Bíonn tionchar láidir ag líon na n-éileamh caingne aicmigh 
a fhaightear gach bliain ar an bpátrún sin. Gan éilimh caingne 
aicmigh a chur san áireamh, tá méadú 30% tagtha ar líon na 
n-éileamh a fhaightear gach bliain - ó 1,834 éileamh in 2015 go 
dtí 2,391 éileamh in 2019. Ba cheart tabhairt faoi deara gur 
méadaíodh sainchúram na Scéime Slánaíochta Ginearálta 
roinnt uaireanta idir 2014 agus 2017, agus áirítear leis anois 
comhlachtaí a bhfuil riosca níos airde ag baint leo, cosúil leis an 
earnáil ospidéal deonach agus roinnt eagraíochtaí deonacha 
san earnáil míchumais.

ÉILIMH A FUARTHAS 2015-2019
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RÉITEACH ÉILEAMH
Is é cuspóir an GSÉ maidir le héilimh a bhainistiú ná gníomhú 
gocothrom agus go heiticiúil ina cuid déileálacha le daoine a 
d’fhulaing díobhálacha agus/nó damáiste, agus lena dteaghlaigh, 
agus a gcuid éileamh á réiteach. Sa chás go gcinntear in 
imscrúdú GÉS go bhfuil roinnt den dliteanas nó é ar fad ar an 
údarás Stáit ábhartha, féachann sé le héilimh a réiteach go tapa 
agus ar théarmaí cóir agus réasúnacha. Má mheasann sé, in 
éilimh aonair nó in aicmí éilimh, nó gur iomarcach an tsuim atá á 
hiarraidh mar chúiteamh, nach bhfuil an Stát faoi dhliteanas, is é 
polasaí GÉS cur i gcoinne an éilimh sin nó leibhéal an éilimh sin.

Réitíodh díreach os cionn leath chuid de na cásanna de chuid na 
GÉS in 2019 gan imeachtaí cúirte a bheith seirbheáilte, mar an 
gcéanna le 2018. D'íoc an GÉS damáistí in 58% de na cásanna go 
léir a réitíodh in 2019, cosúil leis an bhfigiúr in 2018 de 57%.

Réitíodh sé chás díobhála5 tubaistí in 2019 trí mheán Orduithe 
Íocaíochta Tréimhsiúla (OÍTanna). Aistríonn OÍTanna riosca 
básmhaireachta agus infheistíochta ón ngearánaí chuig an Stát. 
Déantar foráil leo faoi Chuid 2 den Acht um Dhliteanas Sibhialta 
(Leasú), 2017, ar cuireadh tús leis i nDeireadh Fómhair 2018. 
Tugtar cumhacht do na cúirteanna leis, mar rogha eile ar 
dhámhachtainí damáistí i bhfoirm cnapshuime, OÍTanna 
comhthoilíocha agus neamhchomhthoilíocha a dhéanamh mar 
chúiteamh ar íospartaigh a d’fhulaing díobháil i gcásanna 
díobhála tubaistí i gcás ina mbeidh cúram fadtéarmach buan de 
dhíth. Ráthaítear le tabhairt isteach na nOrduithe Íocaíochta 
Tréimhsiúla go bhfaighidh íospartaigh a ghortaítear go 
tubaisteach íocaíochtaí seasta bliantúla maidir le cóireáil, cúram 
agus áiseanna agus fearais, rud a gheobhaidh réidh leis an 
riosca infheistíochta a bhaineann le híocaíocht cnapshuime a 
fhéadfar a ídiú sula bhfaighidh an gearánaí bás.

Is é an tInnéacs Comhchuibhithe ar Phraghsanna do 
Thomhaltóirí (HICP) an t-innéacs a úsáidtear chun críocha 
méaduithe ar íocaíochtaí OÍE bliantúla a áireamh. Rinneadh plé 

5 Gortuithe pearsanta is ea iad díobhálacha tubaisteacha atá chomh tromchúiseach sin is go mbeidh an duine faoi mhíchumas buan dá bharr agus 
go mbeidh cúram agus cúnamh ar feadh an tsaoil ag teastáil ón duine i ngach gníomhaíocht laethúil nó i gcuid shuntasach díobh. Áirítear le héilimh 
díobhála tubaistí cásanna pairilise ceirbrí.

ar leordhóthanacht na forála innéacsaithe le linn éisteacht 
treoracha i gcás díobhála tubaistí le linn 2019. Chinn an 
Ard-Chúirt nach sásóidh an t-innéacs a úsáidtear sa reachtaíocht 
costas na riachtanas cúraim a bheidh ag daoine gortaithe go 
tubaisteach amach anseo. Mar gheall air sin, agus mura 
ndéantar an t-innéacs a athrú, táthar ag súil leis go réiteofar an 
chuid is mó de na héilimh ar bhonn cnapshuime nó ar bhonn 
ordú íocaíochta tréimhsiúla. Tá an Roinn Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais ag moladh an Grúpa Oibre a chruinniú le chéile 
arís. Bhunaigh an Roinn an Grúpa ar dtús chun scrúdú a 
dhéanamh ar ghnéithe teicniúla na OÍTanna sular achtaíodh an 
reachtaíocht chumasúcháin, d'fhonn plé a dhéanamh ar na 
roghanna reachtacha agus riaracháin a bhí ar fáil agus moltaí a 
dhéanamh don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais maidir leis 
an gceist a réiteach. Déanfar ionadaíocht ar an GÉS ar an 
nGrúpa Oibre.

Orduithe Íocaíochta Eatramhaí
In 2010, rinne an GÉS, le tacaíocht ón Ard-Chúirt, 
ceannródaíocht ar orduithe íocaíochta eatramhaí mar 
mhodh le gearánaithe i gcásanna díobhála tubaistí a 
chúiteamh. Tugadh orduithe íocaíochta eatramhaí isteach 
in éagmais OÍTanna reachtúla chun aghaidh a thabhairt ar 
an riosca infheistíochta don ghearánaí i dtaca le réiteach 
cnapshuime. Faoi na horduithe sin, réitítear roinnt de na 
cuntair damáiste ar bhonn iomlán agus críochnaitheach 
(mar shampla damáistí ginearálta, caillteanas tuillimh, 
cúram roimhe sin). Tugtar aghaidh ar riachtanais 
leanúnacha chúraim trí mheán orduithe eatramhacha ón 
Ard-Chúirt lena ndéantar socrú go ndéanfar páirtíocaíocht i 
leith riachtanais chúraim amach anseo ar feadh tréimhse 
shonraithe ama. Nuair a théann an tréimhse ama sin in 
éag, féadfaidh an gearánaí dul ar ais don Ard-Chúirt le 
haghaidh ordú eatramhach eile nó iarraidh ar réiteach 
iomlán críochnaitheach an éilimh.

CONAS A RÉITÍODH ÉILIMH IN 2019 
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* áirítear leis cásanna a réitíodh, cásanna scortha nó cásanna faoi urchosc reachta, agus cásanna ina bhfuarthas slánaíocht.  
D’fhéadfadh sé nach dtiocfadh na figiúirí leis an suimiú iomlán de bharr slánaithe.
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DLITEANAS MEASTA LE hÍOC
B'ionann an dliteanas measta le híoc i dtaca le punann éileamh an GÉS ag deireadh 2019 agus €3.63bn. Cé nach ionann éilimh 
chliniciúla agus ach 29% den líon foriomlán éileamh gníomhach ag deireadh 2019, is ionann agus 75% den dliteanas measta le híoc 
(€2.72bn). 

Tá méadú suntasach tagtha ar an dliteanas measta le híoc le linn na tréimhse ó 2015. Anuas ar an méadú ar líon na n-éileamh, 
baineann an fás sin le dliteanais mheasta níos airde a sannadh freisin. Is léiriú é sin ar leibhéil mheasta na ndamáistí agus costas 
agus éifeacht an laghdaithe ar an Ráta Toraidh Fírinneach (RTF) ag an gCúirt Achomhairc sa Chinneadh maidir le Gill Russell v FSS6 
ar chúltacaí cáis i gcásanna díobhála tubaistí agus cásanna ina gcailltear méid suntasach tuillimh. Ó thaobh gortuithe tubaisteacha 
de, bíonn tionchar ag ionchas saoil níos airde mar gheall ar chúram leighis níos fearr freisin ar chostais na n-éileamh a mhéadú.

6 Mhaígh an Chúirt Achomhairc gur cheart gurbh ionann an Ráta Toraidh Fírinneach maidir le ríomh damáistí cúraim speisialta sa todhchaí agus 1%. 
Mhaígh sí chomh maith gur cheart go mbeadh 1.5% mar an RTF maidir le gach caillteanas tairbhiúil. Ba é 3% an RTF a úsáideadh roimhe sin chun 
méid an dliteanais mheasa gan íoc a ríomh.

DLITEANAS MEASTA LE hÍOC 2015-2019 
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D’fhéadfadh sé nach dtiocfadh na figiúirí leis an suimiú iomlán de bharr slánaithe.

€3.63bn
IOMLÁN MEASTA 

DLITEANAS LE 
hÍOC

3,370
ÉILIMH CHLINICIÚLA

€2.72bn
ÉILIMH CHLINICIÚLA - 
DLITEANAS MEASTA LE hÍOC

€0.91bn
ÉILIMH GHINEARÁLTA - 
DLITEANAS MEASTA LE hÍOC 

8,210
ÉILIMH GHINEARÁLTA

PUNANN NA nÉILEAMH AG DEIREADH 2019

11,580
ÉILIMH GHNÍOMHACHA
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Mhéadaigh an dliteanas measta le híoc a bhaineann le héilimh 
ghníomhacha gortuithe tubaisteacha faoi 105% thar an 
tréimhse ó 2015 go dtí 2019. Mar a luadh cheana, mar gheall ar 
líon ard na n-éileamh gortaithe tubaistigh, ba é sin an rud ba 
mhó a bhí taobh thiar den dliteanas measta le híoc iomlán. Tá 
méadú 42% tagtha ar líon na n-éileamh gníomhach gortaithe 
tubaistigh thar an tréimhse ó 2015 go dtí 2019 (214 go dtí 304). 
Ach ba cheart tabhairt faoi deara go n-áirítear leis an méadú ar 
an dliteanas measta le híoc agus ar líon na n-éileamh 
gníomhach araon, éilimh a réitíodh ar bhonn ordú íocaíochta 
eatramhaí nó ar bhonn OÍT. Glanfar dliteanas an Stáit ina leith 
in imeacht ama. Nuair a chuirtear na héilimh sin as an áireamh, 
is ionann an méadú ar éilimh ghníomhacha gortaithe timpistigh 
thar an tréimhse agus 33% (180 go 240). Tógann sé roinnt 
mhaith ama chun éilimh gortaithe tubaistigh a réiteach 
uaireanta mar gheall ar cé chomh casta is a bhíonn siad, go 
háirithe mar gheall ar líon na dtuairiscí ó shaineolaithe 
neamhspleácha a bhíonn ag teastáil maidir le dliteanas, cúis 
agus méid.

Tá méadú 93% tagtha ar an dliteanas measta le híoc a 
bhaineann le héilimh chliniciúla eile idir an tréimhse 2015 go  
dtí 2019, in ainneoin an mhéadaithe i bhfad níos lú ar líon na 
n-éileamh gníomhach (méadú 10% ó 2,786 go dtí 3,066). Ba  
é ba mhó ba chúis leis an méadú sin ná éilimh sa réimse 
dliteanais mheasta idir €100,000 agus €500,000.

Tháinig méadú 109% ar an dliteanas measta le híoc a 
bhaineann le héilimh ghinearálta thar an tréimhse, agus tháinig 
méadú 56% ar líon na n-éileamh gníomhach (ó 5,275 go 8,210). 
Mar a luadh cheana, méadaíodh sainchúram na Scéime 
Slánaíochta Ginearálta roinnt uaireanta idir 2014 agus 2017, 
agus áirítear leis anois réimsí a bhfuil riosca níos airde ag baint 
leo, cosúil leis an earnáil ospidéal deonach agus roinnt 
eagraíochtaí deonacha san earnáil míchumais. Bhí an earnáil 
sláinte (ospidéil dheonacha agus eagraíochtaí eile a cuireadh 
san áireamh sa GIS) ina cúis le 69% den mhéadú ar an dliteanas 
measta le híoc le linn na tréimhse agus ina cúis le 54% den 
mhéadú ar éilimh ghníomhacha. Ag deireadh 2019, bhí an 
earnáil sláinte (€521.1m) taobh thiar de 57% den dliteanas 
measta le híoc a bhaineann le héilimh ghinearálta.

COSTAS ÉILEAMH
B'ionann an costas a tabhaíodh in 2019 chun éilimh ghníomhacha leanúnacha a réiteach agus a bhainistiú agus €416.9m, ar méadú 
20% ar an méid in 2018 (€347.1m) é.

COSTAIS CHUN ÉILIMH GHNÍOMHACHA LEANÚNACHA A RÉITEACH AGUS A BHAINISTIÚ 
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D’fhéadfadh sé nach dtiocfadh na figiúirí leis an suimiú iomlán de bharr slánaithe.

Ba é ba mhó a bhí taobh thiar den mhéadú €58.3m ar dhámhachtainí/socraíochtaí idir 2018 agus 2019 ná an méadú ar íocaíochtaí 
cnapshuime agus aistriú na n-orduithe íocaíochtaí eatramhacha, ar iarratas na ngearánaithe, chuig socraíochtaí cnapshuime in 
éilimh tubaisteacha cliniciúla. Bhí tionchar ag an méadú ar íocaíochtaí ar éilimh ghinearálta san earnáil sláinte freisin.

Ba é ba mhó ba chúis leis an méadú €11.5m ar chostais dlí agus eile idir 2018 agus 2019 (costais na GÉS féin agus costais na 
ngearánaithe san áireamh) ná an méadú ar chostais dlí a bhaineann le héilimh chliniciúla. Eascraíonn siad sin as an méadú ar 
dhámhachtainí/socraíochtaí sna cásanna sin, mar gheall ar an gcaidreamh idir an dá rud, agus as méadú ar líon na n-éileamh i 
gceist, chomh maith le leibhéil ab airde táillí proifisiúnta. 
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I dtéarmaí airgeadaíochta, roinntear an méadú ar chostais 
bhliantúla idir 2015 agus 2019, arb ionann é agus €192.7m, idir 
éilimh thubaisteacha chliniciúla (€71.3bn), éilimh chliniciúla eile 
(€62.1m) agus éilimh ghinearálta (€59.3m). I dtéarmaí céatadáin, 
ba é an méadú ba mhó ná éilimh ghinearálta (182%), agus ina 
dhiaidh sin bhí éilimh chliniciúla eile (108%) agus éilimh 
gortaithe tubaistigh (53%). 

Ní hamháin go gclúdaíonn íocaíochtaí in éilimh gortaithe 
tubaistigh íocaíochtaí cnapshuime, ach clúdaíonn siad 
íocaíochtaí faoi orduithe íocaíochta eatramhaí agus, ó 2019 ar 
aghaidh, orduithe íocaíochta tréimhsiúla. Athraíonn an méid a 
íoctar gach bliain maidir le híocaíochtaí gortaithe tubaistigh go 
suntasach ó bhliain go bliain. Braitheann sé ar líon na 
socraíochtaí, mar gheall ar an líon an-mhór dámhachtainí/
socraíochtaí, agus ar cibé acu an ndéantar na damhachtanaí/
socraíochtaí ar bhonn cnapshuime, ordú íocaíochta eatramhaí 
nó OÍT. Cúis shuntasach leis na costais le linn na tréimhse cúig 
bliana ab ea é aistriú na n-orduithe íocaíochta eatramhaí, ar 
iarratas ó na gearánaithe, chuig íocaíochtaí cnapshuime. Bhí an 
costas sin idir €28.9m in 2018 agus an leibhéal ab airde de 
€70.0m a bhí ann in 2019.

Is ionann an réamh-mheastachán achtúireach neamhspleách le 
haghaidh íocaíochtaí i dtaca le gach éileamh ginearálta agus 
cliniciúil in 2020 agus €523.3m. Ach tá sé sin bunaithe ar 
thoimhdí áirithe maidir le líon na n-éileamh gortaithe tubaistigh 
a réiteofar le linn na bliana agus conas a réiteofar na héilimh 
sin, is é sin ar bhonn cnapshuime, ar bhonn ordú íocaíochta 
eatramhaí nó ar bhonn OÍT. Má réitítear gach éileamh gortaithe 
tubaistigh ar bhonn cnapshuime, is dócha go mbeidh costas na 
n-éileamh in 2020 i bhfad níos airde ná an réamh-mheastachán 
achtúireach. Ba cheart a rá gurb é sreabhadh airgid na 
n-íocaíochtaí a bhfuil tionchar aige air sin seachas méid an 
dliteanais fhoriomláin i dtaca le gortuithe tubaisteacha. Ba 
cheart go mbeadh an dliteanas foriomlán mar an gcéanna,  
tríd is tríd, is cuma conas a réiteofar iad, is é sin ar bhonn 
napshuime, ar bhonn ordú íocaíochta eatramhaí nó ar bhonn 
OÍT.

COSTAIS CHUN ÉILIMH GHNÍOMHACHA A RÉITEACH AGUS A BHAINISTIÚ, 2015-2019* 
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*Áirítear leis damáistí agus costais dlí agus costais finnéithe saineolacha.
**Gach bliain, déanann comhairleoirí achtúireacha neamhspleácha na GÉS réamh-mheastachán maidir leis an méid airgid thirim is dócha a 
bheidh ag teastáil chun éilimh leanúnacha a réiteach agus a bhainistiú. 
D’fhéadfadh sé nach dtiocfadh na figiúirí leis an suimiú iomlán de bharr slánaithe.

Go ginearálta, agus mar an gcéanna leis an dliteanas measta le híoc, tá méadú an-suntasach tagtha ar na costais a bhaineann le 
héilimh a réiteach agus a bhainistiú sa tréimhse ó 2015.
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ÉILIMH MAIDIR LE CAINGNE AICMEACHA
Tá an GÉS ag bainistiú roinnt caingne aicmeacha difriúla atá tugtha i gcoinne an Stáit. As na 11,580 éileamh gníomhach a bhí ann ag 
deireadh 2019, bhain 2,472 (21%) le caingne aicmeacha. Ba éilimh maidir le heaspa sláintíochta i gcillín iad formhór na n-éileamh 
seo (1,562) a dhéanann príosúnaigh reatha agus iarphríosúnaigh i gcoinne Sheirbhís Phríosúin na hÉireann. B'ionann an dliteanas 
measta le híoc a bhain le héilimh caingne aicmigh ag deireadh 2019 agus €332.7m, arbh ionann é agus 9% den dliteanas measta le 
híoc iomlán de €3,632.9m.

Leagtar amach thíos achoimre ar fhorbairtí in 2019 maidir le héilimh caingne aicmigh áirithe, nach éilimh CervicalCheck iad (déantar 
plé orthu astu féin):

Caingean Aicmeach Gníomhach 
ag 

Deireadh 
2019

Faighte in 
2019

Réitithe 
in 2019

Iomlán 
Réitithe

SCÉIM SLÁNAÍOCHTA GINEARÁLTA

Mí-úsáid Stairiúil i Scoileanna Lae agus Institiúidí Cónaithe  
Tugann daoine a mhaíonn go ndearna daoine eile mí-úsáid fhisiciúil agus/nó 
ghnéasach orthu fad is a bhí siad ar scoil cásanna. 

117 15 24 712

Easpa Sláintíochta i gCillíní  
Tógann príosúnaigh (reatha agus iarphríosúnaigh) cásanna i gcoinne 
Sheirbhís Phríosúin na hÉireann agus déanann siad líomhaintí, inter alia, gur 
sáraíodh a gcearta bunreachtúla i ngeall ar easpa sláintíochta ina gcillíní.

Tugadh breithiúnas sa phríomhchás, Gary Simpson. v Gobharnóir Phríosún 
Mhuinseo & Roinnt Eile, sa Chúirt Uachtarach ar an 14 Samhain 2019. 
Éisteadh an cás san Ard-Chúirt ar dtús. Maíodh gur sháraigh an Stát an ceart 
bunreachtúil chun na príobháideachta/chun na dínite atá ag an ngearánaí. 
Níor íocadh aon damáistí leis an ngearánaí, d'ainneoin an Chúirt a bheith ina 
fhabhar ar an tsaincheist príobháideachta. Chinn an Chúirt Uachtarach gur 
cheart damáistí cúiteacha ar fiú €7,500 iad a íoc leis an ngearánaí. Ag eascairt 
as an mbreithiúnas sin, chuir an GÉS scéim socraíochta le chéile lenar féidir 
damáistí agus costais dlí mheáite a íoc le gearánaithe a cháilíonn.

1,562 66 84 627

Lariam 
Seo cásanna a thóg iarbhaill agus baill reatha d'Óglaigh na hÉireann. Tá siad 
ag líomhain gur fhulaing siad ó shiomptóim éagsúla fisiciúla gus síceolaíochta 
tar éis dóibh Lariam a thógáil, ar druga próifiolacsach frith-mhaláireach a 
ordaíodh dóibh fad is a bhí siad ar dualgas san Afraic fho-Shahárach.

As na 216 éilimh gníomhach ag deireadh 2019, seirbheáladh imeachtaí dlí in 
88 cás.

216 61 8 22

Árais Máithreacha agus Naíonán  
Tá na héilimh seo déanta ag iar-chónaitheoirí áras máithreacha agus naíonán 
éagsúla atá ag agairt ar an Roinn Oideachais, Tusla, FSS, an Roinn Gnóthaí 
Eachtracha agus cosantóirí eile neamh-Stáit, mar thoradh ar an tréimhse 
ama a chaith siad i suíomhanna cúraim institiúideacha thar thréimhsí éagsúla 
ó na 1940idí go dtí na 1980idí. Líomhnaíonn siad go ndearnadh mí-úsáid 
fhisiceach, mí-úsáid bhriathartha agus mhothúchánach agus sáruithe ar a 
gcearta bunreachtúla a bhaineann le huchtú nó le haltramú ina leith. 
Líomhnaíonn siad freisin gur cuireadh isteach ar a gcearta nádúrtha mar 
gheall ar theastais bhreithe bhréagacha a eisiúint. Baineann éilimh freisin le 
máithreacha a líomhnaíonn gur tugadh an leanbh mícheart dóibh tráth 
breithe an linbh, rud atá cruthaithe ag tástáil DNA ar an leanbh lán-aoise sa 
lá atá inniu ann.

45 13 0 0
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Caingean Aicmeach Gníomhach 
ag 

Deireadh 
2019

Faighte in 
2019

Réitithe 
in 2019

Iomlán 
Réitithe

Pandemrix/Narcailéipse  
Seo cásanna a thóg gearánaithe ar leanaí iad den chuid is mó ag líomhain 
gur fhorbair siad narcailéipse agus cataipléis tar éis dóibh vacsaín a fháil i 
gcoinne víreas an fhliú H1N1.

Cuireadh tús leis an bpríomchás, Aoife Bennett v an tAire Sláinte, FSS, GSK 
agus an tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte, san Ard-Chúirt i nDeireadh Fómhair 
2019 agus tháinig ar réiteach trí mheán idirghabhála i Samhain.

122 38 1 2

Eitinn Príosún-Bhunaithe  
Seo cásanna a thóg príosúnaigh reatha agus iarphríosúnaigh agus oifigigh 
príosúin reatha agus iaroifigigh ina líomhnaíonn siad go dtaispeánann tástáil 
go bhfuil eitinn acu agus/nó gur tholg siad eitinn. Tá comhaontú cionroinnte 
bainte amach ag GÉS le heagraíocht cosanta leighis faoina bhfuil an 
eagraíocht sin tar éis comhaontú 60% de shocruithe agus de chostais na 
ngearánaithe a íoc i bhformhór na gcásanna.

23 0 22 76

Tailídimíd  
Seo cásanna a thóg daoine a rugadh faoi mhíchumas fisiceach a raibh an 
ullmhóid Tailídimíd tógtha ag a gcuid máithreacha nuair a bhí siad á 
n-iompar. Tá breitheamh de chuid na hArd-Chúirte ag bainistiú na gcásanna 
agus tá siad ag céim an fhollasaithe.

36 0 0 0

SCÉIM SLÁNAÍOCHTA CLINICIÚLA

Simfiseatóime  
Seo cásanna a thóg mná a raibh gnás máinliachta, cnáimhseach acu chun a 
bpeilbheas a leathnú.

Roghnaigh roinnt gearánaithe gan an scéim ex-gratia a úsáid, scéim a 
bhunaigh an Rialtas in 2014 chun mná a ndearnadh an gnás orthu a 
chúiteamh. Fuair an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine trí iarratas lena 
mbreithniú.

35 0 0 115

Ionchlannáin trasfhaighne  
Tagann na cásanna seo chun cinn i gcásanna ina raibh ionchlannán mogalra 
curtha isteach i mná chun aghaidh a thabhairt ar neamhchoinneálacht de 
bharr struis agus líomhnaíonn na mná gur gortaíodh iad dá bharr.

41 27 0 0

SEIRBHÍSÍ NÁISIÚNTA SCAGTHÁSTÁLA: 
DLÍTHÍOCHT MAIDIR LE HAILSE CHEIRBHEACS
Dhírigh an GÉS arís le linn 2019 ar na cásanna fíorthragóideacha 
a bhaineann le seirbhís scagthástála CervicalCheck de chuid FSS 
a réiteach. Den chuid is mó, baineann na cásanna seo le léamh 
na dtástálacha smearaidh ag saotharlanna neamhspleácha a 
chuireann seirbhísí saotharlainne den chineál sin ar fáil do FSS 
agus neamhnochtadh ag FSS maidir le torthaí an iniúchta 
chliniciúil ar thástálacha smearaidh. Déantar na cásanna níos 
casta mar tá dhá chosantóir i gceist: na saotharlanna féin i 
dtaca le léamh na dtástálacha smearaidh, a bhfuil oibleagáid 
chonarthach orthu slánaíocht a chur ar fáil don Stát maidir le 
léamh na dtástálacha, agus FSS (a ndéanann an GÉS 
ionadaíocht air) maidir le neamhnochtadh na dtorthaí iniúchta.  
I líon beag cásanna, is é FSS an cosantóir maidir le léamh na 
tástála smearaidh (sa chás gur léadh an tástáil i saotharlann 
ospidéil). 

As na 221 cás CervicalCheck a d'aithin FSS mar chásanna ina 
bhféadfadh scagthástáil toradh difriúil a chur ar fáil, sin nó 
rabhadh go raibh riosca níos airde ann go bhforbrófar ailse nó 
go raibh fianaise ann ar fhorbairt ailse, fuair an GÉS fógra maidir 
le 134 éileamh ag deireadh 2019. Áirítear leis sin 18 n-éileamh 
gortaithe síceolaíochta ó dhaoine muinteartha na mban i gceist. 
Réitíodh seacht gcás le linn na bliana. B'ionann líon iomlán na 
gcásanna a réitíodh ag deireadh 2019 agus 10. 

Déantar foráil leis an Acht fán mBinse um CervicalCheck 2019 
do Bhinse reachtúil a bhunú mar chóras ailtéarnach ar na 
cúirteanna le haghaidh éilimh CervicalCheck. Tá moill curtha le 
bunú foirmiúil an Bhinse mar gheall ar COVID-19. Mar gheall ar 
an éiginnteacht maidir le cé chomh fada is a bheidh scaradh 
sóisialta agus srianta eile i bhfeidhm, d'iarr an Binse ar thuairimí 
ó pháirtithe leasmhara maidir le conas a bheidh an Binse ábalta, 
tar éis dó a bhunú, oibriú ar bhealach éifeachtúil agus aon 
chomhairle leighis agus beartais chosanta a fhéadfar a bheith i 
bhfeidhm aon uair amach anseo a chomhlíonadh ina 
n-iomláine.
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Bunaíodh scéim chúiteach ex-gratia an Rialtais le dul i ngleic le 
haon neamhnochtadh don chohórt bunaidh 221 bean agus a 
dteaghlaigh i Meitheamh 2019. Chinn painéal neamhspleách a 
bunaíodh chun an tsuim a bheidh le híoc ag an scéim i dtaca le 
neamhnochtadh na dtorthaí iniúchta gur cheart €20,000 a íoc i 
gcásanna den chineál sin. 

BAINISTÍOCHT RIOSCA
Is é is cuspóir na GÉS maidir le bainistíocht riosca ná comhairle 
agus cúnamh a thabhairt d'údaráis Stáit maidir le bainistíocht 
rioscaí dlíthíochta ar chaighdeán an deachleachtais, chun 
sábháilteacht fostaithe, úsáideoirí seirbhíse/othar agus tríú 
páirtithe eile a fheabhsú agus minicíocht éileamh agus 
dliteanais an Stáit a íoslaghdú. Bíonn an t-údarás Stáit freagrach 
as riosca a bhainistiú agus tosaíochtaí bainistíochta riosca i 
ngach cás agus níl ach ról comhairleach a bhíonn i gceist le ról 
bainistíochta riosca na GÉS.

Cuireann an GÉS a shainordú riosca i bhfeidhm trí dhá aonad 
riosca speisialta: an tAonad Riosca Cliniciúil agus an tAonad 
Riosca Fiontraíochta. Forbraíonn an dá aonad riosca a gcuid clár 
oibre trí úsáid a bhaint as anailísiú sonraí agus fianaise chun 
treochtaí agus saincheisteanna atá ag teacht chun cinn a aithint 
d'fhonn tionscnaimh riosca a chatagóiriú agus a chur in ord 
tosaíochta. Faightear an fhaisnéis seo go príomha ó shonraí a 
tuairiscíodh ar an gCóras Náisiúnta um Bhainistiú Teagmhas 
(NIMS) - an uirlis bainistíochta riosca ó cheann go ceann a 
d'fhorbair an GÉS a chuireann ar chumas na GÉS agus údaráis 
Stáit teagmhais a bhainistiú ar feadh shaolré an teagmhais - 
agus ó anailís a dhéantar ar éilimh.

AN CÓRAS NÁISIÚNTA UM BHAINISTIÚ TEAGMHAS 

Is éard is NIMS ann ná uirlis bainistíochta riosca ó cheann 
go ceann atá rúnda, an-sábháilte agus bunaithe ar an 
ngréasán. D'fhorbair an GÉS é agus cuireann sé ar chumas 
na GÉS agus údaráis Stáit teagmhais a bhainistiú ar feadh 
shaolré an teagmhais. 

Éilítear ar údaráis Stáit NIMS a úsáid chun an riachtanas 
reachtúil atá aige chun teagmhais a thuairisciú don GÉS a 
chomhlíonadh, agus féadfaidh siad an córas a úsáid chun a 
gcríoch bainistíochta riosca féin. 

Soláthraíonn NIMS anailísiú sonraí casta maidir le teagmhais 
dhiúltacha agus cumais tuairiscithe ar fáil do bhainisteoirí 
riosca údaráis an Stáit agus foirne riosca féin na GÉS. 
Cumasaíonn sé sin freagairtí bainistíochta riosca agus 
freagairtí maolaithe a chuideoidh le feabhas a chur ar 
shábháilteacht fhostaithe an Stáit, othar, agus úsáideoirí 
seirbhíse, agus le costas na n-éileamh i gcoinne an Stáit 
amach anseo a íoslaghdú.

Tá sé ríthábhachtach go dtuairiscítear na teagmhais ar 
NIMS go cuí chuig feidhm bainistíochta riosca na GÉS, agus 
oibríonn an GÉS go gníomhach le húdaráis Stáit ar bhonn 
leanúnach chun feabhas a chur ar leibhéal agus caighdeán 
an tuairiscithe. I dtaca leis sin, chuir an GÉS an chéad 
Chruinniú Mullaigh NIMS ar siúl i Méan Fómhair 2019 chun 
aird a tharraingt ar úsáid NIMS agus é a chur chun cinn. 
D'fhreastail thart ar 300 toscaire ó réimse údarás Stáit na 
GÉS ar an gCruinniú Mullaigh, lenar áiríodh bainistíocht 
shinsearach, bainistíocht riosca/sláinte agus sábháilteacht/
eastáit agus speisialtóirí cothabhála, feabhsúchán 
caighdeáin agus speisialtóirí sábháilteachta othar, agus 
speisialtóirí éileamh/árachais. Ba é a bhí sa Chruinniú 
Mullaigh ná sraith cur i láthair, ceardlanna, seastáin 
taispeántais, deasca cúnaimh agus moil teicneolaíochta. 
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AN GHNÍOMHAIREACHT UM ÉILIMH AR AN STÁT (AR LEAN)

Díríonn clár bainistíochta riosca chliniciúil na GÉS ar obair a 
dhéanamh le bainisteoirí riosca agus pearsanra eile i bhfiontair 
sláinte agus shóisialta ag leibhéal áitiúil, chomh maith le 
páirtithe leasmhara náisiúnta, chun rioscaí a mhaolú agus 
tacaíocht a thabhairt do shábháilteacht othar. Leagann an clár 
béim ar threochtaí agus rioscaí ag an leibhéal náisiúnta a aithint, 
chomh maith le maolú riosca ábhartha; ar fhiontair sláinte agus 
cúraim shóisialta agus saincheisteanna a bhfuil an phróifíl riosca 
is airde ag baint leo; agus ar bhearta a iarrann athrú ar fud an 
chórais a fhíorú. Anuas ar anailís ar éilimh, is cuid 
ríthábhachtach den chlár é comhairle shonrach bainistíochta 
riosca a chur ar fáil agus comhoibriú le FSS maidir le 
saincheisteanna riosca chliniciúil, sraith gníomhaíochtaí 
oideachais agus oiliúna a fhorbairt agus a sholáthar, 
gníomhaíochtaí a bhaineann le sábháilteacht othar agus 
bainistíocht riosca chliniciúil a fhorbairt agus a sholáthar.

Oibríonn an GÉS go dlúth leis an Roinn Sláinte agus FSS maidir 
lena clár bainistíochta riosca chliniciúil a sholáthar. Déantar 
ionadaíocht uirthi ar roinnt coistí, lena n-áirítear Coiste Bhord 
FSS um Shábháilteacht agus Caighdeán, an Comhairle 
Neamhspleách um Shábháilteacht Othar agus an Coiste um 
Éifeachtúlacht Náisiúnta Chliniciúil.

Grúpa Gníomhaíochta Náisiúnta um 
Einceifealapaite Nua-Naíoch
Cuid shuntasach de dhliteanas foriomlán éileamh an Stáit is 
ea éilimh maidir le pairilis cheirbreach, cé nach ndéantar 
líon mór éileamh i ndearbhthéarmaí, mar bíonn costas 
an-ard ag baint le héilimh den chineál sin a réiteach de 
bharr na riachtanas leanúnach cúraim le linn shaol na 
ndaoine a fhulaingíonn díobháil inchinne tráth a mbreithe. 
Eascraíonn roinnt cásanna pairilise ceirbrí as gortuithe 
inchoiscthe breithe a tharlaíonn nuair a bhíonn mná i 
dtinneas clainne, ach bíonn cúiseanna eile leis an toradh i 
roinnt cásanna eile. 

Tá an GÉS ag iarraidh an riosca go dtarlódh pairilis 
cheirbreach a laghdú trí thacaíocht a thabhairt don Ghrúpa 
Gníomhaíochta Náisiúnta um Einceifealapaite Nua-Naíoch 
agus tríd an ngrúpa sin a urrú. Gortú inchinne is ea 
einceifealapaite nua-naíoch a tharlaíonn roimh fhorbairt 
pairilise ceirbrí, agus d'fhéadfadh sé tarlú de bharr gortú 
inchinne. Bhunaigh an GÉS an Grúpa in 2019 i gcomhar leis 
an gClár Náisiúnta Sláinte Ban agus Naíonán (NWIHP) agus 
an Roinn Sláinte. Comhpháirtíocht fhoirmiúil idir na 
príomhpháirtithe leasmhara is ea an Grúpa a bhfuil sé mar 
aidhm aige aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna a bhaineann 
le tarlú einceifealapaite nua-naíoch in aonaid agus ospidéil 
mháithreachais na hÉireann. Is é cuspóir an ghrúpa 
straitéisí a aithint agus a chur i bhfeidhm chun an riosca 
maidir le tarlú inseachanta einceifileapaite nua-naíoch a 
mhaolú, agus foghlaim ó na straitéisí sin.

Díríonn clár bainistíochta fiontair na GÉS ar thús áite a thabhairt 
do na húdaráis agus na guaiseacha Stáit sin is dóichí a ndéanfar 
éilimh shuntasacha i gcoinne an Stáit maidir leo. Forbraítear é 
trí mheasúnú a dhéanamh ar éilimh stairiúla agus éilimh atá ag 
teacht chun cinn, ar chaingne aicmeacha a d'fhéadfadh tarlú, 
agus ar rioscaí a bhfuil tionchar acu ar roinnt údarás Stáit, i 
measc fachtóirí eile. Tá an clár dírithe ar iniúchadh agus 
athbhreithniú ar rialachas riosca, ar threoir maidir le rioscaí a 
chur ar fáil, agus tionscnaimh a bhaineann go sonrach le cliaint. 

Cuid dhílis den chlár is ea caidreamh dlúth le húdaráis Stáit trí 
mheán oideachais, oiliúna agus líonraí agus imeachtaí cliant.

Is uirlis thábhachtach iad iniúchtaí riosca chun caidrimh a 
fhorbairt le bainisteoirí sinsearacha agus le gairmithe riosca, ag 
déanamh tástáil ar a rialachas, a struchtúir, a bpróisis agus a 
nósanna imeachta agus, i gcásanna áirithe, ag déanamh 
athbhreithniú ar rioscaí sonracha. Cuireann siad faisnéis 
luachmhar ar fáil maidir leis na heilimintí riosca sin nach bhfuil 
gafa ar NIMS nó in éilimh a fhaightear. Ceapadh tionscadail a 
bhaineann go sonrach le cliaint chun cabhrú le húdaráis Stáit 
rialachas riosca a bhainistiú níos fearr nó aghaidh a thabhairt ar 
shaincheist riosca ar leith. Trí anailís a dhéanamh ar éilimh a 
fhaightear agus teagmhais a thuairiscítear, téann an GÉS i mbun 
comhairle le húdaráis Stáit nuair a aithnítear deiseanna chun 
neamhchosaint ar riosca a mhaolú agus soláthraíonn sé treoir 
fhoirmiúil d'údaráis Stáit maidir le ceisteanna tábhachtacha a 
bhaineann leis an tslánaíocht agus an riosca.

Tuarascáil Taighde ar Riosca 01: Sleamhnú, 
Tuisle agus Titim
Ba phríomhpháirt straitéis bainistíochta riosca na GÉS i 
gcónaí é tagarmhairc luachmhara, anailís treochtaí agus 
ceachtanna a foghlaimíodh ó theagmhais agus éilimh a chur 
ar fáil d'údaráis an Stáit. 

Le linn 2019, thug an GÉS faoi mhionscrúdú maidir le 
teagmhais agus éileamh a bhaineann le Sleamhnú, Tuisle 
agus Titim (STT). D'fhoilsigh sí Tuarascáil Taighde ar Riosca  
01: Sleamhnú, Tuisle agus Titim - Athbhreithniú 5 bliana ar 
theagmhais agus éilimh in earnáil an Stáit (2014-2018). 

Cuireann an tuarascáil seo an t-eolas is déanaí maidir le 
teagmhais agus éilimh STT agus na treochtaí ar fud earnáil 
an Stáit ar fáild'údaráis an Stáit. Soláthraíonn an anailís 
foghlaim chun tacú le húdaráis an Stáit teagmhais STT ina 
n-eagraíochtaí féin a chosc agus éilimh lena mbaineann a 
chosc. 

Seo í an chéad tuarascáil den chineál seo a foilsíodh 
bunaithe ar an tacar sonraí níos saibhre agus na huirlisí 
tuairiscithe níos cumhachtaí atá ar fáil anois ar NIMS. Tá sé 
beartaithe go mbeidh an Tuarascáil Taighde seo ina cuid 
den tsraith Tuarascálacha Taighde ar Riosca a fhoilseoidh 
an GÉS. 

Tá an Tuarascáil ar fáil ag www.stateclaims.ie. 
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BAINISTÍOCHT COSTAS DLÍ
Déileálann Aonad Costas Dlí (ACD) na GÉS le costais dlí tríú 
páirtí an Stáit agus na n-údarás Stáit a dtarmligtear dóibh, beag 
beann ar conas a tabhaíodh an costas. Ciallaíonn sé sin go 
ndéileálann an ACD le costais dlí tríú páirtithe i ndáil leis na 
húdaráis Stáit seo, cibé acu a thagann chun cinn le linn obair 
bhainistíochta éileamh na GÉS féin nó i ndáil le costais dlí eile  
a thabhaíonn an t-údarás Stáit lena mbaineann. 

Déantar scrúdú cúramach ar leibhéal na gcostas dlí a íoctar le 
hionadaithe dlí na ngearánaithe agus, nuair is féidir agus trí 
idirbheartaíocht, féachann an GÉS leis an laghdú is mó is féidir a 
dhéanamh ar chostais dlí atá le híoc ag an Stát. Mura féidir leis 
an GÉS leibhéal na gcostas dlí atá le híoc le hionadaithe dlí  
na ngearánaithe a chomhaontú go rathúil, is é Oifig na 
mBreithneoirí Costas Dlíthiúil a chinneann an t-ábhar, faoi  
réir ceart achomharc a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt.

In 2019, réitigh an GÉS 830 bille costas. B'ionann an méid 
iomlán a éilíodh agus €112.0m. Réitíodh na billí ar €68.2m -  
ar laghdú 39% é ar an méid a éilíodh.

7 I gcás árachóir dócmhainneach atá údaraithe i mBallstát AE eile, an duine a chomhlíonann na feidhmeanna coibhéiseacha is a dhéanann 
leachtaitheoir sa Bhallstát i gceist.

AN CISTE CÚITIMH ÁRACHAIS (CCÁ)
Faoin Acht Árachais Sláinte (Leasú) 2018, i gcás cuideachta 
árachais a dteastaíonn uaidh ag teastáil tarraingt ar an CCÁ a 
leachtú, déanfaidh an GÉS iarratas chuig an Ard-Chúirt, thar 
ceann an leachtaitheora 7, chun íocaíochtaí ón CCÁ a cheadú, 
nuair a bheidh scrúdú díchill chuí ar na héilimh ábhartha 
críochnaithe.

I dtaca le cuideachtaí árachais atá údaraithe i mBallstát AE nach 
Éirí é, dáileann an GÉS suimeanna a scaoiltear ón CCÁ ar 
éilitheoirí.

D'éirigh le hiarrataí chuig an Ard-Chúirt ar íocaíocht amach ón 
gCiste Cúitimh Árachais in 2019 i dtaca le Setanta Insurance 
Company Ltd (faoi leachtú) atá údaraithe i Málta (€15.2m) agus 
Enterprise Insurance Company plc (faoi leacthú) atá údaraithe i 
nGiobráltar (€4.8m) agus rinneadh íocaíocht le thart ar 780 
iarratasóir. Rinneadh €20.6m a dháileadh ar timpeall 1,300 
iarratasóir i dtaca le Setanta in 2018.

ÉILIMH AR CHOSTAIS DLÍ A RÉITÍODH IN 2019

Líon na nÉilimh
ar Chostas a

Idirbheartaíodh
Méid 

A Éilíodh
€m

Costas na 
nÉileamh a

Comhaontaíodh
€m

Costas Dlí 
Coigilteas

%

GÉS Cliniciúil 208 55.4 35.1 37

GÉS Ginearálta 123 7.1 5.0 30

Binsí Fiosrúcháin 19 7.7 2.8 63

Eile* 480 41.7 25.4 39

Iomlán 830 112.0 68.2 39

*Den chuid ba mhó, costais dlí tríú páirtithe i gcásanna gortaithe neamhphearsanta a cuireadh ar aghaidh chuig an GÉS ag Príomh-Aturnae Stáit 
nó Oifig Seirbhísí Dlí FSS.
D’fhéadfadh sé nach dtiocfadh na figiúirí leis an suimiú iomlán de bharr slánaithe.
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4. Martin Murphy
BALL NA GNÍOMHAIREACHTA
Ball gníomhaireachta (ceaptha arís le 
haghaidh téarma 5 bliana ón 22 Nollaig 
2018)

• Cathaoirleach an Choiste um Luach 
Saothair

• Cathaoirleach Choiste na 
Gníomhaireachta um Éilimh ar an Stát

• Ball den Choiste Infheistíochta

Iar-Stiúrthóir Bainistíochta agus 
Cathaoirleach Hewlett Packard Enterprise 
Ireland is ea Martin. Is comhalta boird é le 
Banc Uladh agus le Scoil Ghnó Michael 
Smurfit UCD é. Chomh maith leis sin, is 
cathaoirleach na Comhairle Comhairlí um 
an Margadh Saothair é. Is sainghrúpa é sin 
a thugann comhairle don Rialtas maidir le 
beartas an mhargaidh saothair agus 
tuairimí maidir le ceisteanna ginearálta 
fostaíochta. Iar-Uachtarán Comhlachas 
Tráchtála Bhaile Átha Cliath is ea é freisin.

5. Conor O’Kelly
BALL NA GNÍOMHAIREACHTA
(ex officio)

Ceapadh Conor O’Kelly ina 
Phríomhfheidhmeannach ar GBCN in 
Eanáir 2015. Iar-Leas-Chathaoirleach 
Investec Holdings (Ireland) Ltd is  
ea é. Roimhe sin, bhí sé ina 
Phríomhfheidhmeannach ar NCB Grúpa 
agus, in 2003, d'éirigh leis ceannach thar 
barr amach ag an mbainistíocht a 
chomhaontú. Ina dhiaidh sin, cheannaigh 
Investec Plc an grúpa. Sula ndeachaigh sé 
le NCB mar Cheannasaí Ioncaim Sheasta, 
chaith sé 11 bhliain le Barclays Capital, áit 
a raibh roinnt post bainistíochta sinsearaí 
aige. D'oibrigh sé i Londain, Tóiceo agus 
Nua-Eabhrac. Iar-Stiúrthóir Stocmhalartán 
na hÉireann agus iarbhall de Bhord 
Fhondúireacht Choláiste na Tríonóide is ea 
é. Fuair sé céim i gColáiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath agus céim mháistir ó 
Senshu University sa tSeapáin.

6. Brian O'Kelly
BALL NA GNÍOMHAIREACHTA
Ball gníomhaireachta (ceaptha le haghaidh 
téarma 5 bliana ón 17 Meitheamh 2019)

• Ball den Choiste Iniúchta agus Riosca

Ollamh Taca le hAirgeadas in Ollscoil 
Chathair Bhaile Átha Cliath is ea é an 
tOllamh O'Kelly agus is Stiúrthóir Acadúil 
an M.Sc. in Infheistíocht, Státchiste agus 
Baincéireacht é. Tá níos mó ná 20 bliain 
taithí sna margaí airgeadais ag Brian le 
BSL, AIB Capital Markets agus QED Equity. 
Chuir sé seirbhísí comhairleacha ar fáil do 
roinnt banc freisin.

7. Robert Watt
BALL NA GNÍOMHAIREACHTA
(ex officio)

• Ball an Choiste um Luach Saothair

Ard-Rúnaí na Roinne Caiteachais Phoiblí 
agus Athchóirithe is ea é Robert Watt. Tá 
sé freagrach as beartas caiteachais phoiblí, 
caiteachas caipitil agus Comhpháirtíochtaí 
Príobháideacha Poiblí, agus as bainistíocht 
agus athchóiriú foriomlán sheirbhís phoiblí 
na hÉireann. Is eacnamaí é agus tá taithí 
aige san earnáil phoiblí agus an earnáil 
phríobháideach.

8. Susan Webb
BALL NA GNÍOMHAIREACHTA
Ball gníomhaireachta (ceaptha arís le 
haghaidh téarma 5 bliana ón 22 Nollaig 
2018)

• Cathaoirleach an An Coiste Infheistíochta

• Ball den Choiste Iniúchta agus Riosca

Is iar-Stiúrthóir Bainistíochta í Susan Webb 
ar ionad cistíochta idirnáisiúnta Pfizer atá 
lonnaithe i mBaile Átha Cliath. Stiúrthóir 
neamhfheidhmiúcháin neamhspleách 
Wells Fargo Bank International Unlimited 
Company agus Depfa Bank plc is ea í.

9. Rachael Ingle
BALL NA GNÍOMHAIREACHTA
Ball gníomhaireachta (ceaptha le haghaidh 
téarma 5 bliana ón 22 Nollaig 2019)

• Ball den Choiste Iniúchta agus Riosca

• Ball an Choiste um Luach Saothair

Is achtúire í Rachael Ingle agus is Stiúrthóir 
Bainistíochta í ar ghnó Scoir agus 
Infheistíochta Aon in Éirinn. Toghadh í mar 
Chathaoireach tofa Chumann Cistí Pinsin 
na hÉireann in 2013.

1. Maeve Carton
CATHAOIRLEACH 
(ceaptha mar bhall arís le haghaidh téarma 
5 bliana ón 22 Nollaig 2017 agus ceapadh 
ina Cathaoirleach ón 1 Eanáir 2019)

• Ball an Choiste um Luach Saothair

Iar-Stiúrthóir CRH is ea Maeve Carton, áit 
ar oibrigh sí i roinnt ról sinsearach, lenar 
áiríodh Stiúrthóir Claochlaithe an Ghrúpa 
agus an Stiúrthóir Airgeadais. Sula 
ndeachaigh sí le CRH, d'oibrigh sí le roinnt 
blianta mar chuntasóir cairte i gcleachtas 
idirnáisiúnta cuntasaíochta.

2. Gerardine Jones
BALL NA GNÍOMHAIREACHTA
Ball gníomhaireachta (ceaptha le haghaidh 
téarma 5 bliana ón 8 Márta 2017)

• Cathaoirleach an Choiste Iniúchta agus 
Riosca

Cuntasóir cairte is ea Gerardine Jones. 
Faoi láthair, is Stiúrthóir Sharpsburg 
Consultants Limited í agus tá roinnt ról 
stiúrthóra neamhfheidhmiúcháin aici, lena 
n-áirítear le BNY Mellon Fund Services 
(Ireland) DAC agus ITG Limited. Roimhe 
sin, ba í Leas-Phríomhfheidhmeannach 
agus Ceannasaí Riosca le Cantor Fitzgerals 
Ireland, agus bhí sí ina Stiúrthóir Liostaithe 
ag Stocmhalartán na hÉireann.

3. Derek Moran
BALL NA GNÍOMHAIREACHTA
(ex officio)

• Ball Choiste na Gníomhaireachta um 
Éilimh ar an Stát

Ard-Rúnaí na Roinne Airgeadais is ea 
Derek Moran. Tá sé freagrach as 
saincheisteanna beartais a bhaineann leis 
an ngeilleagar, an buiséad agus cúrsaí 
fioscacha, baincéireacht agus seirbhísí 
airgeadais, as maoirseacht a dhéanamh  
ar infheistíochtaí na hÉireann i mbainc 
chumhdaithe agus as tacaíocht a thabhairt 
do na bainc sin. Ball de Choimisiúin an 
Bhainc Cheannais, de Bhord Bainistíochta 
na Státseirbhíse is ea é, agus is ball de 
chomhairle na Fondúireachta um Staidéar 
Fioscach é freisin.
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RÁITEAS RIALACHAIS AGUS 
TUARASCÁIL BHAILL NA 
GNÍOMHAIREACHTA
Tá freagracht uileghabhálach ar an nGníomhaireacht (an Bord) 
as feidhmeanna uile GBCN (seachas an Ghníomhaireacht 
Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní (GNBS), Corparáid 
Baincéireachta Straitéisí na hÉireann (CBSÉ) agus Maoiniú 
Teaghais-Tógála na hÉireann (MTTÉ) a bhfuil a mboird ar leith 
acu féin ) faoin Acht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an 
Chisteáin Náisiúnta (Leasú), 2014. Tá an Ghníomhaireacht 
cuntasach don Aire Airgeadais. Agus í i mbun a dualgas a 
feidhmiú, díríonn an Ghníomhaireacht ar threoir straitéiseach 
agus maoirseacht a sholáthar don eagraíocht agus ar a chinntiú 
go bhfuil rialuithe cuí i bhfeidhm, agus cúrsaí oibríochtúla á 
dtarmligean chuig an mbainistíocht. Féachann sé le tacaíocht 
agus dúshlán a thabhairt don lucht bainistíochta maidir le 
spriocanna GBCN a bhaint amach agus cultúr corparáideach a 
chothú a chuirfidh le baint amach na spriocanna seo. Is é an 
Príomhfheidhmeannach agus an fhoireann ardbhainistíochta 
atá freagrach as bainistíocht, rialú agus stiúradh laethúil GBCN. 
Caithfidh an Príomhfheidhmeannach agus an fhoireann 
ardbhainistíochta an treoir straitéiseach a leagann an 
Ghníomhaireacht síos, agus ní mór do gach aon chomhalta de 
chuid na Gníomhaireachta tuiscint soiléir a bheith acu ar na 
gníomhartha príomhúla agus cinntí a bhaineann le GBCN, agus 
ar aon rioscaí suntasacha is dócha a thiocfaidh chun cinn. 
Feidhmíonn an Príomhfheidhmeannach mar phointe 
idirchaidrimh dhírigh idir an Ghníomhaireacht agus lucht 
bainistíochta GBCN.

FREAGRACHTAÍ NA GNÍOMHAIREACHTA
Tá feidhmeanna GBCN dílsithe don Ghníomhaireacht, a 
fhéadfaidh feidhmeanna a tharmligean chuig an 
bPríomhfheidhmeannach. Tá sceideal foirmiúil ábhar 
forchoimeádta lena gcinneadh ag an nGníomhaireacht. 
Cuimsíonn an sceideal seo:

l Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais;

l Beartas agus Creat Bainistíochta Riosca;

l Aidhmeanna na Straitéise Corparáidí agus an aonaid ghnó 
agus na Feidhme Corparáide (lena n-áirítear spriocanna 
bliantúla);

l Buiséad oibre;

l Luach Saothair an Phríomhfheidhmeannaigh (i ndiaidh 
comhairliúcháin leis an Aire);

l Beartas foriomlán um an luach saothair;

l Plean Maoinithe an Státchiste;

l Straitéis Infheistíochta CISÉ;

l Infheistíochtaí Phunainn CISÉ na hÉireann os cionn €150m 
(déantar cinntí infheistíochta suas le €150m a tharmligean 
chuig an gCoiste Infheistíochta);

8 D'fhaomh an Príomhfheidhmeannach Plean Infheistíochta Bliantúil an Chiste Cúltaca (Ciste Lá na Coise Tine) Barrachais Náisiúnta (Teagmhais 
Eisceachtúla) in 2019 sular chinn an Ghníomhaireacht, ag a chruinniú an 26 Samhain 2019, faomhadh agus leasú Phlean Infheistíochta Bliantúil an 
Chiste Cúltaca Barrachais Náisiúnta a chur san áireamh mar ábhar forchoimeádta.

l Príomhthéarmaí conarthaí le haghaidh seirbhísí gairmiúla 
agus oibriúcháin agus caiteachas caipitil GBCN os cionn 
€5m, le líon teoranta eisceachtaí; agus

l Plean Infheistíochta Bliantúil an Chiste Cúltaca Barrachais 
Náisiúnta (Teagmhais Eisceachtúla) agus aon leasúcháin.8

Ceanglaíonn Achtanna Ghníomhaireacht Bainistíochta an 
Chisteáin Náisiúnta 1990 go 2014 agus an tAcht um Chuntais 
Dhíomhaoine 2001 (arna leasú) ar an nGníomhaireacht ráitis 
airgeadais a ullmhú maidir lena cuid oibríochtaí do gach bliain 
airgeadais. Agus na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú aici, 
déanfaidh an Ghníomhaireacht:

l beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad a 
chur i bhfeidhm ar bhonn comhsheasmhach;

l breithiúnais agus meastacháin réasúnta agus stuama a 
dhéanamh;

l na ráitis airgeadais a réiteach ar bhonn gnóthas leantach, 
mura bhfuil sé míchuí é sin a dhéanamh; agus

l aon imeacht ábhartha ó chaighdeáin chuntasaíochta 
infheidhme a nochtadh agus a mhíniú.

Tá an Ghníomhaireacht freagrach as, i cibé foirm a fhaomhann 
an tAire Airgeadais, gach cuntas cuí agus gnách i ndáil leis an 
airgead go léir faighte nó caite aici a choinneáil agus as taifid 
chuntasaíochta a choinneáil a nochtann le cruinneas réasúnta 
ag tráth ar bith staid airgeadais na Gníomhaireachta, a gcuid 
cistí agus an Fiachas Náisiúnta.

Tá an Ghníomhaireacht freagrach as buiséad caiteachais agus 
straitéis chorparáideach GBCN a fhaomhadh, lena n-áirítear 
Spriocanna an Aonaid Ghnó agus na Feidhme Corparáidí. 
Déanann an Ghníomhaireacht athbhreithniú ar thorthaí atá ag 
teacht chun cinn i gcoinne buiséid agus spriocanna i rith na 
bliana agus ag deireadh na bliana.

Tá an Ghníomhaireacht freagrach freisin as sócmhainní atá 
faoina smacht a chosaint agus mar sin as céimeanna réasúnta a 
ghlacadh chun calaois agus mírialtachtaí eile a chosc agus a 
bhrath.

Measann an Ghníomhaireacht go dtugann ráitis airgeadais 
GBCN léargas ceart ar fheidhmíocht airgeadais agus ar staid 
airgeadais GBCN an 31 Nollaig 2019.
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STRUCHTÚR NA GNÍOMHAIREACHTA
Tá naonúr baill sa Ghníomhaireacht. Ceapann an tAire 
Airgeadais seisear baill, an Cathaoirleach san áireamh.  
Is comhaltaí ex officio den Ghníomhaireacht iad 
Príomhfheidhmeannach GBCN agus Ard-Rúnaithe na Roinne 
Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Is é 
téarma oifige comhalta cheaptha cúig bliana. Tá sonraí na 
gcomhaltaí reatha agus a dtréimhsí ceapacháin leagtha amach 
ar leathanch 60 agus leathanach 61.

Tá ceithre choiste bunaithe ag an nGníomhaireacht chun tacú 
leis a cuid freagrachtaí a chomhlíonadh, agus tá Téarmaí 
Tagartha foirmiúla ag gach ceann acu:

l An Coiste Iniúchta agus Riosca;

l An Coiste Infheistíochta;

l An Coiste um Luach Saothair; agus

l Coiste Straitéise na Gníomhaireachta um Éilimh ar an Stát.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar Choistí na Gníomhaireachta, 
féach Tuarascálacha Coiste, idir leathanach 68 agus leathanach 
70.

Rinneadh measúnú feidhmíochta ar an nGníomhaireacht ag 
grúpa seachtrach in 2018 agus cuirfear i gcrích é go luath in 
2019. Chuidigh comhaltaí na Gníomhaireachta le meastóireacht 
féinmheasúnaithe inmheánach ar fheidhmíocht na 
Gníomhaireachta in 2019. Le linn an phróisis meastóireachta, 
sainaithníodh líon beag gníomhartha a dtabharfar faoi le linn na 
bliana. Ullmhaíodh maitrís scileanna a dhéanann athbhreithniú 
ar scileanna chomhaltaí na Gníomhaireachta trí thagairt d'Alt 
3(A)(2) den Acht Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin 
Náisiúnta, 1990 (arna leasú).

Tacaíonn Rúnaí na Gníomhaireachta leis an nGníomhaireacht  
a feidhmeanna a chur i gcrích. Chomh maith leis sin, 
comhordaíonn an Rúnaí oibríocht na gCoistí Gníomhaireachta 
éagsúla: tacaíonn Rúnaí na Gníomhaireachta nó Rúnaí Cúnta na 
Gníomhaireachta le gach ceann de na Coistí.

ATHRUITHE PRÍOMHPHEARSANRA
Ceapadh Brian O'Kelly, Ball Gníomhaireachta, don 
Ghníomhaireacht ar feadh téarma cúig bliana an 17 Meitheamh 
2019, chun folúntas a bhí ann tar éis do Willie Walsh éirí as le 
héifeacht ón 1 Eanáir 2019 a líonadh.

Ceapadh Rachael Ingle, Ball Gníomhaireachta, don 
Ghníomhaireacht ar feadh téarma cúig bliana an 22 Nollaig 
2019, tar éis do théarma ceapacháin Mary Walsh dul in éag an 
21 Nollaig 2019.

Tar éis do Eileen Fitzpatrick, Stiúrthóir RÉnua, éirí as, cuireadh 
deireadh lena fostaíocht leis an nGníomhaireacht an 10 
Bealtaine 2019. 

Cuireadh deireadh le fostaíocht Cathy Bryce, Stiúrthóir na 
Gníomhaireachta Náisiúnta Forbartha Airgeadais (GNFA) (agus 
Stiúrthóir RÉnua ar feadh tréimhse), leis an nGníomhaireacht an 
5 Iúil 2019.

Ceapadh Andrew O'Flanagan (iar-Phríomhoifigeach Dlí) ina 
Stiúrthóir RÉnua agus GNFA le héifeacht ón 2 Iúil 2019 agus 
ceapadh Susan O'Halloran (iar-cheann Dlí) ina Príomhoifigeach 
Dlí ar an dáta céanna.
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RÁITEAS RIALACHAIS AGUS TUARASCÁIL BHAILL NA GNÍOMHAIREACHTA 
(AR LEAN)
SCEIDEAL TINRIMH, TÁILLÍ AGUS SPEANSAS
Tá sceideal tinrimh ag cruinnithe na Gníomhaireachta agus na gCoistí leagtha amach thíos lena n-áirítear na táillí agus na costais a 
fhaigheann gach comhalta ina gcáil mar chomhalta den Ghníomhaireacht nó den Choiste.

 Gníomh-
aireacht

An Coiste 
Infheistíochta

An Coiste 
Iniúchta 

agus Riosca

An Coiste 
um Luach 

Saothair

Coiste 
Straitéise 

GÉs

Táillí  
2019  

€

Speansais 
2019  

€

Líon Cruinnithe 8 10 7 2 6   

Baill na Gníomhaireachta

Maeve Carton 8   2  45,000 - 

Rachael Ingle9 0 (p) 795 -

Gerardine Jones 8 10    30,000 -

Derek Moran 6    4 - -

Martin Murphy 8  7 2  30,000 -

Brian O’Kelly10 3 (p)     16,250 - 

Conor O’Kelly11 7 (p)     - -

Mary Walsh 8  7  6 29,205 -

Robert Watt 6   2  - -

Susan Webb 8 10 7   30,000 -

Iomlán 181,250 -

Comhaltaí Eile

Richard Leonard  10    20,000 9,076

Mark Ryan  10    20,000 -

Julie Sinnamon  7    - -

Sabaratnam Arulkumaran     6 12,500 2,092

Tom Beegan     5 12,500 823

Ciarán Breen     6 - -

Donogh Crowley     6 12,500 -

David Moloney     6 - -

Iomlán 77,500 11,991

Déanann (p) tagairt do líon na gcruinnithe arbh fhéidir freastal a dhéanamh air.

9 Ceapadh Rachael Ingle ar an 22 Nollaig 2019.
10 D'fhreastail Brian O'Kelly ar 3/3 chruinniú mar cuireadh tús lena cheapachán mar chomhalta Gníomhaireachta an 17 Meitheamh 2019. 
11 D'fhreastail Conor O'Kelly ar 7/7 gcruinniú. Níor fhreastail seo ar chruinniú neamhfheidhmiúcháin i Meitheamh 2019.

Cinneann an tAire Airgeadais leibhéal luach saothair chomhaltaí 
ceaptha na Gníomhaireachta. Is ionann an luach saothair a 
ghabhann le post an Chathaoirligh agus €45,000 in aghaidh na 
bliana agus is é luach saothair na gcomhaltaí ceaptha eile ná 
€30,000 in aghaidh na bliana. Ní fhaigheann na comhaltaí ex 
officio (Conor O'Kelly, Derek Moran agus Robert Watt) aon luach 
saothair maidir lena mballraíocht sa Ghníomhaireacht.

Socraíonn an Ghníomhaireacht luach saothair na mball 
seachtrach ar an gCoiste Infheistíochta agus ar an gCoiste 
Straitéise na Gníomhaireachta um Éilimh ar an Stát, le cead ón 
Aire Airgeadais. Faigheann baill sheachtracha den Choiste 
Infheistíochta €20,000 in aghaidh na bliana agus faigheann baill 
sheachtracha de Choiste Straitéise na Gníomhaireachta um 
Éilimh ar an Stát €12,500 in aghaidh na bliana. Ní fhaigheann 
Julie Sinnamon agus David Moloney, a ceapadh ar an gCoiste 
Infheistíochta agus ar Choiste na Gníomhaíochta um Éilimh ar 

an Stát, faoi seach, aon luach saothair i dtaca lena mballraíocht 
mar tá siad ar na Coiste ina gcáil mar sheirbhísigh phoiblí. Ní 
fhaigheann agus fostaithe GBCN aon luach saothair breise i 
dtaa le ballraíocht na gcoistí sin.

FOSTAITHE AGUS LUACH SAOTHAIR
Cuireann GBCN a shainorduithe i gcrích trí chúig aonad gnó: an 
tAonad Bainistíochta Maoinithe agus Fiachais, Aonad an Chiste 
Infheistíochta Straitéisí d'Éirinn, an Ghníomhaireacht Náisiúnta 
Forbartha Airgeadais, RÉnua agus an Ghníomhaireacht um 
Éilimh ar an Stát. Tacaíonn a fheidhmeanna corparáideacha le 
haonaid ghnó GBCN a sholáthraíonn seirbhísí thar Airgeadas, 
Oibríochtaí, Teicneolaíocht Faisnéise, Riosca, Acmhainní 
Daonna, Dlí, Comhlíonadh, Cumarsáid agus Iniúchadh 
Inmheánach.
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Tá roinnt d'fhoireann GBCN ar iasacht chuig an Roinn Airgeadais 
tar éis tarmligean fheidhmeanna córais baincéireachta an Aire 
Airgeadais a chúlghairm chuig GBCN ó Lúnasa 2011.

Sannann GBCN baill foirne do GNBS, CBSÉ agus HBFI agus 
soláthraíonn siad seirbhísí agus córais ghnó agus tacaíochta 
dóibh freisin. Eintitis neamhspleácha is ea iad GNBS, CBSÉ agus 
HBFI a bhfuil boird ar leith acu. Déanann GNBS, CBSÉ, agus 
HBFI costais na seirbhísí seo (lena n-áirítear costais foirne) a 
aisíoc le GBCN ar bhonn gnóthaithe costais.

Seachas baill foirne a sannadh do GNBS, CBSÉ agus HBFI, bhí 
52512 fostaí ag GBCN ag deireadh 2019. Sannadh 21012 fostaí 
do GNBS, 23 fostaí do CBSÉ agus 21 fostaí do HBFI.

Tá samhail luach saothair GBCN bunaithe ar chonarthaí 
fostaíochta rúnda, atá idirbheartaithe ina n-aonar, le luach 
saothair iomaíoch atá ailínithe ar an margadh. Is éard atá sa 
phacáiste luach saothair tipiciúil ná bonn-tuarastal seasta, 
teidlíocht pinsin agus soláthar do phá lánroghnach a bhaineann 
le feidhmíocht. I líon teoranta cásanna, íoctar liúntais nó sochair 
eile.

Is é cuspóir GBCN a chinntiú go n-éascaítear leis na socruithe 
luacha saothair atá déanta aige fostaithe ardfheidhmíochta 
agus spreagtha a mhealladh, a fhorbairt agus a choinneáil, agus 
go mbeidh na scileanna agus an taithí chuí acusan chun a 
chinntiú gur féidir le GBCN a fheidhmeanna reachtúla a 
chomhlíonadh go hiomlán ar bhealach éifeachtach agus 
éifeachtúil, agus an dlí is infheidhme á chomhlíonadh ag an am 
céanna. Tá sé mar aidhm aige córas luach saothair a oibriú:

l cur ar chumas GBCN dul san iomaíocht go héifeachtach sa 
mhargadh saothair agus fostaithe ar ardchaighdeán a earcú 
agus a choinneáil;

l cuspóirí GBCN maidir le dea-rialachas corparáideach a 
léiriú;

l luach saothair a bhainistiú ar bhealach cuí agus leibhéal ard 
feidhmíochta a spreagadh; agus

l a bheith comhsheasmhach le bainistíocht riosca stuama 
agus éifeachtach agus í sin a chur chun cinn.

Tá íocaíochtaí lánroghnacha a bhaineann le feidhmíocht 
ceaptha chun feidhmíocht as cuimse a chúiteamh ag féachaint 
d'fheidhmíocht an fhostaí é féin, don fheidhmíocht i réimse 
freagrachta an fhostaí, agus d’feidhmíocht fhoriomlán GBCN. 
Déantar íocaíochtaí a bhaineann le feidhmíocht de réir na 
bparaiméadar atá faofa ag Coiste na Gníomhaireachta um 
Luach Saothair neamhfheidhmiúcháin. Tagann suim iomlán na 
n-íocaíochtaí a bhaineann le feidhmíocht a rinneadh maidir le 
bliain ar bith faoi réir fhaomhadh an Choiste um Luach Saothair 
freisin.

Rinne GBCN íocaíochtaí a bhain le feidhmíocht le 200 ball foirne 
in 2020 maidir le 2019. na híocaíochtaí sin san iomlán agus 
€2,054,000. an íocaíocht aonair is airde agus €50,000; an 
íocaíocht aonair is lú agus €1,000.

12 Ar bhonn coibhéis lánaimseartha (slánaithe don slánuimhir is gaire).

Miondealú ar Shochair Ghearrthéarmacha 
Fostaithe
Déantar sochair ghearrthéarmacha na bhfostaithe os cionn 
€50,000 maidir le seirbhísí a rinneadh le linn 2019 a rangú sna 
bandaí seo a leanas:

Raon Líon Fostaithe

€50,001 go €75,000 116

€75,001 go €100,000 108

€100,001 go €125,000 51

€125,001 go €150,000 34

€150,001 go €175,000 19

€175,001 go €200,000 16

€200,001 go €225,000 7

€225,001 go €250,000 7

€250,001 go €275,000 1

€275,001 go €300,000 0

€300,001 go €325,000 1

€325,001 go €350,000 0

€350,001 go €375,000 3

€375,001 go €400,000 1

€400,001go €425,000 0

€425,001 go €450,000 0

€450,001 go €475,000 0

€475,001 go €500,000 1

Nóta: Chun críocha an nochta seo, áirítear le sochair 
ghearrthéarmacha fostaithe maidir le seirbhísí a soláthraíodh le linn 
2019 an tuarastal agus sochair inchánach eile a íoctar le fostaithe 
(lena n-áirítear íocaíochtaí a bhaineann leis an fheidhmíocht) agus 
íocaíochtaí eile a dhéantar thar ceann fostaithe, ach ní áirítear ÁSPC an 
fhostóra leis.

NOCHTADH ATÁ DE DHÍTH FAOIN GCÓD 
CLEACHTAIS CHUN COMHLACHTAÍ STÁIT A 
RIALÚ (2016)
Tá an Ghníomhaireacht freagrach as a chinntiú gur chloígh 
GBCN le riachtanais an Chóid Chleachtais um Rialachas 
Comhlachtaí Stáit (“an Cód”), mar a d'fhoilsigh an Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe é i mí Lúnasa 2016. 
Ceanglaítear sa Chód an nochtadh seo a leanas a dhéanamh:

Miondealú ar Shochair Ghearrthéarmacha 
Fostaithe
Féach an chuid maidir leis an Soláthar Foirne agus Luach 
Saothair ar an leathanach roimhe seo.

Costais Sainchomhairleoireachta
Tá costais chomhairleoireachta a thabhaíonn GBCN le linn a 
shainorduithe a fheidhmiú leagtha amach sna Ráitis Airgeadais: 
Cuntas Riaracháin GBCN, Ráitis Airgeadais an GÉS agus Ráitis 
Airgeadais CISÉ.
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Costais Dlí agus Socruithe Dlí
Chun críocha riachtanas nochta an Chóid, níor tabhaíodh aon 
chaiteachas ábhartha in 2019.

Caiteachas Taistil agus Cothabhála
Catagóirítear costais taistil agus cothabhála mar seo a leanas:

2019 
€000

2018 
€000

Intíre

Bord/Coiste 12 6

Fostaithe 343 443

Idirnáisiúnta

Bord/Coiste

Fostaithe 344 491

699 940

Caiteachas ar Fháilteachas
Cuimsíonn an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Ioncam 
Cuimsitheach Eile €119,391 (2018: 77,098) maidir le caiteachas 
fáilteachais foirne, ar bhain €30,439 de le himeacht d'fhostaithe 
nuair a aistríodh chuig áitreabh nua.

RÁITEAS COMHLÍONTA
Tá GBCN tar éis an Cód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí 
Stáit, mar a d'fhoilsigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe, a chomhlíonadh i ngach ponc ábhartha, le roinnt 
oiriúnuithe/éagsúlachtaí/neamhiarratais ar thángthas ar 
comhaontuithe ina leith leis an Aire Airgeadais, agus tá 
achoimre orthu sin leagtha amach thíos. Léirítear leis na 
hoiriúnuithe seo go príomha go ndéanann GBCN, a bhfuil a 
chuid costas mar mhuirear ar an bPríomh-Chiste13, raon 
d’fheidhmeanna atá os comhair an mhargaidh agus go 
ndearnadh é a struchtúrú d'aon ghnó chun go mbeadh sé 
solúbtha go hoibríochtúil chun gníomhú ar bhealach tráchtála 
agus na feidhmeanna seo á bhfeidhmiú.

Conarthaí a Fhaomhadh
Molann an Cód gur cheart do Sceideal na nÁbhar a 
Fhorchoimeádtar le Cinneadh ag an nGníomhaireacht 
tairseacha cainníochtúla soiléire a shonrú maidir le conarthaí 
atá os a gcionn a bhfuil gá le faomhadh na Gníomhaireachta ina 
leith. Moltar ann chomh maith gur ábhar forchoimeádta é 
“ceadú téarmaí mórchonarthaí”.

Mar gheall ar an raon de shainorduithe gnó atá ag GBCN agus 
gur cuid lárnach de ghníomhaíochtaí gnó GBCN é conarthaí 
airgeadais a dhéanamh, tá critéir ar leith curtha i mbun ag 
GBCN chun infheistíochtaí a fhaomhadh agus chun conarthaí a 
dhéanamh ag brath ar an réimse gnó, mar seo a leanas:

13 Seachas na speansais a thabhaítear i dtaca le CISÉ agus an Ciste Éigeandála a fhaigheann maoiniú ó na Cistí ar leith.
14 Baineann an fhoráil le méid measta na gconarthaí aonair a bhronntar ó na creatphainéil.
15 Léiríonn an t-athrú sin an t-athrú ar na hÁbhair Fhorchoimeádta a d'fhaomh an Ghníomhaireacht an 26 Samhain 2019.

l Tá fáil nó diúscairt infheistíochtaí CISÉ in Éirinn 
forchoimeádta ag an nGníomhaireacht/ag an  
gCoiste Infheistíochta. Is é an Coiste Infheistíochta 
neamhfheidhmiúcháin reachtúil a dhéanann cinntí 
infheistíochta suas le €150m. Sa chás go bhfuil infheistíocht 
bheartaithe os cionn €150m, déanann an Ghníomhaireacht 
an cinneadh ar mholadh an Choiste Infheistíochta. Déantar 
infheistíochtaí laistigh de théarmaí na Straitéise Aistrithe 
Punainne Domhanda a tharmligean chuig an mbainistíocht. 
Déantar gníomhartha a bhaineann le fáltais nó le diúscairt 
sócmhainní CISÉ atá faoi réir threoir ón Aire a tharmligean 
chuig an mbainistíocht.

l Déantar conarthaí fiachais a tharmligean chuig an 
mbainistíocht - laistigh de pharaiméadair Phlean Bliantúil 
Maoinithe an Státchiste, ar Ábhar Forchoimeádta é.

l Faomhadh chun dul i mbun conarthaí Comhpháirtíochta 
Príobháidí Poiblí (PPP) nua agus aon chonradh nua chun 
tabhairt faoi mar ghníomhaire don Aire Oideachais agus 
Scileanna, déantar aon tionscadal infheistíochta poiblí 
maidir le saoráid oideachais a tharmligean chuig an 
mbainistíocht. Bunaíodh Coiste Bonneagair Bhainistíochta 
chun tionscadail bhonneagair a fhaomhadh. Áirítear leo 
tionscadail a ndéanann an Coiste Bonneagair Bainistíochta 
athbhreithniú orthu, agus an toradh, mar ábhair a 
dtabharfaidh an Ghníomhaireacht faoi deara iad.

l Déantar conarthaí do sheirbhísí gairmiúla agus  
oibriúcháin agus do chaiteachas caipitil GBCN nach bhfuil 
forchoimeádta ag an nGníomhaireacht a tharmligean chuig 
an mbainistíocht. Muirearófar na príomhthéarmaí conarthaí 
do sheirbhísí gairmiúla agus/nó oibriúcháin agus do 
chaiteachas caipitil GBCN a rinne GBCN le luach measta 
€5m nó níos mó, ar bhuiséid chaiteachais GBCN nó CISÉ, 
seachas:

— creatchonarthaí14;

— conarthaí a bhaineann le cur i bhfeidhm Straitéis 
Aistrithe Phunann Domhanda CISÉ, mar a tharmligtear 
chuig an mbainistíocht; agus

— tá conarthaí i ndáil leis an gciste a bunaíodh chun 
Státchabhair líomhnaithe a aisghabháil ag an Stát 
forchoimeádta don Ghníomhaireacht.15

Leibhéil Údaráis Tarmligthe
Moltar sa Chód gur ábhar forchoimeádta é “Leibhéil Údaráis 
Tarmligthe". I bhfianaise an raon leathan sainorduithe a rinne 
GBCN agus an gá atá le solúbthacht a chaomhnú maidir leis na 
húdaráis tarmligthe éagsúla maidir leis na sainorduithe seo, 
tarmligeadh leibhéil Údaráis Tarmligthe chuig an 
bPríomhfheidhmeannach. Chun a chinntiú go ndéanann an 
Ghníomhaireacht maoirseacht ar údaráis tharmligthe, déanann 
an Coiste Iniúchta agus Riosca athbhreithniú ar Údaráis 
Tarmligthe Chomhdhlúite GBCN ar bhonn bliantúil.
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Straitéis
Leagtar amach sa Chód riachtanais éagsúla maidir le plean 
straitéiseach a ullmhú agus a ghlacadh do chomhlachtaí Stáit 
tráchtála agus neamhthráchtála. Ba cheart do chomhlachtaí 
tráchtála pleananna gnó rollacha cúig bliana a fhaomhadh agus 
ba chóir do chomhlachtaí neamhthráchtála ráitis straitéise a 
ghlacadh ar feadh tréimhse trí go cúig bliana amach romhainn.

Clúdaíonn Straitéis Chorparáideach GBCN16 tréimhse cúig 
bliana agus tá dhá chuid inti:

Cuid 1: Straitéis Chorparáideach GBCN; agus

Cuid 2: Spriocanna agus Feidhm Chorparáideach an Aonaid 
Ghnó.

Déantar athbhreithniú bliantúil ar Straitéis Chorparáideach 
GBCN agus déantar í a nuashonrú ar bhonn rollach cúig bliana. 
Cuirtear Cuid 1 faoi bhráid an Aire Airgeadais má tá aon 
athruithe ar an sprioc uileghabhálach agus tá trí cholún 
cumasaithe leagtha amach ann. Déantar Cuid 2 a nuashonrú  
go bliantúil agus cuirtear faoi bhráid an Aire Airgeadais í lena 
thuairimí a fháil sula dtabharfar chun críche í.

Tá an nós imeachta le haghaidh comhairliúcháin Aireachta 
maidir le Straitéis Infheistíochta CISÉ a chinneadh agus a 
athbhreithniú leagtha amach in Alt 40 (3) den Acht um 
Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Leasú), 
2014.

Neamhchomhlíonadh Oibleagáidí Reachtúla
I bhfianaise an réimse leathan oibleagáidí reachtúla ábhartha a 
bhfuil GBCN faoina réir, tá sé beartaithe aghaidh a thabhairt ar 
an gceanglas go dtabharfaidh an Cathaoirleach aird an Aire 
Airgeadais ar neamhchomhlíonadh aon oibleagáidí reachtúla trí 
é a chur i bhfeidhm ar chásanna ábhartha neamhchomhlíonta 
amháin.

Sócmhainní a Fháil nó a Dhiúscairt etc.
Déantar gníomhaíochtaí infheistíochta CISÉ a bhainistiú i 
gcomhthéacs an chreata reachtúil chun infheistíochtaí CISÉ a 
dhéanamh mar atá leagtha amach san Acht um Ghníomhaireacht 
Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Leasú) 2014, i Straitéis 
Infheistíochta CISÉ agus i bpróiseas infheistíochta CISÉ. Ní 
bhaineann na forálacha sin de Roinn 8 den Chód a dhéileálann 
le fáil nó diúscairt sócmhainní, breithmheas infheistíochta 
caipitil, bunú nó éadáil fochuideachtaí, rannpháirtíocht i 
gcomhfhiontair agus sealbhú scaireanna, le gníomhaíochtaí 
infheistíochta CISÉ. Ní mheastar go bhfuil trádáil bhannaí 
Rialtais nó sócmhainní eile i ngnáthchúrsa oibríochtaí gnó  
GBCN ag teacht le Roinn 8 den Chód.

16 Tá Straitéis Chorparáideach GBCN faoi réir athbhreithniú ag an nGníomhaireacht agus ag an Aire.

Ciorclán TFC
Mar a fhoráiltear faoi Alt 3 de Chiorclán 02/16 na Roinne 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ar Shocruithe le  
haghaidh Caiteachais Dhigiteach agus TFC a bhaineann leis an 
Státseirbhís agus an tSeirbhís Phoiblí, tá sé aontaithe ag an 
Roinn Airgeadais go bhfuil GBCN díolmhaithe ó creat formheasa 
le haghaidh caiteachais dhigiteach agus TFC.

Cód Caiteachais Phoiblí
Níl an Cód Caiteachais Phoiblí infheidhme maidir le GBCN toisc 
nach bhfuil GBCN ag tabhairt faoi thionscadail chaipitil (seachas 
i ndáil lena róil CISÉ agus an NDFA) nó cláir chaiteachais reatha 
nua. Tá feidhmeanna GBCN leagtha amach i reachtanna - i 
reachtaíocht phríomhúil nó déantar iad a tharmligean chuig 
GBCN trí Ordú Aireachta. Baineann buiséad oibriúcháin GBCN 
le soláthar foirne, agus le córais, áiseanna agus costais eile a 
bhaineann le feidhmiú na bhfeidhmeanna seo. Maidir le 
míreanna caiteachais nua suntasacha laistigh dá bhuiséad 
oibriúcháin, baineann GBCN úsáid as an bpróiseas measúnaithe 
caighdeánach atá leagtha amach i gcuid 2.1 den Chód 
Caiteachais Phoiblí ina phróiseas breithmheasa tionscadail.

Luach Saothair
Agus forálacha an Chóid maidir le luach saothair á 
gcomhlíonadh, tá GBCN tar éis glacadh leis na forálacha a 
bhaineann le comhlachtaí tráchtála Stáit, arna n-oiriúnú i 
bhfianaise a struchtúir rialachais agus tuairiscithe agus a 
shamhail luach saothair ar leith. Ag teacht leis an gcur chuige 
seo, foilsíonn GBCN sonraí faoi shochair ghearrthéarmacha 
fostaithe i mbandaí de €25,000.

Ciorcláin Taistil
Tá polasaí taistil GBCN bunaithe ar an gCreat le haghaidh 
Beartas Taistil do Chomhlachtaí Stáit atá sa Chód. Cuirtear rátaí 
míleáiste na státseirbhíse faofa (a léiríonn Ciorclán 07/2017) i 
bhfeidhm. Ní íocann GBCN rátaí cothabhála maidir leis an 
taisteal, ach tá próiseas costas deimhnithe chun costais taistil a 
aisíoc curtha i bhfeidhm aige agus dá bhrí sin ní chuirtear 
ciorcláin agus fógraí oifige maidir le cothabháil na Roinne 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i bhfeidhm.

Cairt Custaiméirí
De ghnáth ní sholáthraíonn GBCN seirbhísí go díreach don 
phobal. Cuirtear GBCN táirgí Coigiltis Stáit ar fáil do choigilteoirí 
pearsanta trína ghníomhairí, An Post. Tá cairt custaiméara ag An 
Post a chlúdaíonn na seirbhísí a sholáthraíonn sé don phobal, 
lena n-áirítear na seirbhísí a sholáthraíonn sé thar ceann GBCN. 
Níor cuireadh cairt custaiméara ar leith i bhfeidhm do GBCN.
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TUARASCÁLACHA AN CHOISTE

AN COISTE INIÚCHTA AGUS RIOSCA
Tacaíonn an Coiste Iniúchta agus Riosca leis an 
nGníomhaireacht maidir le:

l maoirseacht ar chaighdeán agus iomláine na ráiteas 
airgeadais, athbhreithniú agus monatóireacht ar 
éifeachtúlacht na gcóras rialaithe inmheánaigh, an próiseas 
iniúchta inmheánaigh agus an fheidhm comhlíonta, agus 
athbhreithniú agus plé ar na torthaí ón iniúchóir reachtúil; 
agus

l maoirseacht a dhéanamh ar chreat bainistíochta riosca na 
Gníomhaireachta, lena n-áirítear inghlacthacht riosca a 
leagan síos, comhlíonadh rialachas rioscaí a fhaire agus a 
chinntiú go ndéantar rioscaí a aithint, a mheasúnú, a 
bhainistiú agus a thuairisciú mar is ceart.

Ina theannta sin, déanann an Coiste maoirseacht ar na 
feidhmeanna iniúchta inmheánaigh agus bainistíochta riosca,  
a dhéanann an Ceann Iniúchta Inmheánaigh agus an Ceann 
Riosca (Airgeadais, Infheistíocht agus Fiontraíocht) faoi seach a 
bhainistiú ó lá go lá.

Faoi na Téarmaí Tagartha, beidh ceathrar comhaltaí arna 
gceapadh ag an nGníomhaireacht as measc a chomhaltaí 
(seachas Cathaoirleach na Gníomhaireachta) ar an gCoiste.

Is iad comhaltaí reatha an Choiste:

l Gerardine Jones (Cathaoirleach)

l Susan Webb

l Rachael Ingle

l Brian O’Kelly

Mar seo a leanas ballraíocht an Choiste in 2019:

l Martin Murphy (Cathaoirleach)

l Mary Walsh17

l Susan Webb

Bhuail an Coiste le chéile go foirmiúil seacht n-uaire in 2019. 
Anuas air sin, reáchtáil sé seisiún oibre breise chun 
athbhreithniú a dhéanamh ar na ráitis airgeadais.

Tuairisciú Airgeadais
Rinne an coiste athbhreithniú ar na dréacht-ráitis airgeadais 
2019 agus mhol sé iad don Bhord lena bhfaomhadh. Díríodh 
san comhsheasmhachtchomhleanúnachas na gcur chuige sna 
ráitis airgeadais, meastacháin agus breithiúnais iomchuí, soiléire 
agus iomláine na nochtaí ar aon dul leis na caighdeáin 
chuntasaíochta is infheidhme, agus forálacha ábhartha den 
Chód Cleachtais athbhreithnithe um Rialachas Comhlachtaí Stáit 
(2016). Rinne an Coiste athbhreithniú freisin ar an Ráiteas 
Rialachais agus ar Thuarascáil Chomhaltaí na Gníomhaireachta, 
agus ar ráitis maidir le bainistíocht riosca lena gcuimsiú sa 
Tuarascáil Bhliantúil. Mar chuid dá athbhreithniú ar na ráitis 
airgeadais, bhuail an Coiste le hionadaithe Oifig an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste (an t-iniúchóir reachtúil) chun 
Torthaí na Tuarascála Iniúchta a phlé.

17 Chuaigh téarma Mary Walsh in éag an 21 Nollaig 2019.

Rialú Inmheánach
Rinne an Coiste athbhreithniú ar éifeachtacht an chórais 
rialaithe inmheánaigh. Rinne sé athbhreithniú freisin ar an 
Ráiteas maidir le Rialú Inmheánach atá le cur san áireamh i 
ráitis airgeadais 2019 agus mhol sé é don Ghníomhaireacht. 
Rinneadh eolas don athbhreithniú ag tuarascáil na bainistíochta 
maidir leis na dearbhuithe a bhí sa Ráiteas agus i gclár 
mionsonraithe oibre an Choiste freisin, lena n-áirítear 
tuairiscithe rialta ó Iniúchadh Inmheánach, Riosca, Comhlíonadh 
agus an tOifigeach Cosanta Sonraí (DPO).

Iniúchadh Inmheánach
Fuair an Coiste tuarascálacha rialta ó Cheann an Iniúchta 
Inmheánaigh (faigheann Ceann an Iniúchta Inmheánaigh 
tacaíocht ó chomhlacht seachtrach, KPMG faoi láthair). Rinne sé 
athbhreithniú ar na príomhthorthaí ó na hathbhreithnithe 
iniúchta inmheánaigh aonair a rinneadh faoi phlean iniúchta 
inmheánaigh riosca-bhunaithe 2019 agus rinne sé 
monatóireacht ar chur i bhfeidhm mholtaí an iniúchta. 
D’fhaomh sé plean iniúchta inmheánaigh riosca-bhunaithe 2020 
agus nuashonruithe ar an gCairt Iniúchta Inmheánaigh. Rinne 
an Coiste athbhreithniú freisin ar an bhfeidhm Iniúchta 
Inmheánaigh.

Rinne an Coiste athbhreithniú ar cheapachán KPMG agus mhol 
sé go n-athcheapfar é mar an soláthraí seirbhíse iniúchta 
inmheánaigh, bunaithe ar an bpróiseas ábhartha soláthair 
phoiblí do na seirbhísí sin. D'fhaomh an Ghníomhaireacht 
athcheapachán KPMG ag a cruinniú an 9 Iúil.

Tháinig an Coiste le chéile leis an gCeann Iniúchta Inmheánaigh 
gan an bhainistíocht a bheith ann uair amháin sa bhliain ar a 
laghad.

Iniúchadh Reachtúil
Is é an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste iniúchóir reachtúil 
GBCN. Rinne an Coiste athbhreithniú ar an bplean iniúchta 
sheachtraigh, ar na príomhréimsí fócais agus ar théarmaí 
rannpháirteachais an iniúchta. Rinne sé monatóireacht freisin  
ar fhreagairtí na bainistíochta do thorthaí an iniúchóra 
sheachtraigh ón iniúchadh a rinneadh ar ráitis airgeadais 2019. 
Buaileann an Coiste leis an iniúchóir seachtrach uair sa bhliain 
ar a laghad gan an bhainistíocht i láthair.

Riosca
Rinne an Coiste athbhreithniú agus mhol sé don 
Ghníomhaireacht nuashonruithe ar an mBeartas agus ar an 
gCreat Bainistíochta Riosca agus ar an gCreat Inghlacthachta 
Riosca. D’fhaomh sé freisin nuashonruithe ar roinnt beartas 
sonrach a bhain le riosca mar a fhoráiltear faoin mBeartas agus 
Creat Bainistíochta Riosca. Rinne sé monatóireacht ar 
sheasamh GBCN de réir a inghlacthachta riosca sainithe agus 
d’fhaomh sé nuashonruithe ar an tsraith príomhtháscairí riosca. 
D’fhaomh sé freisin an Plean agus Téarmaí Tagartha an Choiste 
Bainistíochta Riosca Fiontair bliantúil maidir le Bainistíocht 
Riosca.

Rinne an Coiste athbhreithniú ar na príomhrioscaí atá os 
comhair GBCN bunaithe ar mheasúnú riosca straitéiseach a 
dhéantar dhá uair in aghaidh na bliana agus thug sé tuairisc 
maidir le toradh a chuid athbhreithnithe don Ghníomhaireacht. 
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Rinne sé athbhreithniú freisin ar na cláir rioscaí bunúsacha agus 
ar thuarascáil maidir le creat tástála struis GBCN.

Rinne an Coiste athbhreithniú ar thuarascálacha rialta ó 
fheidhm Riosca GBCN i dtaca le riosca airgeadais, fiontair agus 
infheistíochta. Rinne sé athbhreithniú freisin ar éifeachtúlacht 
na feidhme Riosca.

Rinne an Coiste monatóireacht ar an gcur chun feidhme 
leanúnach de na moltaí ón athbhreithniú 2017/2018 ar 
Fheidhm Riosca GBCN a rinne tríú páirtí neamhspleách. Tugadh 
faoi athbhreithniú neamhspleách in 2020 ar na moltaí sin sa 
chéad Ráithe in 2020.

Thug an Coiste faoi roinnt gníomhaíochtaí eile, lena n-áiríear 
roinnt saincheisteanna gnó sonracha a phlé ó thaobh riosca de.

Tháinig an Coiste le chéile leis an gCeann Iniúchta Inmheánaigh 
(Eatramhach) gan an bhainistíocht a bheith ann uair amháin sa 
bhliain ar a laghad.

Comhlíonadh agus Nochtadh Cosanta
Rinne an Coiste athbhreithniú ar an mBeartas maidir le “Éagóir 
Ábhartha” agus Nochtadh Cosanta a thuairisciú, chomh maith  
le polasaithe eile de réir mar atá foráil déanta dó sa Chreat 
Comhlíonta agus Cosanta Sonraí. Rinne sé monatóireacht ar 
dhul chun cinn i gcomparáide leis an bPlean Comhlíonta 2019. 
Cheadaigh sé Plean Comhlíonta agus Cosanta Sonraí 
comhcheangailte don bhliain 2020 agus an Creat um 
Chomhlíonadh agus Cosaint Sonraí, agus fuair sé tuairiscí rialta 
ón gCeann Comhlíonta. Rinne an Coiste athbhreithniú ar 
éifeachtacht na Feidhme Comhlíonta.

Eile
Rinne an Coiste athbhreithniú ar a Théarmaí Tagartha agus bhí 
sé sásta nach raibh aon leasúchán ag teastáil. Thug sé faoin 
athbhreithniú bliantúil féinmheasúnaithe agus ceistneoir 
maitríse scileanna i dtaca le 2019. Bhí comhaltaí an Choiste 
sásta go raibh an Coiste ag oibriú go maith agus shainaithin sé 
líon beag gníomhartha beaga le déanamh.

Faomhadh tosaíochtaí an Choiste i dtaca le 2020 mar chuid dá 
Chlár Oibre 2020.

TUARASCÁIL AN CHOISTE INFHEISTÍOCHTA
Is coiste reachtúil é an Coiste Infheistíochta a bhfuil foráil dó san 
Acht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta, 
1990 (arna leasú).

Cuidíonn an Coiste leis an nGníomhaireacht maidir le rialú agus 
bainistiú Chiste Infheistíochta Straitéisí d'Éirinn trí chinntí a 
dhéanamh maidir le fáil agus diúscairt sócmhainní taobh istigh 
de pharaiméadair a fhéadfaidh a bheith leagtha síos ag an 
nGníomhaireacht, ag cur comhairle ar an nGníomhaireacht 
maidir le straitéis infheistíochta an Chiste agus ag déanamh 
maoirseacht ar chur i bhfeidhm na straitéise infheistíochta.

Éilítear ar an gCoiste beirt chomhaltaí ceaptha den 
Ghníomhaireacht agus líon nach mó ná cúigear nach comhaltaí 
den Ghníomhaireacht iad a bhfuil saineolas agus taithí ábhartha 
shuntasach faighte acu agus atá ceaptha ag an 
nGníomhaireacht le cead ón Aire Airgeadais (comhaltaí 
seachtracha) a bheith ann. Tá sé socraithe ag an 
nGníomhaireacht gur chóir triúr comhaltaí seachtracha a bheith 
ar an gCoiste.

Is iad comhaltaí reatha an Choiste:

l Susan Webb, Chairperson (Ball Gníomhaireachta)

l Martin Murphy (Ball Gníomhaireachta)

l Richard Leonard (comhalta seachtrach) Stiúrthóir Cuideachta 
agus iar-Pháirtí, Grant Thornton Ireland

l Mark Ryan (comhalta seachtrach) Stiúrthóir Cuideachta agus 
iar-Stiúrthóir Bainistíochta, Accenture Ireland

l Julie Sinnamon (comhalta seachtrach) Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin, Fiontraíocht Éireann

D'éirigh Gerardine Jones as mar chomhalta Coiste an 27 
Feabhra 2020 tar éis di a bheith ar an gCoiste ón 29 Márta 
2017. Ceapadh Martin Murphy don Choiste le héifeacht ón  
28 Eanáir 2020.

Chruinnigh an Coiste le chéile 10 n-uaire in 2019. Ba é a 
phríomhghníomhaíochtaí ná athbhreithniú a dhéanamh ar 
fhostraitéisí infheistíochta agus iad a fhaomhadh, plé a 
dhéanamh ar mholtaí mionsonraithe infheistíochta ó 
bhainistíocht CISÉ agus maoirseacht agus monatóireacht a 
dhéanamh ar an bPunann CISÉ. Tharmlig an Ghníomhaireacht 
cinntí don Choiste maidir le tograí infheistíochta suas le €150m 
le haghaidh infheistíochtaí Phunann na hÉireann. Sa chás go 
dtacaíonn an Coiste le togra infheistíochta níos mo ná €150m, 
déanann sé moladh maidir leis don Ghníomhaireacht. I measc 
na n-ábhar a ndearnadh plé orthu ar chruinnithe Coiste in 2019 
bhí:

l Roinnt fostraitéisí na dTéamaí Tosaíochta a athbhreithniú 
agus a fhaomhadh i gcomhréir le ról monatóireachta an 
Choiste i gcur i bhfeidhm Straitéis Infheistíochta 2.0 CISÉ, 
lenar áiríodh (i) Tithíocht; (ii) Gnó Dúchais; (iii) Forbairt 
Réigiúnach; agus (iv) an tAthrú Aeráide.

l D'fhaomh an Coiste 15 infheistíocht thar na ceithre Théama 
Tosaíochta, is iad sin forbairt réigiúnach, gnó dúchais, 
tithíocht agus an t-athrú aeráide.

l Chomh maith leis sin, bhí an Coiste ag déanamh 
monatóireacht ghníomhach ar an bpíblíne infheistíochta sa 
ghearrthéarma d'fhonn aiseolas tráthúil a chur ar fáil don 
bhainistíocht maidir le deiseanna infheistíochta a 
fhéadfaidh a bheith ann.

l Gach trí mhí, rinne an Coiste athbhreithniú agus 
monatóireacht fhoirmiúil ar Phunann na hÉireann CISÉ;  
ar an gCreat Éagsúlaithe Punainne; ar Straitéis Punainne 
Domhanda CISÉ; agus ar an Straitéis Inbhuanaitheachta 
agus Infheistíochta Freagraí.

l Rinneadh athbhreithniú ar fheidhmíocht, úsáid agus 
gníomhaíocht fhoriomlán CISÉ ag gach cruinniú sceidealta 
an Choiste.

Leagtar amach eolas maidir le fostraitéisí na dTéamaí 
Tosaíochta CISÉ agus maidir le hinfheistíochtaí, feidhmíocht 
agus tionchar eacnamaíoch an Chiste in 2019 sa chuid den 
Tuarascáil seo a bhaineann le CISÉ.

Rinne an Coiste athbhreithniú ar a Théarmaí Tagartha agus bhí 
sé sásta nach raibh aon leasúchán ag teastáil. Thug sé faoin 
athbhreithniú bliantúil féinmheasúnaithe i dtaca le 2019 freisin. 
Bhí comhaltaí an Choiste sásta go raibh an Coiste ag oibriú go 
maith agus d'aontaigh siad roinnt feabhsúchán beag ar an 
bpróiseas.
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TUARASCÁLACHA AN CHOISTE (AR LEAN)

Faomhadh tosaíochtaí an Choiste i dtaca le 2020 mar chuid dá 
Chlár Oibre 2020.

TUARASCÁIL AN CHOISTE UM LUACH 
SAOTHAIR
Cuidíonn an Coiste um Luach Saothair leis an nGníomhaireacht 
trí athbhreithniú agus faomhadh a dhéanamh ar bheartas luach 
saothair foriomlán GBCN, athbhreithniú agus faomhadh a 
dhéanamh ar aon scéimeanna pá a bhaineann le feidhmíocht 
atá á oibriú ag GBCN agus faomhadh na n-íocaíochtaí bliantúla 
iomlána a bheidh le déanamh faoi aon scéimeanna den sórt sin. 
Tugann sé moltaí don Ghníomhaireacht freisin maidir le luach 
saothair an Phríomhfheidhmeannaigh.

Faoi na Téarmaí Tagartha, beidh ceathrar comhaltaí arna 
gceapadh ag an nGníomhaireacht as measc a chomhaltaí, 
Cathaoirleach na Gníomhaireachta san áireamh.

Is iad comhaltaí reatha an Choiste:

l Martin Murphy (Cathaoirleach)

l Maeve Carton

l Robert Watt

l Rachael Ingle

Ceapadh Martin Murphy, comhalta den Choiste, ina 
Chathaoireach le héifeacht ón 28 Eanáir 2020. Anuas air sin, 
ceapadh Rachael Ingle ina comhalta Coiste le héifeacht ón 28 
Eanáir 2020.

Chruinnigh an Coiste le chéile dhá uair in 2019. Rinne sé 
athbhreithniú ar mhéid iomlán na n-íocaíochtaí i gcoibhneas le 
feidhmíocht a rinneadh i leith 2018 agus d'fhaomh sé é.

Rinne an Coiste athbhreithniú ar a Théarmaí Tagartha agus 
mhol sé leasúcháin bheaga don Ghníomhaireacht.

TUARASCÁIL CHOISTE STRAITÉISE NA GÉS
Tugann Coiste Straitéise na Gníomhaireachta um Éilimh ar  
an Stát cúnamh don Ghníomhaireacht i bhfeidhmiú a cuid 
feidhmeanna Gníomhaireachta um Éilimh ar an Stát trí 
chomhairle agus treoir a thabhairt maidir le saincheisteanna 
straitéiseacha agus beartais agus saincheisteanna áirithe 
oibríochta. Tá seachtar comhaltaí ar an gCoiste: beirt 
chomhaltaí den Ghníomhaireacht, an Stiúrthóir, GÉS agus 
ceathrar nach comhaltaí den Ghníomhaireacht iad ach a bhfuil 
saineolas agus taithí ábhartha shuntasach faighte acu agus atá 
ceaptha ag an nGníomhaireacht le cead an Aire Airgeadais 
(comhaltaí seachtracha).

Is iad comhaltaí reatha an Choiste:

l Martin Murphy, Chairperson (Ball Gníomhaireachta)18

l Derek Moran (Ball Gníomhaireachta)

l Ciarán Breen (Stiúrthóir, GÉS)

l An tOllamh An Tiarna Sabaratnam Arulkumaran (comhalta 
seachtrach) Ollamh Emeritus Obstatraice agus 
Gínéiceolaíochta ag St. George’s University of London

l Tom Beegan (comhalta seachtrach) Sainchomhairleoir Riosca 
agus iar-POF an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta

18 Ceaptha ina Cathaoirleach Coiste le héifeacht ón 28 Eanáir 2020.

l Donogh Crowley (comhalta seachtrach) Iarchomhpháirtí, 
Arthur Cox Solicitors

l David Moloney (comhalta seachtrach) Rúnaí Cúnta, An Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

Tháinig Martin Murphy in ionad Mary Walsh, a bhí ina 
Cathaoirleach Coiste ó bunaíodh an Coiste in 2017 go dtí 
deireadh 2019, le héifeacht ón 28 Eanáir 2020.

Le linn na bliana 2019, rinneadh athbhreithniú ar Théarmaí 
Tagartha an Choiste agus nuashonraíodh iad chun leibhéal níos 
airde maoirseachta a chur ar fáil don Choiste. Áirítear leis na 
dualgais bhreise comhairle agus treoir a chur ar fáil ar ábhair 
oibríochta cosúil leis an ngné GÉS de bhuiséad oibre GBCN.

Chruinnigh an Coiste le chéile sé huaire in 2019. Reáchtáil sé 
seisiún oibre breise chun athbhreithniú a dhéanamh ar 
bhuiséad oibre agus spriocanna aonad gnó GÉS.

Ag gach cruinniú, rinne an Coiste athbhreithniú ar 
thuarascálacha mionsonraithe ón mbainistíocht maidir le 
héilimh ghníomhacha, le caingne aicmeacha, le héilimh íogaire, 
le cásanna nó breithiúnais suntasacha agus le saincheisteanna 
reatha eile. I measc na nithe eile a ndearnadh plé orthu ag an 
gCoiste, bhí:

l	Rinne an Coiste athbhreithniú ar na réamh-mheastacháin 
sreafa airgid do scéimeanna slánaíochta na GÉS do 2019 
agus 2020 agus réamh-mheastachán nuashonraithe do 
2019, arna ullmhú ag achtúirí na GÉS, LCP.

l Rinne an Coiste athbhreithniú ar an gcur chuige 
straitéiseach atá á ghlacadh ag GÉS maidir le roinnt caingne 
aicmeacha suntasacha i gcoinne an Stáit.

l Phléigh an Coiste an Bhille um Shábháilteacht Othar, lena 
ndéantar foráil leis an gcóras NIMS a úsáid le haghaidh 
tuairisciú éigeantach teagmhas áirithe ag na hearnálacha 
cúraim sláinte phoiblí agus phríobháidigh araon.

l Fuair an Coiste faisnéis ó roinnt saineolaithe seachtracha 
chun go raibh an t-eolas is déanaí aige agus chun tuiscint a 
fháil ar dheachleachtas i roinnt réimsí.

l Phléigh an Coiste tacaíocht agus urraíocht na GÉS leis an 
nGrúpa Gníomhaíochta Náisiúnta Einceifileapaite (NEAG), 
grúpa a bunaíodh chun iarracht comhtháite ar fud an 
chórais a spreagadh chun an ráta pairilis cheirbreach a 
laghdú.

Thug sé faoin athbhreithniú féinmheasúnaithe agus ceistneoir 
maitríse scileanna i dtaca le 2019. Bhí comhaltaí an Choiste 
sásta go raibh an Coiste ag oibriú go maith agus shainaithin sé 
líon beag gníomhartha beaga le déanamh.

Faomhadh tosaíochtaí an Choiste i dtaca le 2020 mar chuid dá 
Chlár Oibre 2020.
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Athbhreithniú Gnó 
Rialachas agus Eolas Corparáideach

Ráitis Airgeadais 
Punann Infheistíochtaí - CISÉ

BAINISTÍOCHT RIOSCA

FORLÉARGAS
Dar le GBCN, is gné bhunúsach de rialachas corparáideach é 
bainistíocht riosca agus is gá é a dhéanamh chun aidhmeanna 
straitéiseacha agus oibríochta a bhaint amach. Tá GBCN faoi 
réir n Chóid Chleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit (2016) 
("an Cód") a chuireann treoir ar fáil le deachleachtas maidir le 
rialachas corparáideach a chur i bhfeidhm i gcomhlachtaí Stáit 
tráchtála agus neamhthráchtála araon. Coinníonn GBCN creat 
foirmiúil bainistíochta riosca, a bhfuil cultúr láidir riosca mar 
bhonn agus mar thaca aige, a ndéanann an Ghníomhaireacht 
agus coistí riosca maoirseacht air.

BEARTAS, INGHLACTHACHT AGUS CREAT
Leagann an Ghníomhaireacht síos an Beartas agus Creat um 
Bainistíocht Riosca agus an Creat Inghlacthachta Riosca. 
Déanann an Beartas agus Creat um Bainistíocht Riosca cur síos 
ar na caighdeáin bainistíochta riosca ar fud na heagraíochta. 
Áirítear leis na cuspóirí, struchtúir, rialachas, creata, beartais, 
freagrachtaí agus próisis a thacaíonn le bainistíocht éifeachtach 
agus chomhtháite riosca atá ag teacht le hinghlacthacht riosca 
na Gníomhaireachta.

Leag GBCN a inghlacthacht riosca le haghaidh a 
phríomhchatagóirí riosca sa Chreat Inghlacthachta Riosca. 
Déantar monatóireacht ar nochtadh ar riosca trí úsáid a bhaint 
as príomhtháscairí agus teorainneacha riosca de réir mar is cuí. 
Déantar athbhreithniú ar an mBeartas agus Creat um 
Bainistíocht Riosca agus ar an gCreat Inghlacthachta Riosca 
gach bliain ar a laghad chun a chinntiú go mbíonn siad ábhartha 
agus suas chun dáta.

RIALACHAS
Tacaíonn an Coiste Iniúchta agus Riosca ("an CIR") leis an 
nGníomhaireacht i maoirseacht a dhéanamh ar an gcreat 
bainistíochta riosca, lena n-áirítear monatóireacht a dhéanamh 
ar ghéilleadh do rialachas riosca agus inghlacthacht riosca. 
Déanann Coiste Bainistíochta Riosca Fiontair ("CBRF") ag 
leibhéal feidhmiúcháin maoirseacht ar chur i bhfeidhm an 
chreata agus cuireann sé dearbhú ar fáil go gcoimeádann an 
ardbhainistíocht córais oiriúnacha chun a chinntiú go ndéantar 
rioscaí fiontair a aithint, a mheas, a mhonatóirí, a rialú agus a 
thuairisciú.

Tá cur chuige GBCN maidir le bainistíocht riosca bunaithe ar an 
tsamhail "trí líne chosanta", a leagtar amach thíos, agus é 
ceaptha chun tacú lena sainorduithe a chur i gcrích trí rioscaí, a 
thagann chun cinn nuair atá GBCN ag baint amach a cuspóirí 
straitéiseacha, a bhainistiú go réamhghníomhach.

Réimsí Gnó
l Úinéireacht agus príomhfhreagracht as rioscaí a 

shainaithint, a thomhas, a mhonatóiriú, a rialú agus 
a thuairisciú ar bhonn laethúil

l A chinntiú go bhfuil gníomhaíochtaí gnó laistigh de 
bheartais um riosca agus bainistíocht riosca na 
Gníomhaireachta

Bainistíocht Riosca agus Comhlíonadh
l Maoirseacht, athbhreithniú agus dúshlán neamhspleách a 

chur ar fáil don chéad líne chosanta
l Éascaíocht agus monatóireacht neamhspleách a dhéanamh 

ar chur i bhfeidhm cleachtas éifeachtach bainistíochta riosca
l Freagrach as forbairt beartais riosca, teorainneacha agus 

rialuithe 
l Oiliúint, uirlisí agus comhairle a chur ar fáil chun tacú le 

comhlíonadh beartais

Iniúchadh Inmheánach 

Soláthraíonn sé dearbhú neamhspleách, réasúnach, bunaithe ar riosca ar 
stóinseacht an chórais bainistíochta riosca, rialachais agus dearadh agus 

éifeachtacht oibriúcháin na timpeallachta rialaithe inmheánaigh

SAMHAIL NA TRÍ LÍNE CHOSANTA

AN CHÉAD LÍNE

AN TRÍÚ LÍNE

AN DARA LÍNE
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BAINISTÍOCHT RIOSCA (AR LEAN)

Riosca Cur Síos ar an Riosca agus a  
Thionchar Féideartha

Bearta Maolaithe Riosca

Riosca 
Eacnamaíoch, 
Geopholaitiúil 
agus Margaidh

D’fhéadfadh rioscaí coimhthíocha cosúil le 
dálaí eacnamaíocha foircneacha, imeachtaí 
geopholaitiúla, comhshaoil, sóisialta nó 
rialála gan choinne nó dothuartha agus 
luaineacht an mhargaidh tionchar diúltach 
a imirt ar GBCN.

I measc na n-iarmhairtí a d'fhéadfadh a 
bheith ann, tá meath ar an staid fhioscach 
a mbíonn riachtanais mhaoinithe ann dá 
barr, deacrachtaí maidir le rochtain a fháil 
ar mhaoiniú nó ar dheiseanna 
infheistíochta, meath ar inbhuanaitheacht 
fiachais, costais mhéadaithe freastail 
fiachais, costas méadaithe seachadta 
bonneagair agus/nó moill ar sheachadadh 
bonneagair, tionchar eacnamaíoch 
laghdaithe nó torthaí infheistíochta.

Straitéis mhaoinithe éagsúlaithe agus plean maoinithe ceadaithe 
ag an nGníomhaireacht. Príomhtháscairí feidhmíochta (KPIanna) i 
bhfeidhm agus athbhreithniú déanta orthu ag an 
nGníomhaireacht dhá uair sa bhliain;

Bainistíocht riosca ghníomhach maidir le leachtacht, margadh 
agus creidmheas, agus é sin á rialú ag beartais a ndéantar 
athbhreithniú orthu gach bliain agus a fhaomhtar gach bliain;

Monatóireacht agus tuairisciú leanúnach ar threochtaí agus 
impleachtaí margaidh agus maicreacnamaíocha, agus ar 
phríomhtháscairí riosca margaidh, faire na fáistine san áireamh;

Bearta réamhghabhála, coisctheacha nó ceartaitheacha a 
ghlacadh de réir mar is gá;

Sa chás go n-aithnítear rioscaí ar leith (mar shampla 
Breatimeacht, COVID-19), pleananna gnímh oiriúnaithe a chur  
ar bun agus a mhonatóiriú; agus

Punanna Éagsúlaithe Domhanda agus Éireannach CISÉ.

Riosca 
Comhshaoil

Mar chomhlacht poiblí, ní mór do GBCN 
páirt a ghlacadh chun tacú le haistriú na 
hÉireann i dtreo geilleagar ísealcharbóin 
atá seasmhach i leith an athraithe aeráide 
agus inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil de. Mura ngníomhaíonn 
GBCN mar is cuí agus é ag feidhmiú  
a chuid feidhmeanna, d'fhéadfadh 
caillteanas airgeadais nó damáiste clú  
éirí as sin.

I measc na n-iarmhairtí féideartha, tá cur 
isteach ar an tsamhail mhaoinithe, 
caillteanas airgeadais nó bearnuithe, 
deiseanna infheistíochta nár tapaíodh, 
dlíthíocht, nó gan cloí le caighdeáin 
chomhshaoil, shóisialta agus rialachais.

Cuireann beartas agus cleachtais reatha ar chumas GBCN 
freagairt do riachtanais mhéadaithe chistithe gan choinne, trí 
úsáid a bhaint as iarmhéideanna airgid thirim agus ábaltacht 
eisiúint ghearrthéarmach a mhéadú;

Táthar ag súil leis go dtacóidh eisiúint Glasbhannaí Ceannasacha, 
a ndáiltear fáltais uathu ar Thionscadail Ghlasa incháilithe (mar a 
leagtar amach sa Plean Forbartha Náisiúnta 2018 - 2027), le 
hastaíochtaí carbóin a laghdú;

Dífheistiú gníomhach agus eisiamh leanúnach na sócmhainní 
breosla iontaise i bPunann na hÉireann agus sa Phunann 
Dhomhanda;

Straitéis Aeráide CISÉ a bheith i bhfeidhm, a lorgaíonn deiseanna 
airgead a dháileadh ar straitéisí ísealcharbóin i bPunann na 
hÉireann agus measúnú agus plé a dhéanamh ar rioscaí 
(astaíochtaí san áireamh) don institiúid infheistiúcháin le linn an 
aistrithe i bPunann na hÉireann agus sa Phunann Dhomhanda;

RÉnua ag obair go gníomhach leis na Ranna ábhartha maidir leis 
na gníomhartha a shanntar do RÉnua agus na Comhlachtaí Stáit 
tráchtála ábhartha sa Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide de 
chuid an Rialtais; agus

Tionscnaimh chorparáideacha GBCN, Foireann Ghlas agus Grúpa 
Inbhuanaitheachta san áireamh.

MEASÚNÚ RIOSCA
Tá na próisis measúnaithe riosca ceaptha chun a chinntiú go 
mbainistíonn GBCN a riosca laistigh dá hinghlacthacht riosca 
comhaontaithe, go sainaithnítear rioscaí ábhartha, agus go 
ndéantar monatóireacht ar bhainistiú riosca laistigh de róil agus 
freagrachtaí atá sainithe go soiléir.

Coimeádann aonaid ghnó agus feidhmeanna corparáideacha 
cláir rioscaí ina ndéantar taifead ar a bpríomhrioscaí agus 
rialuithe agus ina sanntar freagracht as na rialuithe a oibriú. 
Déantar athbhreithniú ar na cláir sin dhá uair in aghaidh na 
bliana ag na haonaid ghnó agus feidhmeanna corparáideacha 
faoi seach agus deimhníonn na húinéirí rialaithe na rialuithe atá 
iontu. Déantar an méid seo a leanas san athbhreithniú:

l Na rioscaí don ghnó a shainaithint nó a athdheimhniú agus 
a rangú;

l Tionchar agus dóchúlacht na rioscaí nádúrtha agus 
iarmharacha a mheasúnú;

l Rialuithe atá ann a shainaithint agus a n-éifeachtúlacht a 
mheasúnú;

l Cóireálacha agus rialuithe molta a shainaithint; úinéirí a 
shannadh le haghaidh aon phleananna gnímh 
comhaontaithe; agus

l Tuairisciú a dhéanamh maidir leis na bearta agus rialuithe  
a chur i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar rioscaí 
iarmharacha.

Cuireann aonaid ghnó a gcuid cláir rioscaí os comhair an 
Choiste Bainistíochta Riosca Fiontair agus an Choiste Iniúchta 
agus Riosca uair sa bhliain ar a laghad.

PRÍOMHRIOSCAÍ
Tugann an Ghníomhaireacht faoi mheasúnú foirmiúil ón mbarr 
anuas ar a Príomhrioscaí dhá uair sa bhliain ar a laghad. Is é 
cuspóir an mheasúnaithe príomhrioscaí do shainorduithe GBCN 
a aithint agus a mhaolú ó thaobh na heagraíochta ar fad de 
agus, ach go háirithe, chun aghaidh a thabhairt ar aon riosca  
atá ag teacht chun cinn chomh luath agus is féidir.
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Riosca Cur Síos ar an Riosca agus a  
Thionchar Féideartha

Bearta Maolaithe Riosca

Riosca 
Infheistíochta

An riosca go dtéann feidhmíocht 
infheistíochta iarbhír ó thorthaí ionchais 
na straitéisí infheistíochta ábhartha.

I measc na n-iarmhairtí a d'fhéadfadh a 
bheith ann, tá:

(i)  Caillteanas airgeadais nó torthaí 
fo-optamacha; agus/nó

(ii)  Tionchar Eacnamaíoch nach bhfuil 
sásúil; agus/nó

(iii)  Damáiste do chlú.

Déantar gach infheistíocht agus bainistítear iad laistigh den 
inghlacthacht riosca comhaontaithe, agus á rialú ag na beartais 
ábhartha infheistíochta, leachtachta, margaidh agus riosca 
creidmheasa. Áirítear leis sin infheistíochtaí státchiste/CISÉ, an 
Ciste Eascró Éireann/Apple agus gach eintiteas dá dtugtar 
seirbhísí státchiste;

Tá gach beartas riosca ábhartha faoi réir athbhreithniú bliantúil 
agus faoi réir faofa tríd an gcoiste ábhartha rialachais;

Straitéis Infheistíochta CISÉ 2.0 aontaithe ag an nGníomhaireacht 
agus curtha i bhfeidhm;

Straitéis CISÉ maidir leis an bpunann dhomhanda ceadaithe  
ag an nGníomhaireacht agus curtha i bhfeidhm;

Gach infheistíochta nua do Phunann na hÉireann CISÉ a bheith 
faoi réir athbhreithniú na chéad líne agus athbhreithniú an dara 
líne sula gcuirfear faoi bhráid an Choiste Infheistíochta/na 
Gníomhaireacht iad; agus

Monatóireacht agus tuairisciú leanúnach na Chéad Líne agus an 
Dara Líne ar Phunann na hÉireann agus ar Phunann Dhomhanda 
CISÉ (lena n-áirítear príomhtháscairí riosca agus tuairisciú stádas 
RAG), agus é sin curtha faoi bhráid Choistí ábhartha na 
Gníomhaireachta.

Riosca 
Leachtachta

An fhéidearthacht, thar thréimhse 
shonrach ama, gurbh fhéidir nach mbeidh 
go leor airgid ag GBCN chun a chuid 
oibleagáidí a chomhlíonadh de réir mar a 
bhíonn siad dlite.

Má theiptear rochtain a fháil ar mhaoiniú 
nó ar riachtanais leachtachta a bhainistiú 
agus a phleanáil go straitéiseach, féadfar 
nach mbeifear in ann an Stát ná an 
infheistíochtaí a mhaoiniú.

Tá Beartas Riosca Leachtachta, atá ailínithe leis an inghlacthacht 
riosca ceadaithe, i bhfeidhm agus déanann an Coiste Iniúchta 
agus Riosca athbhreithniú bliantúil air;

Straitéis mhaoinithe éagsúlaithe agus plean maoinithe ceadaithe 
ag an nGníomhaireacht;

Bainistíocht ghníomhach ar phróifíl aibíochta an fhiachais;

Tugtar faoi mhonatóireacht (faire na fáistine san áireamh) agus 
tuairisciú maidir le nochtaí ar riosca leachtachta agus cuirtear 
nochtaí in iúl do Choistí Riosca de réir mar is cuí;

Tugtar faoi Thástáil Struis (ginearálta nó ilfhachtóir); agus

Tá straitéis um phunann dhomhanda CISÉ ceadaithe ag an 
nGníomhaireacht agus curtha i bhfeidhm, agus déantar 
monatóireacht rialta uirthi chun leachtacht leordhóthanach  
a chinntiú.

Teicneolaíocht 
Faisnéise (TF), 
Cibearshlándáil 
agus Slándáil 
Faisnéise

Tá GBCN ag brath ar roinnt príomhchóras 
TF chun tacú le hoibríochtaí leanúnacha. 
D'fhéadfadh cailliúint d’aon cheann de na 
córais seo de bharr cibearionsaí 
mailíseach, fadhbanna bogearraí nó 
crua-earraí nó drochfheidhmíocht 
oibríochtúil a bheith ina gcúis le cur 
isteach ar an ngnó, le caillteanas 
airgeadais féideartha agus/nó le  
damáiste do chlú.

Tá Coiste Stiúrtha TFC i bhfeidhm chun monatóireacht agus 
maoirseacht a dhéanamh ar ailtireacht TF. Coiste Slándála TFC 
curtha i bhfeidhm chun treoir agus dearbhú a chur ar fáil maidir 
le saincheisteanna slándála TFC;

Riachtanais slándála tugtha le chéile agus measúnú déanta orthu 
mar chuid de sholáthar agus roghnú córais;

Creat Cibearshlándála i bhfeidhm bunaithe ar Chreat de chuid an 
US National Institute of Standards and Technology (NIST);

Beartais úsáideora deiridh TFC i bhfeidhm, chomh maith le 
hoiliúint éigeantach d'fhostaithe;

Uasghráduithe TF leanúnacha agus paisteáil chórais;

Monatóireacht, tástáil agus tuairisciú ar thrácht TF, slándáil TF 
agus ar an tírdhreach cibearbhagartha, agus sainchomhairle 
sheachtrach maidir le treochtaí agus cibearbhagairtí atá ag teacht 
chun cinn;

Feachtas bliantúil maidir le fioscaireacht agus measúnú bliantúil 
ag 3ú páirtí maidir le cibearshlándáil chun aibíocht a thomhas 
agus chun GBCN a thagarmharcáil de réir an tionscail; agus

Údarás Dearaidh TFC i bhfeidhm mar ghrúpa comhoibríoch TFC/
Gnó chun freagairt a dhéanamh le réitigh shlána chomhtháite 
d'fhonn riachtanais ghnó a shásamh.
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BAINISTÍOCHT RIOSCA (AR LEAN)

Riosca Cur Síos ar an Riosca agus a  
Thionchar Féideartha

Bearta Maolaithe Riosca

Riosca 
Oibriúcháin

An riosca a bhaineann le caillteanas  
nó damáiste mar gheall ar phróisis 
inmheánacha easnamhacha nó ar theip 
orthu nó mar gheall ar imeachtaí 
seachtracha a rachadh i bhfeidhm ar 
chumas GBCN a straitéis ghnó a 
fheidhmiú. Áirítear leis sin: riosca dlíthiúil 
agus comhlíonta (cosaint sonraí san 
áireamh), riosca a bhaineann le calaois; 
riosca maidir le cur isteach ar ghnó, riosca 
athraithe agus tionscadail, agus riosca 
próisis.

I measc na n-iarmhairtí a d'fheadfadh a 
bheith ann, tá an riosca go gcuirfí isteach 
go díreach ar chúrsaí airgeadais nó go 
gcaillfeadh GBCN agus/nó an Stát airgead, 
cur isteach ar ghnó, fíneáil/smachtbhanna 
reachtúil agus/nó damáiste do chlú.

Beartais chuí i bhfeidhm maidir le riosca, comhlíonadh agus 
cosaint sonraí, le tacaíocht ó dhoiciméid treorach agus oiliúint 
d'fhostaithe;

Cinntíonn próisis measúnaithe agus rialaithe riosca gur leor 
bearta chun dul i ngleic le rioscaí oibriúcháin;

Príomhtháscairí Riosca i bhfeidhm agus déantar tuairisciú ina 
leith chuig an gcoiste ábhartha um rialachas riosca;

Úsáid chuí a bhaint as comhairle ghairmiúil inmheánach agus 
sheachtrach;

Coistí tiomnaithe maoirseacht le haghaidh monatóireacht agus 
tuairisciú a dhéanamh ar rioscaí oibriúcháin;

Clár gníomhach leanúnachais ghnó i bhfeidhm, agus tástáil rialta 
ar phleananna agus cásanna; agus

Boird tionscadail curtha ar bun le haghaidh gach 
príomhthionscadail straitéisigh, agus déantar thuairisciú a 
tháirgeadh go rialta, acmhainní a shannadh ar bhealach cuí agus 
úsáid a bhaint as modhanna deachleachtais bainistíochta 
tionscadail.

Riosca Daonna 
agus 
Iompraíochta

An riosca go mainnítear fórsa oibre atá 
sách oilte agus ag a bhfuil dóthain taithí a 
earcú, a choimeád agus a fhorbairt, agus/
nó iompar dearfach san ionad oibre a 
chothú.

Mura bhfuil na daoine ag a bhfuil na 
scileanna cearta ag GBCN nó mura bhfuil 
sé ábalta daoine cumasacha agus daoine 
atá ábalta ag an gceannaireacht (pleanáil 
comharbais san áireamh), d’fhéadfadh 
tionchar diúltach a bheith aige sin ar 
chumas GBCN a sainorduithe a chur i 
gcrích. Ina theannta sin, mura 
n-iompraíonn fostaithe GBCN iad féin ar 
bhealach atá ag teacht lena bhfuil ag súil 
uathu, d'fhéadfadh caillteanas airgeadais, 
cur isteach ar ghnó agus/nó damáiste do 
chlú a bheith mar thoradh air sin.

Tá straitéis Acmhainní Daonna trí bliana (2019 - 2021) i bhfeidhm;

Oibríonn an GBCN próiseas struchtúrtha earcaíochta agus 
roghnúcháin;

Tá clár leathan foghlama agus forbartha i bhfeidhm agus tugtar 
faoi phleanáil chomharbais;

An Cód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú a chur chun 
cinn;

Raon beartas agus nósanna imeachta Acmhainní Daonna agus 
Comhlíonta i bhfeidhm chun tacú le deachleachtas i mbainistíocht 
daoine agus caighdeáin eiticiúla;

Príomhrialuithe inmheánacha agus bearta frithchalaoise i 
bhfeidhm; agus

Iniúchtaí rialta riosca-bhunaithe inmheánacha agus seachtracha.

Riosca Tríú Páirtí

Bíonn GBCN ag brath ar roinnt tríú 
páirtithe criticiúla d’fhonn a cuid 
sainorduithe a chur i gcrích. Má theipeann 
ar GBCN tríú páirtithe criticiúla a 
mhaoirsiú agus a bhainistiú, nó má 
theipeann ar an tríú páirtí a oibleagáidí 
conartha a chur i gcrích nó gníomhú ar 
bhealach atá comhsheasmhach lena bhfuil 
GBCN ag súil, d’fhéadfaí go gcuirfí isteach 
go suntasach ar an ngó, nó go dtarlófar 
caillteanas airgeadais agus/nó damáiste 
do chlú.

Polasaí um Bainistíochta Riosca Tríú Páirtí i bhfeidhm, in éineacht 
le treoir thacaíochta; 

Dícheall cuí, measúnú riosca, monatóireacht, maoirseacht agus 
tuairisciú leanúnach a dhéanamh maidir le socruithe criticiúla 
agus feidhmíocht an tríú páirtí; 

Déanann an bhainistíocht inmheánach agus comhairleoirí dlí 
seachtracha athbhreithniú agus faomhadh foirmiúil maidir le 
conarthaí tríú páirtí; 

Comhairle theicniúil TFC curtha ar fáil mar chuid den phróiseas 
tairisceana le haghaidh seirbhísí teicneolaíochta nua; agus

Próiseas measúnaithe agus faofa le haghaidh néalseirbhísí tríú 
páirtí.
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LEANÚINT DE LUCHT SAOTHAIR 
CUIMSITHEACH AGUS ÉAGSÚIL A CHOTHÚ
Le linn 2019, lean GBCN ar aghaidh dul chun cinn a dhéanamh 
maidir lena ghealltanas chun cultúr cuimsithe agus deiseanna a 
fhorbairt agus a fhás. Léiríonn cuid mhór den fhianaise agus 
taighde eimpíreach go gcuireann éagsúlacht feabhas ar 
chinnteoireacht agus torthaí infheistíochta. Chun luach 
fadtéarmach a bhaint amach don Stát, creideann GBCN go bhfuil 
cultúr ag teastáil ina leabaítear cuimsiú agus éagsúlacht ina 
phróisis, iompar agus luachanna. Mar fhostóir, tá sé mar aidhm 
ag GBCN a chinntiú go bhfuil a lucht saothair ionadaíoch ar an 
bpobal ar a bhfreastalaíonn sé agus a chinntiú gur féidir leis 
fostaithe cumasacha ó raon leathan cúlraí ag a bhfuil scileanna 
agus taithí éagsúil a mhealladh agus a athoiliúint. Cé go mbíonn 
sé dúshlánach leibhéal an chuimsithe san ionad oibre a 
thomhas, léiríonn ráitis ó Shuirbhé Rannpháirtíochta Fostaithe 
GBCN a rinneadh sa cheathrú ráithe in 2019 go mbraitheann 
thart ar 84% d'fhostaithe go bhfeiceann siad gnéithe dearfacha 
den chuimsiú agus éagsúlacht ag GBCN.

 

 
Inscne

Is é an phróifíl inscne atá ag GBCN faoi láthair ná 51% 
baineann/49% fireann. Tá ionadaíocht na mban ag leibhéil 
dhifriúla i GBCN cosúil le hionadaíocht na mban i dtionsclaíocht 
na seirbhísí airgeadais ar an iomlán. Bíonn ró-ionadaíocht ar 
mhná sna róil riaracháin agus tacaíochta agus bíonn tearc-
ionadaíocht ar mhná sna róil níos sinsearaí. Cuireadh an 
straitéis a aontaíodh leis an nGníomhaireacht chun aghaidh a 
thabhairt ar an easnamh sin i bhfeidhm in 2019 agus leanfar ar 
aghaidh é a bheachtú agus a oiriúnú amach anseo.

Figiúirí maidir leis an mBearna Phá idir na hInscní
Tá an anailís agus an phróifíl phá inscne bunaithe ar bhunphá 
bliantúil amhail an 31 Nollaig 2019.

Léirítear sa tábla thíos go bhfuil bhearna pá 19% ann, bunaithe 
ar an airmheán, i bhfabhar fostaithe fireanna agus go bhfuil 
bearna phá 24% ann, bunaithe ar an meán, i bhfabhar fostaithe 
fireanna. Cé go léiríonn na figiúirí go bhfuil rudaí ag éirí níos 
fearr, i gcomparáid le figiúirí na bliana 2018, tá bearna phá fós 
ann, den chuid ba mhó mar gheall ar dhifríochtaí idir na próifílí 
inscne ag leibhéil éagsúla sinsearachta. Is é an deighilt idir fir 
agus mná ag leibhéal na foirne ardbhainistíochta ná 70%/30%. 
Is é an deighilt sna róil riaracháin agus tacaíochta ná 70% 
baineann/30% fireann. Tá GBCN tiomanta don bhearna sin a 
dhúnadh. Beidh cothromaíocht níos fearr ag teastáil sna róil 
shinsearacha laistigh den Ghníomhaireacht.

2018 2019

Airmheán 22% 19%

Meán 24% 24%

Tionscnaimh maidir leis an mBearna Phá idir na 
hInscní
Tá an GBCN tiomanta don bhearna phá idir na hinscní a 
dhúnadh agus dá chinntiú go mbaintear amach cothromaíocht 
idir na hinscní a chinntiú ag gach leibhéal i GBCN. Tá sé ag obair 
i gcomhar le heagraíochtaí eile ar féidir leo tacú le cuspóirí 
GBCN a mhéadú agus a bhaint amach. Is ball den Chlub 30% is 
é GBCN. Ghlac 24 fostaí páirt sa Chlár Meantóireachta de chuid 
IMI/Club 30% le linn 2019.

Anuas air sin, tá líonra Ceisteanna Inscne ag GBCN a dhíríonn ar 
mhná a chuimsiú agus a fhorbairt trí chláir cosúil leis an tsraith 
Mo Scéal, oiliúint maidir le claonadh neamh-chomhfhiosach a 
chur ar fáil do gach fostaí agus freastal a dhéanamh ar 
chomhdhálacha ábhartha. Tacaíonn an líonra Ceisteanna Inscne 
le baill chun pobal agus naisc a chothú, rochtain a fháil ar uirlisí 
gairme agus forbartha proifisiúnta, foghlaim ó cheannairí 
inmheánacha agus seachtracha, eiseamláirí agus saineolaithe, 
agus le páirt a ghlacadh i dtionscnaimh a dhíríonn ar thaithí 
laethúil na mban i GBCN a fheabhsú.

Bhreathnaigh GBCN níos faide ná na heagraíochtaí atá faoina 
shainchúram chun an t-athrú sistéamach atá ag teastáil ina 
bpobail agus sochaí a aithint chun cailíní óga a spreagadh dul 
isteach i slite gairme cosúil leo siúd atá ar fáil i GBCN. Chuige 
sin, d'oibrigh GBCN le Scoil Cailíní Chnoc Chairméal i mBaile 
Átha Cliath 1 le go bhfeicfidh na daltaí agus a dteaghlaigh níos 
mó eiseamláirí mná.
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Míchumas
Is é Ráiteas Misin na Foirne Feasachta Míchumais i GBCN ná: 
“ionad oibre cuimsitheach agus tacúil a bheith ann i GBCN ina 
dtugtar aitheantas don chumas a bhíonn ag daoine atá faoi 
mhíchumas". Thacaigh an tAonad leis an misean seo trí na 
príomhcholúin seo a leanas:

l Feasacht a Thógáil;

l Rannpháirtíocht a Mhéadú; agus

l Inbhuanaithe a Chothú.

Tá thart ar 4% de lucht oibre GBCN faoi mhíchumas. 

Le linn 2019, thug an tAonad faoi na gníomhaíochtaí seo a 
leanas:

l Leanadh ar aghaidh leis an gcomhpháirtíocht le hIonad 
Choláiste na Tríonóide um Dhaoine faoi Mhíchumas 
Intleachta agus leanadh ar aghaidh caidreamh le 
heagraíochtaí eile seachtracha a fhorbairt chun tacú le 
GBCN a bheith ina ionad oibre cuimsitheach.

l Fuarthas an duais 'WAM Leaders Award' in 2019 mar 
aitheantas don obair atá déanta ag GBCN maidir le 
hearcaíocht céimithe faoi mhíchumas a chur chun cinn. 

l Glacadh páirt in imeachtaí oiliúna le AHEAD/Specialisterne.

l Cinntíodh go raibh an foirgneamh oiriúnach dóibh siúd atá 
faoi mhíchumas agus gur féidir leo rochtain a fháil air.

LADT+
Feidhmíonn Líonra LADT+ GBCN mar láithreacht infheicthe agus 
inrochtana i GBCN. Is iad a chuspóirí:

l Timpeallacht a chur ar fáil ina spreagtar comhrá ag gach 
leibhéal na heagraíochta maidir le hábhair LADT+.

l Timpeallacht thacaíochta a chothú do na glúnta fostaithe 
atá ann agus a bheidh ann (Mílaoisigh, Glúin Z etc) a 
d'fhéadfadh cúnamh/treoir nó tacaíocht a bheith ag teastáil 
uathu maidir le hábhair LADT+.

l Straitéis LADT+ a chur i bhfeidhm chun tacú le 
haidhmeanna foriomlána GBCN maidir le Cuimsiú agus 
Éagsúlacht.
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TUARASCÁIL ÉIFEACHTÚLACHTA FUINNIMH

D'athlonnaigh GBCN ó Fhoirgneamh Státchiste ar Shráid na Canálacha Móire, Baile Átha Cliath 2 go dtí Duga an Státchiste, Cé an 
Phoirt Thuaidh, Baile Átha Cliath 1 in Iúil agus Lúnasa 2019.

Tá an rátáil LEED 2009 Platinum agus an rátáil fuinnimh BER A3 bainte amach ag Duga an Státchiste.

Ídiú Leictreachais kWh

2019 2018 Dif % Nótaí

kWh 1,990,143 1,873,448 ↑6.2 1

kWh/m² 94 237 ↓-60 2

Ídiú Gáis kWh

2019 2018 Dif % Nótaí

kWh 2,419,229 847,506 ↑185 1

kWh/m² 114 107 ↑6.5 2

Nótaí
1. Ba é ba mhó ba chúis leis an méadú ar úsáid leictreachais agus gáis ná an Foirgneamh Státchiste agus Duga an Státchiste a oibriú ag an am 

céanna le linn an aistrithe chuig Duga an Státchiste agus Foirgneamh Státchiste a dhíchoimisiúnú.
2. Foirgneamh Státchiste 7,920m², Duga an Státchiste 13,357m², Iomlán 21,277m2.
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RÁITEAS AR RIALÚ INMHEÁNACH 

Raon feidhme Freagrachta 
Thar ceann Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta ("an Ghníomhaireacht") aithnímid freagracht na Gníomhaireachta as 
a chinntiú go gcoimeádtar agus go bhfeidhmítear córas éifeachtach rialaithe inmheánaigh. Áiríonn an fhreagracht seo ceanglais an 
Chóid Chleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit (2016) san áireamh.

Cuspóir an Chórais Rialaithe Inmheánaigh 
Tá an córas rialaithe inmheánaigh ceaptha chun riosca a bhainistiú go leibhéal inghlactha seachas é a dhíchur. Dá bhrí sin, ní féidir leis 
an gcóras ach dearbhú réasúnta agus gan dearbhú iomlán a sholáthar go bhfuil sócmhainní cosanta, idirbhearta údaraithe agus 
taifeadta i gceart agus go gcuirtear cosc ar earráidí nó neamhrialtachtaí ábhartha nó go mbraitear iad ar bhealach tráthúil. 

Tá an córas rialaithe inmheánaigh, a thagann le treoir a d'eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, curtha i bhfeidhm ag 
an nGníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2019 agus suas go dtí dáta fhaomhadh na 
ráiteas airgeadais.

Cumas Riosca a Láimhseáil 
Tá creat bainistíochta riosca agus rialachais foirmeálta in áit ag an Ghníomhaireacht, deartha le tacú le bainistíocht onnghníomhach 
riosca. Leagann Beartas agus Creat Bainistíochta Riosca agus Creat Inghlacthachta Riosca na Gníomhaireachta le chéile amach a 
próisis inghlacthachta riosca agus bainistíochta riosca agus sonraíonn siad róil agus freagrachtaí na foirne i dtaca le riosca. Tá 
maoirseacht agus cuntasacht deiridh ag an Ghníomhaireacht i dtaca le bainistíocht riosca agus cuireann sí treoir ar fáil tríd an 
Bheartas agus Creat Bainistíochta Riosca agus tríd an Chreat Inghlacthachta Riosca a fhaomhadh. Ina dhiaidh sin, deimhníonn an 
Ghníomhaireacht í féin ar bhonn leanúnach go bhfuil bainistíocht fheidhmeannach ag freagair mar is cuí do rioscaí agus go bhfuil 
cuidiú á thabairt di ag an Choiste Iniúchta agus Riosca (ARC), a dhéanann monatóireacht ar chloí le rialachas agus inghlacthacht riosca 
agus a chinntíonn go ndéantar rioscaí a shainaithint, a mheas, a bhainistiú agus a thuairisciú.

I 2019, tá trí chomhalta den Ghníomhaireacht ar an ARC, le saineolas airgeadais agus iniúchta, is duine acu an Chathaoirleach. Tháinig 
an ARC le chéile seacht n-uaire i 2019.

Déanann an CBRF maoirsiú ar fhorfheidhmiú fhonn riosca foriomlán na Gníomhaireachta agus ar lucht ardbhainistíochta agus iad ag 
bunú córais lena chinntiú go ndéantar rioscaí fiontair a shainaithint, a thomhas, a mhonatóiriú, a rialú agus a thuairisciú go 
héifeachtach.

Foilsíodh agus cuireadh an Beartas agus Creat Bainistíochta Riosca agus Creat Inghlacthachta Riosca na Gníomhaireachta, a 
nuashonraíodh i 2019, in iúl do gach bhall foirne atá le cloí le na riachtanais ann. Thacaigh clár oiliúna riosca agus feasachta le daingniú 
bainistíocht riosca le linn na tréimhse tuairiscithe.

Creat Riosca agus Rialaithe
Solathraíonn an Beartas agus Creat Bainistíochta Riosca na Gníomhaireachta, tacaithe ag an Chreat Inghlacthachta Riosca, na 
polasaithe agus próisis le gur féidir príomhrioscaí a shainaithint, a thomhas, a mhonatóiriú, a rialú agus atá tacaithe ag sraith 
polasaithe bainistíochta riosca.

Coinníonn gach aonad gnó aonaoir agus gníomhaíochtaí gnó cláir riosca ina dhéantar a bpríomhrioscaí agus rialúcháin a thaifead agus 
freagracht as oibríocht na rialúcháin a tugadh. Déanann gach gnó faoi seach athbhreithniú ar na cláir seo dhá uair sa bhliain agus 
dearbhaíonn úinéirí na rialúchán na gníomhaíochtaí gnó agus rialúcháin atá leagtha amach iontua. Rinne na coistí riosca cuí 
athbhreithniú ar na cláir riosca le linn na tréimhse tuairiscithe.

Rinne an ARC dhá athbhreithniú ar phríomhrioscaí na Gníomhaireachta le linn na tréimhse tuairiscithe, bunaite ar chleachtaí 
measúnauithe ón mbarr anuas a chuir an ERMC i gcrích.

Tá timpeallacht rialaithe bunaithe ag an Ghníomhaireacht, lena bhfuil seo a leanas mar pháirt de:

n Tairmligeann Príomhfheidhmeannach na Gníomhaireachta freagrachtaí údaráis agus airgeadais do bhainistíocht agus fhoireann 
na Gníomhaireachta tríd úsáid údaráis tairmligthe a thugann sainmhíniú ar a bhfreagrachtaí údaráis agus airgeadais le gníomhú 
thar ceann na Gníomhaireachta.

n Tá polasaithe agus nósanna imeachta forbartha aici i dtaca le bainistiú phríomhghnéithe a gníomhaíochtaí. Athbhreithníonn 
úinéirí na ngnóthaí seo na polasaithe agus nósanna imeachta agus nuashonraítear iad le hailíniú le nósanna imeachta gnó. 

n Tá córais airgeadais cuí agus córais bainistíochta buiséid, a chuimsíonn rialúcháin cuntais iníoctha chomh maith le gnáthtuairisciú 
ar chostais na Gníomhaireachta agus ar mhonatóireacht ar chostais i gcoinne buiséid chuig an Fhoireann Bhainistíochta 
Fheidhmiúcháin.

n Tá creat tuairiscithe airgeadais bunaithe aici le tacú lena hoibligeáidí tuairiscithe seachtracha agus reachtúla i dtaca lena gnóithe.

n Tá córais bunaithe, nósanna imeachta agus rialúcháin ar fáil lena sócmhainní gnó ag cuimsiú sócmhainní réadmhaoine, trealaimh 
agus feithicle a bhainistiú agus a chosaint.
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n Glacann sí céimeanna réasúnta uilig a mheastar bheith cuí le heolas agus coráis lena n-áirítear rúndacht, sláine agus barántúlacht 
an eolais stóráilte ar choráis na Gníomhaireachta a chosaint agus riosca rochtain gan údarú ar eolas ó fhoinsí inmheánnacha agus 
seachtracha a íoslaghdú. Baintear an chosaint seo amach tríd cur i bhfeidhm caighdeáin, polasaithe agus rialúcháin aitheanta.

n Tá Creat um Chibearchosaint bunaithe aici le sainaithint, tomhas agus bainistiú na rioscaí cibear ar a bhféadfaí an 
Ghníomhaireacht bheith neamhchosanta a éascú. Tá Oiliúint Feasachta Gnáthfhoirne ar chibear-rioscaí curtha in áit do ghach ball 
foirne na Gníomhaireachta.

n Tá creat leanúnach ghnó aici le hiarracht a dhéanamh cinntiú gur féidir leis an Ghníomhaireacht cnámha scéil trioblóidigh a 
bhainistiú, áitreach teagmhais a sholáthar, príomhchórais a aisghabhadh, agus gnáthoibríochtaí gnó a thosacht arís go pras.

Tá cuid de phróisis gnó na Gníomhaireachta go háirithe don Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát déanta de láimh. Tá bainistíocht ag 
iarraidh na próisis gnó ábhartha a uathoibriú agus tá rialaithe agus nósanna imeachta feabhsaithe curtha i bhfeidhm acu leis an riosca 
gnó seo a laughdú agus a mhaolú.

Monatóireacht agus Athbhreithniú leanúnach 
Tá próisis bunaithe ag an Ghníomhaireacht do mhonatóireacht agus athbhriethniú leanúnach ar eifeachtacht na rialúchán atá curtha i 
bhfeidhm tríd a múnla trí-líne-chosanta, ina n-áirítear:

n Is leis an chéad líne, a chuimsíonn aonaid ghnó agus feidhmeanna corparáideacha na Gníomhaireachta, úinéireacht na rioscaí a 
bhaineann le ghníomhaíochtaí gnó agus atá freagrach go príomha as rioscaí a bhainistiú ar bhonn laethúil. Áiríonn seo cur i 
bhfeidhm agus monatóireacht ar chloí le polasaithe bainistíochta riosca agus fonn riosca na Gníomhaireachta, féinmheasúnaithe 
riosca agus railúcháin a dhéanamh, imeachtaí oibríochtúla a bhainistiú agus freagraí cearta a chur i bhfeidhm. Cuireann siad 
tuairisc ar fáil do Choistí Rialachas Riosca ar a rioscaí agus rialúcháin agus imeachtaí oibríochtúla. 

n Cuimsíonn an dara líne feidhmeanna Riosca agud Rialúcháin na Gníomhaireachta agus tá sé neamhspléach ó bahinistíocht agus 
oibríochtaí na céad líne. Déanann an feidhm Riosca monatóireacht ar cloí le polasaithe bainistíochta riosca ar fud na 
Gníomhaireachta, ag cur athbhreithniú neamhspléach agus dúshlán don chéad líne ar fáil, agus soláthraíonn sé tuairiscí riosca 
agus eolas do na coistí rialúcháin riosca éagsúla. Cuireann na hOifigigh Fheidhm Comhlíontachta agus Cosanta Sonraí feasacht 
chun cinn tríd oiliúint, cóid iompair agus polasaithe ábhartha. Soláthraíonn siad tacaíocht, comhairle agus dúshlán neamhspléach 
don bhainistíocht líne thosaigh agus cuireann siad tuairiscí rialta isteach chuig an CBRF agus an ARC.

n Is Iniúchadh Inmheánach an tríú líne cosanta, a chuireann deimhniú neamhspleách rioscabhunaithe ar fáil do phríomhpháirtithe 
leasmhara maidir le stóinseacht chóras bainistíochta riosca na Gníomhaireachta, maidir lena rialachas, bainistiú riosca ghinerálta 
agus maidir le dearadh agus éifeachtacht oibríochtúil thimpeallacht an rialaithe inmheánaigh faoi chlár oibre pleanáilte ceadaithe 
ag an ARC. Cuireann an t-iniúchóir inmheánach tuairisiciú rialta ar fáil don ARC ar stádas na timpeallachta rialaithe inmheánaigh i 
gcomhtheacs athbreithnithe déanta agus stádas ceisteanna iniúchta inmheánacha roimhe.

Soláthar 
Tá Beartas Soláthair bunaithe ag an Ghníomhaireacht (arna fhoilsiú ar a láithreán gréasáin) agus Nós Imeachta Soláthair. Tagann 
cleachtais soláthair na Gníomhaireachta leis na doiciméid thuasluaite. Tá plean soláthair chorparáidigh ar bun agus tá sé á chur chun 
feidhme, atá bunaithe ar an teimpléid a foilsíodh i gCreatdoiciméad Beartais na hOifige um Sholáthar Rialtais. Déantar an plean 
soláthair chorparáidigh a nuashonrú gach bliain.

Tá Nós Imeachta Soláthair na Gníomhaireachta ag teacht le treoirlínte reatha Oifig Sholáthair an Rialtais (OGP). I gcásanna áirithe 
measfar go bhfuil sé riachtanach eisceachtaí cuí-údaraithe a fháil ón mBeartas agus ón Nós Imeachta (eadhon, gan próiseas 
tairisceana iomaíoch á reáchtáil) maidir le seirbhísí, soláthairtí nó oibreacha a bhfuil luach os cionn €5,000 acu (seachas CBL) agus atá 
faoi thairseacha AE mar shampla. ar chúiseanna rúndachta, coimhlintí leasa, práinne, cearta maoine intleachtúla a chosaint, foinse 
aonair soláthair srl.

Tá Gníomhaireacht bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta faoi réir Threoir an AE 2014/24/AE mar a chuirtear i bhfeidhm in Éirinn ag 
Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bronnadh Conarthaí Údaráis Phoiblí) 2016 (na 'Rialacháin'), maidir le soláthar seirbhísí, soláthairtí agus 
oibreacha os cionn tairseacha luacha áirithe arna leagan síos ag an AE. I gcás nach bhfuil feidhm ag na Rialacháin - toisc go bhfuil luach 
an tsoláthair faoi bhun thairseacha an AE nó tá sé lasmuigh de na Rialacháin - glacann an Ghníomhaireacht le próiseas (de réir a 
Beartais agus an Nóis Imeachta Soláthair seo mar atá léirithe thuas) atá ceaptha chun an luach is fearr airgid a bhaint amach. Is í an 
bhainistíocht shinsearach a cheadaíonn eisceachtaí ó Bheartas agus Nós Imeachta Soláthair na Gníomhaireachta.

Ní hionann eisceachtaí faoi Bheartas Soláthair na Gníomhaireachta agus Nós Imeachta Soláthair agus soláthar neamhchomhlíontach. I 
gcás conarthaí a bhfuil luach os cionn tairseacha an AE acu, tá reachtaíocht AE infheidhme, agus ceadaíonn na Rialacháin eisceachtaí ó 
phróiseas tairisceana iomaíoch AE in imthosca an-teoranta. 
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RÁITEAS AR RIALÚ INMHEÁNACH (AR LEAN)

I rith 2019, rinneadh íocaíochtaí ar luach iomlán €4.98 (seachas CBL) (2018: €5.88m seachas CBL) maidir le hearraí/seirbhísí a bhí faoi 
réir eisceachtaí soláthair arna gceadú de réir Bheartas agus Nós Imeachta Soláthair na Gníomhaireachta agus an Nós Imeachta 
Soláthair. Tugtar miondealú ar na heisceachtaí seo sa tábla thíos.

Catagóir Iomlán (roimh CBL) 2019 €m Nótaí

Finnéithe Saineolaí 3.50 Nóta 1

Ríomh-Fhollasaithe 0.58 Nóta 2

Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáid 0.47 Nóta 3

Bainistíocht/Cothabháil Áiseanna 0.30

Seirbhísí Gairmiúla 0.07

Margaíocht Clódóireacht & Stáiseanóireacht 0.06

Nóta 1: NótIs fi nnéithe iad sainfhinnéithe atá fostaithe ag an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát ("GÉS") le tuairiscí a chur ar fáil 
agus fi anaise a thabhairt i gcásanna díobháil phearsanta agus dámáiste réadmhaoine atá á mbainistiú ag an GÉS. Cé go bhfuil siad 
fostaithe ag an GÉS, is fi nnéithe na Cúirte iad agus is é a bpríomhdhualgas sainfhianaise ionraic, neamhspléach agus neamhchlaonta, 
laistigh dá sainréimse, a sholáthar don Chúirt. Is féidir sainfhinnéithe a roinnt i dhá chatagóir leathan: fi nnéithe i dtaca le dliteanas agus 
cúisíócht (m.sh., fi nnéithe leighis agus innealtóireachta) agus fi nnéithe i dtaca le candam agus fíric (m.sh., fi nne achtúireach). Ní 
sholáthraíonn an GÉS fi nnéithe ar bhonn iomaíoch i dtaca le cúisíocht agus dliteanas ar an ábhar go bhféadfadh próiseas soláthartha 
mar sin a bheith ina chúis le leibhéal breise riosca dlíthíochta i dtaca le neamhspléachas aitheanta fi nné mar sin. Ach, tá plean ann le 
próisis soláthartha iomaíoch a chur i bhfeidhm do chatagóirí áirithe fi nnéithe maidir le candaim agus fírice bunaithe ar an mhéid 
ghníomhaíochta agus iomlán costais tabhaithe ag a leithéid de chatagóirí fi nné. Ba cheart a thabhairt faoi deara go bhfuil íocaíochtaí le 
sainfhinnéithe i dtaca le an-mhóran ghníomhaíochtaí aonair, áit a bhfuil an tsuim iníoctha i bhformhór na gcásanna aonair níos lú ná 
€5,000 (gan CBL).

Nóta 2: Baineann sé seo le híocaíochtaí a dhéantar le soláthraí seirbhíse arna cheapadh ag an nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stát 
(GÉS), sa chás nach bhféadfaí, ar chúiseanna mórphráinne, tar éis ordú follasaithe, cloí leis na teorainneacha ama a shonraítear le 
haghaidh nós imeachta iomaíoch i gcúinsí ina bhféadfadh an Chúirt cosaint an Stáit a scriosadh amach, toisc nár chomhlíon sé an 
tOrdú Follasaithe.

Nóta 3: Áiríonn seo íocaíochtaí de €0.20m (42.6%) le soláthraithe aonair de sheirbhís agus íocaíocht de €0.06m (12.8%) le soláthraí 
aonar á bhfuil na seirbhísí riachtánacha le Treoirlínte an Aire arna n-eisiúint faoi alt 4(4) den Acht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an 
Chisteáin Náisiúnta 1990 a chomhlíonadh. Déantar athbhreithniú ar bhonn leanúnach ar Bheartas Soláthair na Gníomhaireachta agus 
ar a Nós Imeachta Soláthair.

Athbhreithniú Bhliaintiúl ar Éifeachtacht
Deimhnímid go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta chun monatóireacht a 
dhéanamh ar éifeachtacht a nósanna imeachta bainistíochta riosca agus rialaithe. Tá monatóireacht agus athbhreithniú 
Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta ar éifeachtacht an chórais rialaithe inmheánaigh bunaithe ar obair na 
n-iniúchóirí inmheánacha agus seachtracha, obair an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca a dhéanann maoirsiú ar a gcuid oibre, agus 
obair na bainistíochta shinsearaí laistigh de Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta atá freagrach as an gcreat rialaithe 
airgeadais inmheánaigh a fhorbairt agus a chothabháil. 

Deimhnímid go ndearna an Ghníomhaireacht athbhreithniú bliantúil ar éifeachtacht na rialuithe inmheánacha do 2019. 

Níor aithníodh aon laigí sa rialú inmheánach maidir le 2019 a éilíonn nochtadh sna ráitis airgeadais.

Maeve Carton Gerardine Jones
Cathaoirleach Cathaoirleach, Coiste Iniúchóireachta agus Riosca 
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta  Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta 

5 Bealtaine 2020
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 Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste
Comptroller and Auditor General 

Tuarascáil le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais 

Fiachas Náisiúnta na hÉireann

Tuairim maidir leis na ráitis airgeadais
Tá ráitis airgeadais Fiachas Náisiúnta na hÉireann ullmhaithe ag an Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (an 
Gníomhaireacht) iniúchta agam don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019 de réir mar a éilítear faoi fhorálacha Alt 12 an Achta 
Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta 1990 (mar atá arna leasú). Cuimsítear leis na ráitis airgeadais fónamh ar an 
bhfi achas náisiúnta, ráiteas an bhfi achas náisiúnta, an ráiteas maidir le sreabhadh airgid an fhiachas náisiúnta, an ráiteas ar 
ghluaiseacht an fhiachas náisiúnta agus nótaí leis na ráitis airgeadais. 

Is é mo thuairim go dtugann na ráitis airgeadais léargas ceart 

n ar iarmhéid gan íoc an fhiachas náisiúnta ag 31 Nollaig 2019, agus

n ar costas fónaimh d'fhiachas 2019.

Bunús leis an tuairim
Rinne mé m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais i gcomhréir leis na Caighdeáin Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (ISAnna) mar a fhógraíonn an 
Eagraíocht Idirnáisiúnta Uasfhoras Iniúchóireachta. Tá cur síos ar mo chuid freagrachtaí faoi na caighdeáin seo in aguisín an tuairisc 
seo. Tá mé neamhspleách ón Ghníomhaireacht agus tá mo chuid freagrachtaí eiticiúla comhlíonta agam i gcomhréir leis na caighdeáin.

Creidim go bhfuil an fhianaise iniúchóireachta atá faighte agam leordhóthanach agus iomchuí le mo thuairim a bhunú uirthi.

Tuairisc ar eolas seachas na ráiteas airgeadais, agus ar nithe eile 
Tá eolas eile faoi leith curtha i láthair ag an Ghníomhaireacht leis na ráitis airgeadais i dtaca le oibríocht an fi achas náisiúnta. 
Cuimsíonn sé tuarascáil bhliantúil an Ghníomhaireacht lena n-áirítear an ráiteas (maidir le rialachas, tuarascáil na stiúrthóirí) agus an 
ráiteas maidir le rialú inmheánach. Tá cur síos san aguisín a ghabhann leis an tuarascáil seo ar mo chuid freagrachtaí maidir le tuairisc 
a thabhairt ar an eolas sin, agus ar nithe eile faoi leith ar a dtuairiscím trí eisceacht.

Níl aon ní le tuairisciú agam ina leith sin.

Seamus McCarthy
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste

13 Bealtaine 2020
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Aguisín a ghabhann le Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Freagrachtaí Ghníomhaireacht Bainistíocht an 
Chisteáin Náisiúnta 
Leagtar amach freagrachtaí baill an ghníomhaireachta sa ráiteas 
rialachas agus tuairisc baill an ghníomhaireachta 

n ullmhú na ráiteas airgeadais san fhoirm a fhorordaítear faoi 
alt 12 an Achta um Ghníomhaireacht Bainistíocht an 
Chisteáin Náisiúnta 1990 (mar atá arna leasú)

n cinntiú go dtugtar léargas ceart ar chúrsaí an iarmhéid an 
fhiachas náisiúnta gan íoc ag 31 Nollaig 2019 agus costas 
fónaimh d'fhiachas na bliana

n rialtacht idirbhearta a chinntiú, agus

n cibé rialú inmheánach a mheasann siad is gá le go 
bhféadfar ráitis airgeadais a ullmhú atá saor ó mhíráiteas 
ábhartha, cibé acu mar gheall ar chalaois nó ar bhotún.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas  
agus Ciste
Ceanglaítear orm faoi alt faoi alt faoi fhorálacha Alt 12 an Achta 
Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta 1990 (mar 
atá arna leasú) iniúchadh a dhéanamh ar ráitis airgeadais an 
fhiachas náisiúnta agus tuarascáil orthu a thabhairt do Thithe an 
Oireachtais.

Is é cuspóir m’iniúchta dearbhú réasúnta a fháil an bhfuil na 
ráitis airgeadais ina n-iomláine saor ó mhíráiteas ábhartha mar 
gheall ar chalaois nó ar bhotún. Is ionann dearbhú réasúnta 
agus leibhéal ard dearbhaithe, ach ní ionann é agus ráthaíocht 
go n-aimseoidh iniúchadh a dhéantar i gcomhréir leis na ISAnna 
míráiteas ábhartha i gcónaí. Féadfaidh míráitis eascairt as calaois 
nó botún agus meastar iad a bheith ábhartha más féidir a bheith 
ag súil go réasúnta go n-imreodh siad tionchar, go haonair nó go 
comhiomlán, ar chinntí eacnamaíocha a dhéanann úsáideoirí ar 
bhonn na ráiteas.

Mar chuid d’iniúchadh i gcomhréir leis na ISAnna, úsáidim 
breithiúnas gairmiúil agus sceipteachas gairmiúil ar feadh an 
iniúchta. Agus é sin á dhéanamh agam,

n Déanaim rioscaí maidir le míráitis ábhartha sna ráitis 
airgeadais, cibé acu mar gheall ar chalaois nó ar bhotún, a 
shainaithint agus a mheas; déanaim nósanna imeachta 
iniúchóireachta a dhearadh agus a chur i bhfeidhm a 
fhreagraíonn do na rioscaí sin; agus faighim fianaise 
iniúchóireachta atá leordhóthanach agus iomchuí le mo 
thuairim a bhunú uirthi. Tá an riosca nach n-aimseofar 
míráiteas ábhartha mar thoradh ar chalaois níos airde ná an 
riosca maidir le ceann a eascraíonn as botún, mar go 
bhféadfadh sé go mbeadh claonpháirteachas, brionnú, 
easnaimh d’aon ghnó, mífhaisnéis, nó gabháil treise ar an 
rialú inmheánach i gceist leis.

n Faighim tuiscint ar rialú inmheánach atá ábhartha don 
iniúchadh chun nósanna imeachta iniúchóireachta a 
dhearadh atá oiriúnach sna cúinsí, ach nach bhfuil oiriúnach 
chun tuairim a chur in iúl maidir le héifeachtacht na rialuithe 
inmheánacha.

n Déanaim measúnú ar oiriúnacht na bpolasaithe 
cuntasaíochta a úsáideadh agus réasúntacht na 
meastachán cuntasaíochta agus an nochta gaolmhar.

Cuirim in iúl dóibh siúd atá freagrach as rialachas, i measc nithe 
eile, raon feidhme beartaithe agus uainiú an iniúchta agus tátail 
shuntasacha an iniúchta, lena n-áirítear aon easnaimh a aimsím 
le linn m’iniúchta i dtaca le rialachas inmheánach.

Eolas nach mbaineann leis na ráitis airgeadais 
Ní chumhdaítear le mo thuairim faoi na ráitis airgeadais an 
t-eolas eile a chuirtear i láthair leis na ráitis sin, agus ní thugaim 
aon chineál tátail maidir le dearbhú ina leith.

I dtaca le m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais, éilítear orm faoi na 
ISAnna an t-eolas eile a léamh a cuireadh i láthair agus, le linn 
dom é sin a dhéanamh, breathnú an bhfuil an t-eolas eile 
neamh-chomhréireach go hábhartha leis na ráitis airgeadais nó 
leis an eolas a fuarthas le linn an iniúchta, nó an cosúil ar shlí eile 
go bhfuil míráiteas ábhartha déanta ina leith. Más rud é go 
mbainim an tátal, bunaithe ar an obair atá déanta agam, go 
bhfuil míráiteas ábhartha ann i dtaca leis an eolas eile sin, éilítear 
orm é sin a thuairisciú. 

Tuairisciú ar nithe eile
Déantar m’iniúchadh trí thagairt do na léirbhreithnithe speisialta 
a bhaineann le comhlachtaí Stáit maidir lena mbainistíocht agus 
lena bhfeidhmiú. Tuairiscím má tá nithe ábhartha ann a 
bhaineann leis an mbealach ina bhfuil gnó poiblí déanta.

Féachaim le fianaise a fháil ar rialtacht idirbhearta airgeadais le 
linn an iniúchta. Tuairiscím aon chás ábhartha nár cuireadh 
airgead poiblí i bhfeidhm chun na críocha dá raibh siad ceaptha 
nó nár chloí idirbhearta leis na húdaráis a rialaíonn iad.

Tuairiscím freisin trí eisceacht má, i mo thuairim,

n mura bhfaighim an fhaisnéis agus na mínithe fo léir a 
theastaigh uaim chun m’iniúchadh a dhéanamh, nó

n mura raibh na taifead cuntasaíochta dóthanach le 
iniúchadh na ráitis airgeadais a cheadú go fonmhar agus i 
gceart, nó

n mura bhfuil na ráitis airgeadais ag teacht le na taifead 
cuntasaíochta.
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FÓNAMH AR AN BHFIACHAS NÁISIÚNTA 
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019

Nóta
2019 

€m
2018 

€m
Ús íoctha ar Ollfhiachas Náisiúnta 3 4,972 5,733

Ús Íoctha ar Airgead Tirim agus Sócmhainní Airgeadais Eile 4 76 65

Táillí agus Costais Oibriúcháin 5 172 169

Costas Fónaimh d’Fhiachas Iomlán 5,220 5,967

Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.

Thar ceann na Gníomhaireachta

Conor O’Kelly, Príomhfheidhmeannach Maeve Carton, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta

5 Bealtaine 2020
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RÁITEAS AR FHIACHAS NÁISIÚNTA 
Ag 31 Nollaig 2019

Nóta
2019

€m
2018

€m
Fiachas Meántéarmach/Fadtéarmach 
Bannaí Rialtas na hÉireann 6 130,067 131,828

Maoiniú Chlár AE/CAI 7 43,269 44,877

Iasachtaí Eile Meántéarmacha/Fadtéarmacha 8 2,578 2,243

175,914 178,948

Fiachas Gearrthéarmach 
Páipéar Gearrthéarmach 9 9,998 6,393

Iasachtaí ó Chistí Aire 10 3,018 2,595

13,016 8,988

Scéimeanna Coigiltis Stáit
Táirgí Coigiltis Stáit 11 17,800 17,339

Ollfhiachas Náisiúnta 206,730 205,275
Airgead agus Sócmhainní Airgeadais Eile 12 (18,536) (17,593)

Fiachas Náisiúnta 13 188,194 187,682

Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.

Thar ceann na Gníomhaireachta

Conor O’Kelly, Príomhfheidhmeannach Maeve Carton, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta

5 Bealtaine 2020
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Nóta
2019

€m
2018 

€m
Gluaiseacht in Iarmhéideanna Státchiste
Iarmhéid an 1 Eanáir 12 15,338 10,533

Laghdú ar Shócmhainní Airgeadais Eile 12 220 430

Glan-iasacht Fiachais (féach thíos) 297 4,276

15,855 15,239

Barrachas Státchiste 647 99

Iarmhéid ag 31 Nollaig 12 16,502 15,338

2019
Glan(1)

€m

2018
Glan(1)

€m
Glaniasachtaíocht/(Glan-aisíocaíocht) Fiachais: 
Fiachas Meántéarmach/Fadtéarmach
Bannaí Rialtas na hÉireann (2,942) 1,895

Maoiniú Chlár AE/CAI (1,608) (5)

Iasachtaí Eile Meántéarmacha/Fadtéarmacha 8 335 345

Fiachas Gearrthéarmach
Páipéar Gearrthéarmach 3,628 1,680

Iasachtaí ó Chistí Aire 10 423 314

Scéimeanna Coigiltis Stáit
Táirgí Coigiltis Stáit 11 461 47

Glan-Iasacht/(Aisíocaíocht) Fiachais 297 4,276

1	 Léiríonn	na	suimeanna	an	ghlaniasachtaíocht	nó	an	ghlan-aisíocaíocht	fiachais	(préimheanna	agus	lacáistí	íoctha	ag	eisiúint/íoc)	chomh	maith	le	
tar-rolladh	fiachais	agus	idirbhearta	gaolmhara	fálaithe.	

Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.

Thar ceann na Gníomhaireachta

Conor O’Kelly, Príomhfheidhmeannach Maeve Carton, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta

5 Bealtaine 2020

RÁITEAS AR SHREABHADH AIRGID AN FHIACHAIS NÁISIÚNTA 
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019
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Nóta
2019 

€m
2018 

€m
Fiachas Náisiúnta ag 1 Eanáir 13 187,682 185,483

Méadú ar Fhiachas Náisiúnta (ainmniúil) 512 2,199

Fiachas Náisiúnta ag 31 Nollaig 13 188,194 187,682

Méadú ar Fhiachas Náisiúnta (ainmniúil) ionadaithe ag:
Barrachas Státchiste (647) (99)

Éifeacht na nGluaiseachtaí i Rátaí Malairte Eachtraí (23) (53)

Coigeartú ar Dhliteanais Cenagailte le Boilsciú 8 7

Glanphréimh ar Iasachtaí Meántéarmacha/Fadtéarmacha - (1)

Glanphréimh ar Eisiúintí agus Cealuithe Bannaí 1,174 2,345

512 2,199

Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.

Thar ceann na Gníomhaireachta

Conor O’Kelly, Príomhfheidhmeannach Maeve Carton, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta

5 Bealtaine 2020

RÁITEAS AR GHLUAISEACHT SAN FHIACHAS NÁISIÚNTA
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019
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1. CÚLRA
Faoin Acht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta, 1990, comhlíonann Gníomhaireacht Bainistíochta an 
Chisteáin Náisiúnta (“an Ghníomhaireacht”) feidhmeanna iasachta agus Bainistíochta an Fhiachais Náisiúnta thar ceann an Aire 
Airgeadais.

Tá foirm na ráiteas ceadaithe ag an Aire Airgeadais faoi alt 12 den Acht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin 
Náisiúnta, 1990. 

Áirítear freisin le ráitis airgeadas an Fhiachais Náisiúnta nótaí nochta i ndáil le Cuntas Réamh-Ús Iasachtaí Náisiúnta, Cuntas na 
nIasachtaí Náisiúnta (Foirceannadh), Cuntas Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Díbhinní nár Éilíodh), Cuntas 
Infheistíochta Airgead Taisce, an Cuntas Barrachais um Airgeadas Caiteachas Poiblí agus Cuntas ar Stoc ar Glacadh Leis mar 
Íocaíocht ar Cháin Oidhreachta agus ar Dhleachtanna Báis. Ós rud é gur cuntais oibríochtúla iad seo a cuireadh ar bun chun 
críocha sainiúla, ní áirítear na hiarmhéideanna airgid gaolta le hiarmhéid Chuntas an Státchiste arna tuairisciú faoi Airgead agus 
Sócmhainní Airgeadais Eile sa Ráiteas ar Fhiachas Náisiúnta.

2. BONN ULLMHÚCHÁIN
Rinneadh na ráitis airgeadais a réiteach don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019, bunaithe ar airgead agus faoi choinbhinsiún 
an chostais stairiúil ach amháin nuair a shonraítear a mhalairt. 

Is ionann an Ráiteas ar Fhiachas Náisiúnta agus ráiteas ar an tsuim iomlán de bhunairgead a fuair Éire ar iasacht nach raibh 
aisíoctha ag deireadh na bliana, lúide airgead agus sócmhainní airgeadais eile atá ar fáil d’fhuascailt na ndliteanas sin ar an dáta 
céanna. Déanann an tAire Airgeadais faoi reachtanna éagsúla iasachtaí an Stáit agus gníomhaireachtaí eile a ráthú freisin. Ní 
áirítear na ráthaíochtaí sin sna ráitis airgeadais seo.

Is é an euro an t-airgeadra tuairiscithe. Tá na méideanna uile sna ráitis airgeadais slánaithe go dtí an milliún is gaire mura 
sonraítear a mhalairt. Mar gheall ar shlánú, féadfaidh sé nach réitíonn na suimeanna iomlána le chéile. Áit a bhfuil siad in úsáid, 
seasann ‘000’ nó ‘k’ do mhíle, agus seasann ‘m’ do mhilliún.

2.1 Fáltais agus Íocaíochtaí
Is ag an am a fhaightear an t-airgead nó a dhéantar an íocaíocht a thaifeadtar fáltais agus íocaíochtaí a bhaineann leis an 
bhFiachas Náisiúnta tríd an gCuntas Státchiste, trí Chuntais Imréitigh Airgeadra Eachtraigh agus tríd an gCuntas Fuascailte 
Seirbhísí Caipitiúla. 

2.2 Luacháil Dliteanais
Déantar iarmhéideanna fiachais a thaifeadadh sa Ráiteas ar an bhFiachas Náisiúnta ag a bparluach infhuascailte. Nuair a eisítear 
nó nuair a chealaítear fiachas meántéarmach nó fadtéarmach ar biseach nó ar lascaine, cuirtear aon bhiseach nó lascaine dá 
leithéid san áireamh sa Ráiteas ar Ghluaiseacht san Fhiachas Náisiúnta. Tuairiscíonn an Ráiteas ar Ghluaiseacht san Fhiachas 
Náisiúnta ar méadú nó laghdú dhliteanais mar gheall ar ghluaiseachtaí i mboilsciú, áit a bhfuil parluach infhuascailte an 
dhliteanas cengailte le boilsciú.

2.3 Díorthaigh
Déantar comhaontuithe babhtála agus ionstraim eile airgeadais chun críocha fálaithe mar chuid de phróiseas bainistithe an 
Fhiachais Náisiúnta. Aithnítear torthaí na ngníomhaíochtaí fálaithe seo atá nasctha le hidirbhearta sonracha iasachta de réir na 
mbun-idirbheart. Áirítear na glansreabhaithe ciste a éiríonn as gníomhaíochtaí fálaithe nach bhfuil nasctha le hidirbhearta 
sonracha iasachta i gcostais as fónamh d’fhiachas nuair a fhaightear na cistí nó nuair a dhéantar íocaíocht. Sa chás go 
gcríochnaítear babhtálacha nó go n-aistrítear go hionstraim eile babhtála iad, bíonn tionchar ag na glansreabhaithe ciste ar 
fhónamh d’fhiachas de réir théarmaí na hionstraime leasaithe. 

2.4 Airgeadraí Eachtracha
Aistrítear fáltais agus íocaíochtaí in airgeadra eachtrach go euro de réir an ráta malairte atá i bhfeidhm ar dháta an idirbhirt. 
Aistrítear dliteanais agus sócmhainní in airgeadra eachtrach go euro ag an ráta malairte atá i bhfeidhm ag deireadh na bliana.

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS
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3. ÚS IOCTHA AR FHIACHAS NÁISIÚNTA GLAN

2019
€m

2018
€m

Ús a Íocadh ar Fhiachas Meántéarmach/Fadtéarmach
Bannaí Rialtas na hÉireann 3,717 4,048

Maoiniú Chlár AE/CAI 869 994

Díorthaigh lena bhfálaítear Fiachas Meántéarmach/Fadtéarmach 166 234

Láithrithe Príobháideacha 35 35

An Banc Eorpach Infheistíochta 18 15

Fiachas Meántéarmach/Fadtéarmach Eile 8 6

Banc Forbartha Chomhairle na hEorpa 1 1

4,814 5,333

Ús Íoctha/(Faighte) ar Fhiachas Gearrthéarmach
Páipéar Tráchtála Euro 27 34

Nótaí Státchiste (11) (5)

Billí Státchiste na hÉireann (9) (9)

7 20

Ús a Íocadh ar Scéimeanna Coigiltis Stáit
Cairteacha Coigiltis 70 285

Bannaí Coigiltis 24 35

Duaiseanna i leith Duaisbhannaí 18 18

Bannaí Náisiúnta Dlúthpháirtíochta 4 Bliain 16 17

Bannaí Náisiúnta Dlúthpháirtíochta 10 mBliana 12 11

Tráthchoigiltí 11 14

151 380

Glanús Iomlán a Íocadh ar Ollfhiachas Náisiúnta 4,972 5,733
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS (AR LEAN)

4. ÚS IOCTHA AGUS IONCAM EILE 

2019
€m

2018
€m

Ús Ioctha ar Iarmhéideanna Airgid Tirim 87 77

Ús Faighte ar Shócmhainní Airgeadais (11) (12)

76 65

5. TÁILLÍ A ÍOCADH AGUS COSTAIS OIBRIÚCHÁIN

2019
€m

2018
€m

Maoiniú Chlár AE/CAI 36 51

Bannaí Rialtais agus Speansais Eile 21 21

Duaisbhannaí 12 13

Cairteacha Coigiltis 9 9

Bannaí Náisiúnta Dlúthpháirtíochta 10 mBliana 6 5

Bannaí Coigiltis 4 5

Bannaí Náisiúnta Dlúthpháirtíochta 4 Bliain 2 2

Tráthchoigiltí 1 1

91 107
Costais Oibriúcháin na Gníomhaireachta2 81 62

172 169

	 2		 Déantar	na	speansais	a	thabhaíonn	an	Ghníomhaireacht	i	gcomhlíonadh	a	cuid	feidhmeanna	a	ghearradh	ar	an	gCuntas	Státchiste,	agus	a	íoc		 	
	 amach	as,	nó	gearrtar	iad	ar	a	thoradh	fáis.	Is	féidir	faisnéis	bhreise	a	fháil	i	ráitis	airgeadais	Chuntas	Riaracháin	GBCN	(nóta	Príomh-Chiste).
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6. BANNAÍ RIALTAS NA HÉIREANN 

2019
€m

2018
€m

Bannaí Ráta Sheasta 120,045 119,095

Bannaí Ráta Chomhlúthaigh 8,534 11,534

Bannaí Innéacsnasctha 927 620

Bannaí Amúchta 561 579

130,067 131,828

Bannaí Ráta Chomhlúthaigh – Nótaí Gealltanais CÉRB a Ghlanadh:

Tar éis leachtú na Corparáide Éireannaí um Réiteach Banc (“CÉRB”) an 7 Feabhra 2013, agus an chomhaontaithe idir Rialtas na 
hÉireann agus Banc Ceannais na hÉireann (BCÉ) maidir le bannaí Rialtais fadtéarmacha a chur in ionad na nótaí gealltanais a 
soláthraíodh don CÉRB a bhí faoi úinéireacht stáit, cuireadh na nótaí gealltanais ar ceal agus cuireadh ocht mbanna nua 
Státchiste le Ráta Comhlúthach ina n-ionad. Eisíodh suim iomlán €25.03 billiún do BCÉ an 8 Feabhra 2013, agus aibíochtaí idir 
25 bliain agus 40 bliain ag gabháil leis na bannaí. 

Le linn 2019, cheannaigh agus chealaigh an Ghníomhaireacht €3 billiún (2018: €4 billiún) de na Bannaí Ráta Chomhlúthaigh ar 
biseach €1.74 billiún (2018: €2.25 billiún). Ceannaíodh na bannaí ó BCÉ, rud a laghdaigh iomlán ainmniúil gan íoc na mBannaí 
Ráta Chomhlúthaigh go dtí €8.53 billiún (2018: €11.53 billiún). 

Ó dheireadh na bliana, cheannaigh agus chealaigh an Ghniomhaireacht €0.5 billiún eile de na Bannaí Státchiste Ráta 
Chomhlúthaigh.

Banna Flaithiúnais Glas

De réir Creata Bhanna Flaithiúnais Glas na hÉireann (ISGB), tá €5 billiún ó chéad eisiúint banna flaithiúnais glas na hÉireann san 
áireamh i mbannaí ráta seasta. 

7. MAOINIÚ CHLÁR AE/CAI 
Rinne clár AE/CAI d’Éirinn soláthar do thacaíocht sheachtrach €67.5 billiún ón gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta (“CAI”), ón 
tSaoráid Eorpach um Chobhsaíocht Airgeadais (“EFSM”), ón Sásra Eorpach um Chobhsaíocht Airgeadais (“EFSF”) agus d’iasachtaí 
déthaobhacha eile.

Is iad seo a leanas na dliteanais gan íoc faoi Chlár AE/CAI ag deireadh 2019, lena n-áirítear tionchar na n-idirbheart fálaithe 
airgeadra: 

Iasachtóir
2019

€m

Ualaithe
Meán

Iarmharach
Aibíocht 

Blianta 
2018

€m

Ualaithe
Meán

Iarmharach
Aibíocht 

Blianta
An tSaoráid Eorpach um Chobhsaíocht 
Airgeadais 18,411 13.1 Bliain 18,411 14.1 Bliain

An Sásra Eorpach um Chobhsaíocht Airgeadais 
(EFSM) 22,500 8.9 Bliain 22,500 9.9 Bliain

Státchiste na Ríochta Aontaithe 2,358 0.7 Bliain 3,966  1.2 Bliain

Iomlán 43,269 44,877

Sriocheadh comhaontú i 2013 iasachtaí EFSF agus EFSM a leathnú. I dtaca le hiasachtaí EFSM, socrófar na dátaí athbhreithnithe 
aibíochta nuair a shroicheann siad a mbundátaí aibíochta amháin. Dá réir sin, ní léiríonn aibíocht na n-iasachtaí EFSM atá nochta 
ach amháin na síntí aibíochta a comhaontaíodh go dtí seo.
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8. IASACHTAÍ EILE MEÁNTÉARMACHA/FADTÉARMACHA

2019
€m

2018
€m

An Banc Eorpach Infheistíochta 1,295 1,195

Láithrithe Príobháideacha 602 602

Nótaí Meántéarmacha/Fadtéarmacha 635 400

Banc Forbartha Chomhairle na hEorpa 41 41

Iasachtaí Eile Meántéarmacha/Fadtéarmacha 5 5

2,578 2,243

9. PÁIPÉAR GEARRTHÉARMACH
Eisíonn an Ghníomhaireacht páipéar gearrthéarmach aibíochtaí a mhaireann suas le bliain amháin chun cistí gearrthéarmacha a 
chruinniú. Úsáidtear na fáltais chun an Státchiste a mhaoiniú mar mhaoiniú idirlinne in ionad fiachais níos fadtéarmaí, agus chun 
críocha bainistiú leachtachta eile. Féadfaidh iasachtaí bheith i raon airgeadraí éagsúla, ach caithfear gach iasacht nach euro í a 
bhabhtáil láithreach go euro.

2019
€m

2018
€m

Nótaí Státchiste 7,339 3,629

Billí Státchiste na hÉireann 2,010 2,014

Clár Pháipéar Tráchtála de chuid na hEorpa 345 466

Nótaí Seirbhísí Lárnacha 304 284

9,998 6,393

10. IASACHTAÍ Ó CHISTÍ AIRE
Is Iasachtaí gearrthéarmacha iad na cistí seo ón Státchiste a tharraingítear anuas mar mhodh “bealaí agus modhanna” chun 
riachtanais an Státchiste a mhaoiniú ó roinnt cistí atá faoi smacht an Aire Airgeadais.

2019
€m

2018
€m

Ciste Bhanc Taisce an Phoist 2,140 2,058

Cuntas Barrachais um Airgeadas Caiteachas Poiblí (nóta 19) 878 537

3,018 2,595
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11. SCÉIMEANNA COIGILTEAS STÁIT

2019
€m

2018
€m

Cairteacha Coigiltis 5,961 5,685

Bannaí Náisiúnta Dlúthpháirtíochta 10 mBliana 3,946 3,505

Duaisbhannaí 3,653 3,414

Bannaí Coigiltis 2,466 2,855

Bannaí Náisiúnta Dlúthpháirtíochta 4 Bliain 1,257 1,370

Tráthchoigiltí 515 508

Stampaí Coigiltis 2 2

17,800 17,339

Tá na suimeanna a thaispeántar i leith Cairteacha Coigiltis, Bannaí Coigiltis, Bannaí Dlúthpháirtíochta, Duaisbhannaí agus 
Tráthchoigiltí, lena n-áirítear iarmhéideanna airgid de €9 milliún (2018: €10.8 milliún) atá á gcoimeád ag An Post, ag Permanent 
TSB Bank agus ag an gCuideachta Duaisbhannaí. Gníomhaíonn An Post agus an Chuideachta Duaisbhannaí mar chláraitheoirí 
do na scéimeanna faoi seach.

Ós rud é go réitítear ráitis airgeadais an Fhiachas Náisiúnta ar bhonn airgid, ní áirítear sna dliteanais suim de €275 milliún (2018: 
€280 milliún), arb ionann í agus meastachán ar shuim an úis fhabhraithe amhail deireadh 2019 i leith Cairteacha Coigiltis, Bannaí 
Náisiúnta Dlúthpháirtíochta 10 mBliana, Bannaí Náisiúnta Dlúthpháirtíochta 4 Bliain Bannaí Coigiltis agus Tráthchoigiltí.

12. AIRGEAD AGUS SÓCMHAINNÍ AIRGEADAIS EILE

2019
€m

2018
€m

Iarmhéideanna Airgid
Cuntas Státchiste agus CFSC3 16,502 15,338

Sócmhainní Airgeadais Eile 
Maoiniú Comhthaobhach (nóta 14.2) 96 612

Nótaí Meántéarmacha rathaithe CBSÉ 25 85

Nótaí Ráthaithe na Gníomhaireachta Airgeadais do Thithe 1,913 1,558

2,034 2,255

18,536 17,593

	 3		 Is	€250k	(2018:	€310k)	an	tiarmhéid	san	CFSC	ag	deireadh	Nollaig	2019.

Is féidir leis an Ghníomhaireacht infheistiú i mBillí Státchiste, i dTaiscí Comhthaobhaithe agus i mBillí Státchiste Ceannasacha le 
haghaidh aibíochtaí suas le bliain amháin.

Cuirtear airgead ina chomhthaobhacht leis na contrapháirtithe, rud a eascraíonn as na riachtanais faoi na hIarscríbhinní 
Tacaíochta Creidmheasa, maidir le hidirbhearta díorthacha áirithe. Athraíonn na hiarmhéideanna seo, agus rochtain ar an 
gcomhthaobhacht airgid lena mbaineann, ar bhonn laethúil agus braitheann siad ar luach margaidh na ndíorthach seo (Féach 
Nóta 14).

Is féidir nach mbeidh Nótaí Ráthaithe na Gníomhaireachta Airgeadais do Thithe nó Meántéarmacha CBSÉ so-inréadaithe, ag 
brath ar choinníollacha an mhargaidh.
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12. AIRGEAD AGUS SÓCMHAINNÍ AIRGEADAIS EILE (AR LEAN)

Cuntais Imréitigh Airgeadra Eachtraigh 

Coimeádann an Ghníomhaireacht roinnt cuntas imréitigh airgeadra eachtraigh d’fhonn idirbhearta sna hairgeadraí seo a 
bhainistiú. B’ionann an t-iarmhéid sna cuntais seo ag deireadh Nollaig 2019 agus nialas (2018: Nialas). Ní raibh aon 
iarmhéideanna airgeadra eachtraigh eile á gcoimeád ag an nGníomhaireacht.

Tá cuntas breise ar an ngluaiseacht sna cuntais Airgeadra Eachtraigh thíos:

Fáltais
€m

Íocaíochtaí
€m

Glan 2019
€m

Net 2018
€m

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2019 NIALAS NIALAS

Fónamh d’Fhiachas
Ús ar Iasachtaí Meántéarmacha agus 

Fadtéarmacha 93 (88) 5 (3)
Ús ar Fhiachas Gearrthéarmach - (29) (29) (36)
Conarthaí Airgeadra Eachtraigh 1,183 (1,182) 1 (32)
Táillí agus Speansais - (6) (6) (7)

Gníomhaíocht Iasachtaíochta
Clár AE/CAI 1,871 (1,871) - (6)
Fiachas Gearrthéarmach 11,145 (11,116) 29 84

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2019 14,292 (14,292) NIALAS NIALAS

13. BAINISTÍOCHT RIOSCA

13.1 Creatlach Bainistíochta Riosca
De bharr fhreagracht na Gníomhaireachta d’eisiúint fiachais nua agus d’aisíocaíocht fiachais atá ag dul in aibíocht araon, i 
dteannta bainistíocht ráta úis agus phróifíl airgeadra na punainne iomláine fiachais, is cuid lárnach agus fhíorthábhachtach de 
ghnó na Gníomhaireachta í an bhainistíocht riosca. Is iad na príomhchatagóirí riosca a eascraíonn as gníomhaíochtaí Fiachais 
Náisiúnta na Gníomhaireachta ná riosca leachtachta, riosca margaidh, riosca creidmheasa an chontrapháirtí agus riosca 
oibríochta. 

Le Creat agus Beartas Bainistíochta Riosca na Gníomhaireachta, ordaítear caighdeáin éigeantacha agus sainmhínithe ar 
bhainistíocht riosca a bhfuil feidhm leo maidir le gach cuid den Ghníomhaireacht agus gach catagóir riosca. Ansin, cuirtear na 
caighdeáin sin i bhfeidhm trí na beartais agus na nósanna imeachta mionsonraithe lena rialaítear bainistiú catagóirí riosca 
aonair nó próisis bhainistíochta riosca, nó an dá rud.

Tá Creatlach Bainistíochta Riosca na Gníomhaireachta faoi réir mhúnla na dtrí-líne-chosanta, agus tá a struchtúr eagraíochtúil 
agus a struchtúr coiste riosca ailínithe d’fhonn úinéireacht agus cuntasacht shoiléir a bhunú ó thaobh bainistiú riosca de. 

Ag an gcéad líne chosanta, is iad Aonaid Ghnó agus Feidhmeanna Corparáideacha na Gníomhaireachta go príomha atá 
freagrach as rioscaí a bhainistiú agus úinéireacht ar bhonn laethúil, ag cur san áireamh lamháltas agus fonn riosca an 
Gníomhaireachta, agus i gcomhréir lena cuid beartas, nósanna imeachta, rialuithe agus srianta. 

Tá an dara líne cosanta, lena gcuimsítear Riosca, Comhlíonadh agus feidhmeanna rialaithe eile de chuid na Gníomhaireachta, 
neamhspleách ar oibriúcháin agus ar an mbainistíocht líne thosaigh, agus is é an ról atá aici aon chinntí a mbíonn tionchar acu 
ar neamhchosaint na heagraíochta ar riosca a cheistiú agus tuairisciú cuimsitheach sothuigthe ar cheisteanna bhainistiú rioscaí 
a sholáthar.

Tá an Fheidhm Iniúchta Inmheánaigh sa áireamh sa tríú líne chosanta, a chuireann deimhniú neamhspleách, réasúnach, 
riosca-bhunaithe do phríomhpháirtithe leasmhara maidir le stóinseacht chóras bainistíochta riosca na Gníomhaireachta, maidir 
lena rialachas, córais bainistiú riosca ghinerálta agus maidir le dearadh agus éifeachtacht oibríochtúil thimpeallacht an rialaithe 
inmheánaigh faoi chlár pleanáilte de obair ceadaithe ag an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca.

Tacaíonn roinnt coistí Ghníomhaireacht agus bainistíochta de chuid GBCN, Coiste Iniúchóireachta agus Riosca san áireamh, leis 
an nGníomhaireacht i gcomhlíonadh a cuid feidhmeanna maidir le bainistíocht riosca.
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13. BAINISTÍOCHT RIOSCA (AR LEAN)

13.1 Creatlach Bainistíochta Riosca (ar lean)

Coiste Iniúchóireachta agus Riosca na Gníomhaireachta (ARC) 
Cabhraíonn an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca leis an Ghíomhaireacht i dtaca le:

n maoirseacht ar chaighdeán agus ar shláine ráitis airgeadais na Gníomhaireachta, athbhreithniú agus monatóireacht ar 
éifeachtacht na gcóras rialaithe inmheánaigh, an phróisis iniúchta inmheánaigh agus déanann athbhreithniú agus breithmheas ar 
aon aschuir ón iniúchóir reachtúil, agus

n maoirseacht ar chreat bainistíochta riosca na Gníomhaireachta, lena n-áirítear fonn riosca a leagan síos, monatóireacht a 
dhéanamh ar a mhéid a chloítear le rialachas riosca agus cinntiú go ndéantar rioscaí a aithint, a mheas, a bhainistiú agus a 
thuairisciú.

Chomh maith leis sin, déanann an Coiste maoirseacht ar fheidhmeanna agus bainistithe riosca, a ndéanann an Ceannaire 
Iniúchóireachta Inmheánaigh agus an Ceannaire Riosca bainistiú faoi seach orthu ar bhonn laethúil.

 Coistí Bainistíochta
An Coiste Bainistíochta Riosca Fiontair (CBRF) 
Déanann an CBRF maoirsiú ar fhorfheidhmiú fhonn riosca foriomlán na Gníomhaireacht agus ar lucht ardbhainistíochta agus iad ag 
bunú córais iomchuí (lena n-áirítear beartais, nósanna imeachta agus teorainneacha riosca) lena chinntiú go ndéantar rioscaí fiontair a 
shainaithint, a thomhas, a mhonatóiriú, a rialú agus a thuairisciú go héifeachtach. 

Coiste Riosca Creidmheasa Contrapháirtí (CRCC) 
Déanann CRCC maoirseacht ar CBRF agus cuireann sé comhairle air maidir le riosca creidmheasa contrapháirtí. Cruthaíonn sé Beartas 
Bainistíochta Riosca Creidmheasa Contrapháirtí na Gníomhaireachta, cuireann sé i bhfeidhm é agus déanann sé monatóireacht ar 
chomhlíonadh an bheartais sin. Áirítear leis sin machnamh agus moladh, i gcás inarb iomchuí, maidir le haon athruithe beartaithe agus 
áirithíonn sé go nglactar gach beart iomchuí i leith an bheartais ábhartha nó aon sáruithe ar an mbeartas sin. Déanann sé 
neamhchosaint ar riosca creidmheasa contrapháirtí ábhartha a thuairisciú chuig CBRF, mar aon leis na sonraí ina leith.

Coiste Riosca Margaidh agus Leachtachta (CRML) 

Déanann CRML maoirseacht ar CBRF agus cuireann sé comhairle air maidir le neamhchosaint ar rioscaí margaidh agus leachtachta. 
Cruthaíonn sé Beartais Riosca Margaidh agus Leachtachta na Gníomhaireachta, cuireann sé i bhfeidhm é agus déanann sé 
monatóireacht ar chomhlíonadh na mbeartas sin. Áirítear leis sin machnamh agus moladh, i gcás inarb iomchuí, maidir le haon 
athruithe beartaithe agus áirithíonn sé go nglactar gach beart iomchuí i leith an bheartais ábhartha nó aon sáruithe ar an mbeartas 
sin. Déanann sé neamhchosaint ar riosca margaidh agus ar riosca leachtachta ábhartha a thuairisciú chuig CBRF, mar aon leis na 
sonraí ina leith.

Coiste Riosca Oibríochtúil agus Rialaithe (CROR) 
Déanann an CROR athbhreithniú ar an gcreatlach riosca oibríochtúil agus na beartais riosca oibríochtúil bhainteacha agus molann don 
CBRF iad lena bhfaomhadh. Faireann, athbhreithníonn agus ceistíonn an CROR rioscaí oibríochtúla GBCN agus tugann tuairisc ar 
bhainistiú rioscaí oibríochtúla don CBRF. 

Coiste Tairgí agus Próisis (CTP) 
Déanann an CTP athhbreithniú ar, tugann sé aghaidh ar agus molann sé donn ERMC tograí faofa agus meásúnú riosca i leith tograí 
agus próisis nua, nó athraithe athrú ábhartha i leith tograí agus próisis a maireann.

 Príomh Rioscaí

Riosca Leachtachta 
Is príomhchuspóir de chuid na Gníomhaireachta é a chinntiú go bhfuil dóthain airgid ag an Státchiste chun gach dualgas a 
chomhlíonadh agus iad dlite. Ar cheann de na cúraimí is tábhachtaí atá ar an nGníomhaireacht tá a chinntiú go bhfuil leachtacht 
leordhóthanach ag an Státchiste. Is féidir le rioscaí i leith leachtacht an Fhiachais Náisiúnta eascairt as imeachtaí sa bhaile, nó de bharr 
ardnaisc idir margaí, as imeachtaí lasmuigh d’Éirinn. Déanann an Ghníomhaireacht riosca leachtachta a bhainistiú, go príomha, trí 
mhaoláin airgid thirim chuí a choinneáil agus trí shrian a chur le líon na ndliteanas atá ag aibiú ag aon am faoi leith agus trí 
thráthúlacht agus méid an mhaoinithe a mheaitseáil leis na riachtanais maoinithe measta. Atreisítear é sin trí na gníomhaíochtaí a 
dtugann an Ghníomhaireacht fúthu chun bonn infheisteoirí idirnáisiúnta atá eolach agus éagsúlaithe a choinneáil, le nasc le gach 
ceann de na mórmhargaí caipitil agus tríd an raon ionstraimí fiachais is féidir a eisiúint a mhéadú. 

Riosca Margaidh 
Is ionann riosca margaidh agus riosca caillteanais nó costais mhéadaithe de thoradh athruithe ar luach sócmhainní agus dliteanas 
(lena n-áirítear sócmhainní agus dliteanais lasmuigh den chlár comhardaithe) de bharr luaineachtaí i dtosca riosca amhail rátaí úis, 
rátaí malairte eachtraí nó praghsanna margaidh eile. Ní mór aird a bheith ag an nGníomhaireacht ar impleachtaí gearrthéarmacha 
agus meántéarmacha araon dá gcuid idirbheart i bhfianaise an chúraim atá uirthi bainistiú a dhéanamh ní hamháin ar gharchostais 
fónta fiachais fioscaigh ach ar luach reatha na n-íocaíochtaí uile sa todhchaí idir bhunairgead agus ús. Rialaítear an neamhchosaint ar 
riosca ráta úis agus airgeadra trí ráta úis agus comhchruinniú airgeadra na punainne a bhainistiú de réir fhonn riosca na 
Gníomhaireachta.
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13. BAINISTÍOCHT RIOSCA (AR LEAN)

13. 1 Creatlach Bainistíochta Riosca (ar lean)

Riosca Margaidh (ar lean)

Tá srianta sonracha i bhfeidhm chun riosca margaidh a rialú; tuairiscítear neamhchosaint ar na srianta seo go rialta le lucht 
ardbhainistíochta. Nuair a athraíonn coinníollacha na margaí airgeadais, déantar athbhreithniú ar ráta cuí úis agus ar phróifíl 
airgeadra na punainne i gcomhréir le hathbhreithnithe tréimhsiúla ar shrianta. Tá an Ghníomhaireacht ag iarraidh an 
trádchothromú is fearr a ghnóthú idir costas agus riosca thar thréimhse agus tá clár fálaithe i bhfeidhm chun riosca ráta úis 
agus ráta malairte a bhainistiú agus chun an Státchiste a chosaint ó luaineacht féideartha sa todhchaí. Leagtar amach tuilleadh 
faisnéise ar úsáid díorthach in Díorthaigh (Nóta 14).

Riosca Creidmheasa Contrapháirtí 

Is ionann riosca creidmheasa contrapháirtí agus riosca an chaillteanais airgeadais a eascraíonn as idirbheart margaidh 
airgeadais nuair nach gcomhlíonann contrapháirtí a chuid dualgas airgeadais faoin idirbheart sin agus i dtaca leis an bhFiachas 
Náisiúnta de, is as díorthaigh, taiscí agus idirbhearta malairte eachtraí go príomha a eascraíonn sé. Bainistítear leibhéal an riosca 
creidmheasa contrapháirtí i gcomhréir le fonn riosca na Gníomhaireachta trí bheith ag plé le contrapháirtithe a bhfuil 
ardchaighdeán creidmheasa acu agus leo siúd amháin. Forálann nósanna imeachta d’údarú srianta riosca don uile 
chontrapháirtí agus tuairiscítear neamhchosaint leis an mbainistíocht ar bhonn laethúil. Tugtar faoi athbhreithniú ar na srianta 
ar fad go rialta chun athruithe i stádas creidmheasa na gcontrapháirtithe nó athruithe in imeachtaí geilleagracha nó polaitíochta 
a chur san áireamh. Chun neamhchosaint an Státchiste roimh chontrapháirtithe margaidh a mhaolú agus lena chinntiú go bhfuil 
rochtain éifeachtach margaidh ag Éirinn le haghaidh a cuid gníomhaíochtaí fálaithe, d’fhéadfadh an Ghníomhaireacht dul isteach 
i socruithe tacaíochta creidmheasa le rannpháirtithe an mhargaidh a bhfuil sí ag iarraidh trádáil a dhéanamh leo – baineann sé 
seo le fáil agus le breacadh comhthaobhachta chun luach margaidh na neamhchosaintí a sheach-chur. Tá tuilleadh faisnéise ar 
úsáid socruithe tacaíochta creidmheasa leagtha amach in Díorthaigh (Nóta 14).

Riosca Oibríochtúil

Is é is riosca oibríochtúil ann riosca a bhaineann le caillteanas mar gheall ar phróisis, daoine agus córais inmheánacha atá 
easnamhach nó ar theip orthu nó mar gheall ar imeachtaí seachtracha a rachadh i bhfeidhm ar chumas na Gníomhaireachta a 
straitéis ghnó a fheidhmiú. Áirítear le fochatagóirí riosca oibríochtúil riosca a bhaineann le daoine, rialachas, tríú páirtí, 
bainistíocht leanúnach ghnó agus riosca dlí agus comhlíontachta. Tá polasaí agus creat bainistíochta riosca infheidhme i leith na 
Gníomhaireachta ina hiomláine. Is é cuspóir an pholasaí agus an chreata a chinntiú go mbainistítear riosca oibríochtúil ar dhóigh 
chuí, chomhtháite ar fud na heagraíochta. Leagtar amach sa Chreat an straitéis, na próisis, critéir riosca, rialuithe agus struchtúir 
rialachais atá ar bun chun rioscaí oibríochtúla a bhainistiú laistigh den Ghníomhaireacht. Leagtar amach sa pholasaí agus sa 
chreat fosta modheolaíocht an phróisis féinmheasúnachta riosca agus rialaithe ina gcuirtear síos ar an bpróiseas le haghaidh 
sainaithint, measúnú, plé, monatóireacht agus tuairisciú leordhóthanach tráthúil i leith na rioscaí a thagann de bharr 
ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta. 

Is é ról an Ghrúpa Bainistíocht um Leanúnachas Gnó GBCN cur chuige cuí, comhleanúnach a chinntiú i leith bainistíocht 
leanúnachais ghnó ar fud na Gníomhaireachta agus ról tacaíochta a thabhairt ó thaobh bunú, feidhmiú, monatóireacht agus 
feabhsú gníomhaíochtaí bainistíochta i leanúnachas gnó.

13.2 Fiachas Náisiúnta – Comhdhéanamh Airgeadra
Fálaíonn an Ghníomhaireacht riosca airgeadra eachtraigh an Fhiachais Náisiúnta trí úsáid a bhaint as chonarthaí malairte 
eachtraí agus as babhtálacha airgeadra. Is mar seo a leanas atá comhdhéanamh airgeadra an Fhiachais Náisiúnta agus na 
bhfáluithe airgeadra gaolmhara: 

Airgeadra
Amhail an 31 Nollaig

2019 
€m 

2018
€m

Ionstraimí Fiachais
Euro 185,835 183,251

Dollar SAM  - 513

Punt Steirling 2,371 3,607

188,206 187,371
Airgeadra Eachtrach agus Conarthaí Babhtála
Euro 2,359 4,443

Dollar SAM - (524)

Punt Steirling (2,371) (3,608)

(12) 311
Fiachas Náisiúnta 188,194 187,682
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13. BAINISTÍOCHT RIOSCA (AR LEAN)

13.3 Fiachas Náisiúnta – Próifíl Aibíochta 
Is mar seo a leanas a bhí próifíl iarmharach aibíochta an Fhiachais Mheántéarmaigh/Fhadtéarmaigh ag deireadh na bliana, agus 
idirbhearta bainistithe cisteáin a rinne an Ghníomhaireacht á gcur san áireamh: 

2019
€m

Dlite laistigh 
de 1 bhliain

Dlite idir 
1-5 bliana

Dlite idir 
5-10 mbliana

Dlite thar 
10 mbliana Iomlán

Bannaí Rialtas na hÉireann 17,169 27,055 38,718 47,125 130,067

Clár Maoinithe AE/CAI 1,876 6,282 10,770 24,341 43,269

Fiachas Meántéarmach agus 
Fadtéarmach eile 6 228 844 1,500

2,578

Fiachas Gearrthéarmach4 11,751 1,265 - - 13,016

Coigilteas Stáit5 6,892 8,399 2,507 2 17,800

Airgead Tirim agus Sócmhainní 
Airgeadais Eile (17,669) (252) (215) (400)

(18,536)

Fiachas Náisiúnta 20,025 42,977 52,624 72,568 188,194

2018
€m

Dlite laistigh 
de 1 bhliain

Dlite idir 
1-5 bliana

Dlite idir 
5-10 mbliana

Dlite thar 
10 mbliana Iomlán

Bannaí Rialtas na hÉireann 13,571 36,147 39,289 42,821 131,828

Clár Maoinithe AE/CAI 1,608 7,358 8,500 27,411 44,877

Fiachas Meántéarmach agus 
Fadtéarmach eile 5 9 981 1,248

2,243

Fiachas Gearrthéarmach4 7,722 1,266 0 0 8,988

Coigilteas Stáit5 6,481 8,318 2,539 1 17,339

Airgead Tirim agus Sócmhainní 
Airgeadais Eile (16,407) (781) (155) (250)

(17,593)

Fiachas Náisiúnta 12,980 52,317 51,154 71,231 187,682

	 4	 Rinneadh	an	Fiachas	Gearrthéarmach	a	choigeartú	le	haibíocht	ionchais	níos	faide	de	chuid	den	airgead	Bealaí	agus	Modhanna	atá	inaisíoctha	leis		
	 an	Ciste	banc	Taisce	an	Phoist	a	léiriú.

	 5	 Tá	tréimhsí	aibíochta	Coigiltis	Stáit	bunaithe	ar	eolas	aibíochta	faoi	chonradh	do	dheireadh	2019	curtha	ar	fáil	ag	An	Post.

14. DÍORTHAIGH

14.1 Díorthaigh
Mar chuid dá straitéis bainistíochta riosca, úsáideann an Ghníomhaireacht meascán de dhíorthaigh lena n-áirítear babhtálacha 
ráta úis, babhtálacha airgeadra agus conarthaí malairte eachtraí. Léirítear sa tábla seo a leanas luach cóir agus luach reatha na 
n-ionstraimí a bhaineann le Fiachas Náisiúnta amuigh ag deireadh na bliana. Deimhnítear luach cóir gach ionstraime trí ráta cuí 
úis a úsáid chun a sreabhadh iomlán airgid sa todhchaí a lascainiú chuig a luach reatha.

31 Nollaig 2019 31 Nollaig 2018
Ainmniúil

€m
Luach Reatha

€m
Ainmniúil

€m
Luach Reatha

€m
Babhtálacha ráta úis 6,460 (150) 11,566 (310)

Babhtálacha Airgeadra agus Conarthaí Malairte 2,371 5 4,490 (341)

8,831 (145) 16,056 (651)

Soláthraíonn an Ghníomhaireacht seirbhísí státchiste don Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní (“GNBS”) faoi 
alt 52 agus 235 den Acht fán nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní, 2009. Dá réir sin, d’fhéadfadh sé 
idirbhearta díorthacha a dhéanamh le GNBS. Déantar a leithéid sin d’idirbhearta a fhritháireamh trí idirbhearta a mheaitseáil  
le contrapháirtithe margaidh. Mar thoradh air sin níl aon ghlanéifeacht ar chuntais an Fhiachais Náisiúnta. Ba é €Nialas (2018: 
€0.02 billiún) luach ainmniúil na mbabhtálacha ráta úis a rinneadh le GNBS ag deireadh 2019; ba é €0.02 billiún (2018: €0.4 
billiún) luach ainmniúil na mbabhtálacha airgeadra agus na gconarthaí ráta malairte a rinneadh le GNBS ag deireadh 2019.
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14. DÍORTHAIGH (AR LEAN)

14.1 Díorthaigh (ar lean)
Soláthraíonn an Ghníomhaireacht seirbhísí státchiste chomh maith don CÉRB (faoi Leachtú Speisialta) agus féadann sí, dá réir, 
idirbhearta díorthacha a dhéanamh le CÉRB. Déantar a leithéid sin d’idirbhearta a fhritháireamh trí idirbhearta a mheaitseáil le 
contrapháirtithe margaidh. Mar thoradh air sin níl aon ghlanéifeacht ar chuntais an Fhiachais Náisiúnta. Ba é €0.11 billiún luach 
ainmniúil na gconarthaí ráta malairte eachtraí a rinneadh le CÉRB ag deireadh 2019 (2018: €0.11 billiún).

Chun na rioscaí a eascraíonn ó idirbhearta díorthacha a mhaolú, déanann an Ghníomhaireacht socruithe tacaíochta 
creidmheasa lena contrapháirtithe margaidh. Dréachtaítear conarthaí díorthacha i gcomhréir le Máistir-Chomhaontuithe an 
Chumainn um Babhtálacha agus Dhíorthaigh Idirnáisiúnta (“CBDI”). Is doiciméad dlíthiúil í Iarscríbhinn Tacaíochta Creidmheasa 
(“ITC”) a d’fhéadfadh bheith ceangailte le Máistir-Chomhaontú CBDI chun tacaíocht chreidmheasa a rialú (sa chás seo, 
comhthaobhacht airgid) le haghaidh idirbhearta díorthacha. Sainmhínítear inti na cásanna faoinar gá do chontrapháirtithe 
comhthaobhacht a bhreacadh. Faoi na ITCanna, is ionann breacadh airgid agus aistriú iomlán úinéireachta. Ach, tá an t-aistriú 
faoi réir dualgais comhthaobhacht choibhéiseach a thabhairt ar ais de réir athruithe i luachanna margaidh nó faoi chúinsí ar 
leith mar atá Imeacht Críochnaithe nó Imeacht Loicthe. Tá an soláthróir comhthaobhachta i dteideal ús a chur i dtaisce ar 
iarmhéideanna airgid postáilte.

14.2 Cuntas Tacaíochta Creidmheasa
Chuir an Ghníomhaireacht Cuntas Tacaíochta Creidmheasa ar bun i mBanc Ceannais na hÉireann in 2010 chun na hidirbhearta 
seo a éascú. Déantar luacháil ar chonarthaí díorthacha ar bhonn laethúil. Nuair a bhíonn gá le comhthaobhacht ó 
chontrapháirtí, íoctar í isteach sa Chuntas Tacaíochta Creidmheasa. Nuair a bhíonn gá ag an nGníomhaireacht comhthaobhacht 
a phostáil le contrapháirtí, úsáideann sí an t-airgead sa Chuntas Tacaíochta Creidmheasa chun an íocaíocht chomhthaobhachta 
a mhaoiniú. Má bhíonn easpa airgid sa Chuntas Tacaíochta Creidmheasa, maoinítear an Cuntas ón Státchiste.

2019
€m

2018
€m

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir - -

Comhthaobhacht Airgid a fuarthas ó chontrapháirtithe 1,067 1,193

Comhthaobhacht airgid a íocadh le contrapháirtithe (551) (948)

516 245

Laghdú i maoiniú Státchiste le linn na bliana (516) (245)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig NIALAS NIALAS

Nóta:
2019

€m
2018

€m
Maoiniú Státchiste amhail an 31 Nollaig 96 612

Glan-Chomhthaobhacht breactha chuig Contrapháirtithe amhail an 31 Nollaig (Nóta 12) (96) (612)

Tá an Ghníomhaireacht tar éis dul isteach i gComhaontú Breactha Comhthaobhachta le GNBS. Ag deireadh na bliana 2019, bhí 
comhthaobhacht €25 milliún (2018: €25 milliún) breactha ag GNBS chuig an nGníomhaireacht mar chuid den chomhaontú sin. 

Tá an Ghníomhaireacht tar éis dul isteach i gComhaontú Breactha Comhthaobhachta le CÉRB freisin. Ag deireadh na bliana 
2019, bhí comhthaobhacht €25 milliún (2018: €25 milliún) breactha ag CÉRB chuig an nGníomhaireacht mar chuid den 
chomhaontú sin.
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15. AN CUNTAS FUASCAILTE SEIRBHÍSÍ CAIPITIÚLA (CSRA)

15.1 Cúlra
Bunaíodh an Cuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla ("CFSC") faoi alt 22 den Acht Airgeadais, 1950 arna leasú. Úsáidtear an cuntas 
chun idirbhearta ar gnáthbhearta baincéireachta iad, a d'fhéadfadh an Ghníomhaireacht a dhéanamh, a réiteach de réir alt 54(7) 
den Acht Airgeadais, 1970.

I measc gnáthbhearta baincéireachta, tá gníomhaíochtaí amhail idirbhearta eachtacha malairte, babhtálacha agus ús ar thaiscí a 
bhaineann le costais fóntas fiachais. Féadfar suimeanna dá leithéid a úsáid chun íocaíochtaí agus aisíocaíochtaí a dhéanamh i 
leith gnáthbhearta baincéireachta nó i dtreo ús agus speansais an fhiachais phoiblí a ghlanadh.

Áirítear le hidirbhearta ar gnáthbhearta baincéireachta iad idirbhearta díorthacha a rinne an Ghníomhaireacht leis an 
nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní ("GNBS") (de réir alt 52 agus alt 235 den Acht fán nGníomhaireacht 
Náisiúnta um Bainistíochta Sócmhainní 2009 agus Ionstraim Reachtúil Uimh. 203/2010) agus leis an gCorparáid Éireannach um 
Réiteach Bainc 2013 agus Ionstraim Reachtúil Uimh. 57/2013) (féach freisin nóta 14 thuas). Déantar a leithéid sin d'idirbhearta a 
rinneadh le GNBS agus le CÉRB a fhritháireamh trí idirbhearta a mheaitseáil le contrapháirtithe margaidh. Mar thoradh air sin níl 
aon ghlanéifeacht ar an CFSC.

Coimeádann an Ghníomhaireacht an t-iarmhéid sa CFSC ag leibhéal atá faoi réir treoirlínte arna n-eisiúint ag an Aire Airgeadais 
faoi alt 4(4) den Acht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta 1990. Faoi threoir an aire dar dáta an 24 Meán 
Fómhair, 2014, bhí an t-iarmhéid sa CFSC ag deireadh na bliana 2015 le bheith níos lú ná €1 mhilliún. D’fhonn cloí leis na 
treoracha sin, aistríonn an Ghníomhaireacht cistí barrachais ón CFSC chuig Cuntas an Státchiste roimh dheireadh na bliana.

15.2 Gluaiseacht sa Chuntas don Tréimhse

2019
€m

2018
€m

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir - -

Fáltais
Idirbhearta Díorthacha 1,187 4,254

Ús ar Airgead agus ar Shócmhainní Airgeadais Eile 13 15

1,200 4,269

Íocaíochtaí
Idirbhearta Díorthacha (1,187) (4,254)

Ús ar an bhFiachas Náisiúnta (2) (3)

Speansais ar an bhFiachas Náisiúnta - -

Aistriú chuig an gCuntas Státchiste (11) (12)

(1,200) (4,269)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig - -
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15. AN CUNTAS FUASCAILTE SEIRBHÍSÍ CAIPITIÚLA (CSRA) (AR LEAN)

15.3 Idirbhearta Díorthacha déanta i leith an CÉRB agus GNBS 
Tugtar breac-chuntas thíos ar fháltais agus ar íocaíochtaí i leith idirbhearta díorthacha a rinneadh i leith CÉRB agus GNBS sa 
tréimhse sin:

Fáltais
€m

Íocaíochtaí
€m

Glan 2019
€m

Glan 2018
€m

Díorthaigh a bhaineann le GNBS 318 318 - -

Díorthaigh a bhaineann le CÉRB 869 869 - -

1,187 1,187 - -

16. CUNTAS RÉAMH-ÚS IASACHTAÍ NÁISIÚNTA
Féadfaidh an Ghníomhaireacht Bannaí reatha Rialtas na hÉireann a chealú nó a eisiúint. Áirítear sa tsuim shocraíochta do gach 
idirbheart banna an t-ús atá fabhraithe ag an am sin i dtréimhse an chúpóin. Is sa Chuntas Réamh-Ús Iasachtaí Náisiúnta a 
infheistítear an t-ús íoctha go dtí go mbeidh an t-ús iomlán dlite ar dháta an chúpóin. Ar dháta an chúpóin, úsáidtear an t-ús 
ansin chun costais ghaolmhara fónaimh an Státchiste a fhritháireamh.

Cuntas Fáltas agus Íocaíochtaí
2019 

€m
2018 

€m
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 41 46

Ús Fabhraithe a Fuarthas ar Iasachtaí Náisiúnta - Tráinsí agus Ceantanna 44 57

Ús Fabhraithe a Íocadh ar Iasachtaí Náisiúnta (47) (62)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig - Airgead le Banc Ceannais na hÉireann 38 41

17. CUNTAS IASACHTAÍ NÁISIÚNTA (FOIRCEANNADH)
Nuair a bhíonn Iasacht Náisiúnta, Stoc nó Banna Rialtais le fuascailt, bíonn an tsuim iomlán gan íoc iníoctha leis an sealbhóir. 
Aistrítear aon suimeanna nach n-éilíonn an sealbhóir ar dháta na fuascailte chuig an gcuntas seo trí íocaíocht ón Státchiste. Dá 
bhrí sin, is ón gcuntas sin a fhreastalófar ar aon éilimh amach anseo a dhéanfar i dtaca leis na hiasachtaí aibithe seo. Áirítear sa 
chuntas seo freisin iarmhéideanna a bhí i seilbh Bhanc Ceannais na hÉireann agus na Roinne Airgeadais mar Ghníomhairí 
Íocaíochtaí i leith íocaíochtaí fuascailte nár glacadh leo, agus a aistríodh chuig an nGníomhaireacht. 

Is suimeanna stairiúla is mó iad iarmhéid an cuntas. Is annamh a mbíonn suimeanna nár éilíodh mar gheall ar an tslí ina 
sealbhaíonn infheisteoirí bannaí agus a phróiseáiltear íocaíochtaí.

Cuntas Fáltas agus Íocaíochtaí
2019 

€m
2018 

€m

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 3 3

Fáltais ó Chuntas an Bhainc Ceannais - -

Íocaíochtaí le Cuntas an Bhainc Ceannais - -

Íocaíochtaí le Fuascailt ar Iasachtaí Náisiúnta - -

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig - Airgead le Banc Ceannais na hÉireann 3 3
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18. CUNTAS GHNÍOMHAIREACHT BAINISTÍOCHTA AN CHISTEÁIN NÁISIÚNTA (DÍBHINNÍ NÁR ÉILÍODH)
Nuair atá ús dlite ar dhliteanas banna, íocann an Ghníomhaireacht an tsuim iomlán leis an nGníomhaire Íocaíochta, a eisíonn í 
ansin don sealbhóir cláraithe. Léiríonn an t-iarmhéid i gcuntas na ndíbhinní nár éilíodh ús ar iasachtaí aibithe, a d’aischuir an 
Gníomhaire Íocaíochta leis an nGníomhaireacht agus nach bhfuil éilithe fós ag na sealbhóirí cláraithe. Cothaíonn an Gníomhaire 
Íocaíochta cúlchnap airgid, thar ceann na Gníomhaireachta, a úsáidtear chun éilimh a íoc le linn na bliana.

Is suimeanna stairiúla is mó iad iarmhéid an cuntas. Is annamh a mbíonn suimeanna nár éilíodh mar gheall ar an tslí ina 
sealbhaíonn infheisteoirí bannaí agus a phróiseáiltear íocaíochtaí. 

Cuntas Fáltas agus Íocaíochtaí 2019 
€m

2018 
€m

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 3 3

Fáltais/(Íocaíochtaí) d’Ús nár Éilíodh -  -

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig - Airgead le Banc Ceannais na hÉireann 3 3

19. CUNTAS BARRACHAIS UM AIRGEADAS CAITEACHAS POIBLÍ
Déanann an Cuntas Barrachais um Airgeadas Caiteachas Poiblí taifeadadh ar iasachtaí agus ar aisíocaíochtaí cistí barrachais atá i 
gCuntas Soláthair an Phámháistir Ghinearálta.

Is Cuntas Soláthair an Phámháistir Ghinearálta an cuntas tríd a chuireann an Státchiste maoiniú ar fáil do Ranna Rialtais. 
Aistrítear agus tuairisctear i Cuntas Barrachais um Airgeadas Caiteachas Poiblí cistí breise a éiríonn go tréimhsiúil ar Cuntas 
Soláthair an Phámháistir Ghinearálta.

Tar éis athrú ar fheidhmiú an Chuntais Soláthair ag deireadh Mhí Mheán Fómhair 2018, cuireadh an Cuntas Barrachais um 
Airgeadas Caiteachas Poiblí in ionad an Chuntais Infheistíochta Airgead Taisce chun taifeadadh a dhéanamh ar iasachtaí agus 
aisíocaíochtaí i leith cistí barrachais atá i gCuntas Soláthair an Phámháistir Ghinearálta. Ag am na malairte, thuairisc an Cuntas 
Soláthair an Phámháistir Ghinearálta fáltais agus íocaíocht bliain go dáta de €4.5bn agus €4.9bn faoi seach.

Aistrítear cistí barrachais ar Chuntas Soláthair an Phámháistir Ghinearálta chuig an gCuntas Barrachais um Airgeadas Caiteachas 
Poiblí agus déantar iad a thaifeadadh ina leith ar bhonn laethúil (nóta 10).

Cuntas Barrachais um Airgeadas Caiteachas Poiblí
2019 

€m
2018 

€m
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 537 -

Airleacain Bealaí agus Modhanna a Íocadh leis an Státchiste 12,793 2,889

Airleacain Bealaí agus Modhanna a d’Aisíoc an Státchiste  (12,452) (2,352)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig (nóta 10) 878 537

20. CUNTAS AR STOC AR GLACADH LEIS MAR ÍOCAÍOCHT AR CHÁIN OIDHREACHTA AGUS AR DHLEACHTANNA 
BÁIS
Níor glacadh le haon stoc mar íocaíocht ar cháin oidhreachta ná ar dhleachtanna báis le linn 2019 (2018: nialas).

21. TEAGMHAIS TAR ÉIS DHEIREADH NA TRÉIMHSE TUAIRISCITHE 
Déanann nóta 6 2020 cur síos ar ráta comhlúthach idirbhearta bhann a tharla tar éis deireadh na tréimhse tuairiscithe. 

Tá tionchar ag briseadh amach an nua-Choróinvíreas (COVID-19), a d'fhógair an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte gur "Pandéim 
Dhomhanda" é ar 11 Márta 2020 ar mhargaidh airgeadais domhanda a raibh drochthionchar ar an bhFiachas Náisiúnta dá 
bharr aige. Mar nach féidir fad nó raon an tionchair a thuar, ní féidir an éifeacht iomlán airgeadais a mheas at an am seo.

22. FORMHEAS NA RÁITEAS AIRGEADAIS
D’fhormheas an Ghníomhaireacht na ráitis airgeadais an 5 Bealtaine 2020.
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RÁITIS AIRGEADAIS DE CHUID

NÁISIÚNTA CHUNTAS 
RIARACHÁIN
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019

Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 106

Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Ioncam 
Cuimsitheach Eile

108

Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais 109

Ráiteas maidir le hAthruithe ar Chothromas 110

Ráiteas ar Shreafaí Airgid 111

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 112
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Tuarascáil le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais 

Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta – Chuntas Riaracháin

Tuairim maidir leis na ráitis airgeadais
Tá cuntas riaracháin an Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (an Ghníomhaireacht) iniúchta agam don bhliain dar 
chríoch an 31 Nollaig 2019 de réir mar a éilítear faoi fhorálacha Alt 12 an Achta um ag Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin 
Náisiúnta 1990 (mar atá arna leasú). Cuimsítear leis na cuntas riaracháin 

n an ráiteas ioncaim agus caiteachais agus ioncaim cuimsitheach eile

n an ráiteas maidir leis an staid airgeadais

n an ráiteas maidir le hathruite ar chothromas

n an ráiteas ar shreafaí airgid 

n na nótaí gaolmhara, lena n-áirítear achoimre ar pholasaithe shuntasacha cuntasaíochta.

Is é mo thuairim go dtugann an cuntas riaracháin léargas fírinneach cóir ar shócmhainní, dliteanais agus ar staid airgeadais an 
Ghníomhaireacht amhail an 31 Nollaig 2019 agus ar a ioncam agus a chaiteachas 2019 de réir Chaighdeán Tuairiscithe Airgeadais 
(FRS) 102 – An	Caighdeán	Tuairiscithe	Airgeadais	infheidhme	sa	Ríocht	Aontaithe	agus	Poblacht	na	hÉireann.

Bunús leis an tuairim
Rinne mé m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais i gcomhréir leis na Caighdeáin Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (ISAnna) mar a fhógraíonn an 
Eagraíocht Idirnáisiúnta Uasfhoras Iniúchóireachta. Tá cur síos ar mo chuid freagrachtaí faoi na caighdeáin seo in aguisín an tuairisc 
seo. Tá mé neamhspleách ón Ghníomhaireact agus tá mo chuid freagrachtaí eiticiúla comhlíonta agam i gcomhréir leis caighdeáin.

Creidim go bhfuil an fhianaise iniúchóireachta atá faighte agam leordhóthanach agus iomchuí le mo thuairim a bhunú uirthi.

Tuairisc ar eolas seachas na ráiteas airgeadais, agus ar nithe eile 
Tá eolas eile faoi leith curtha i láthair ag an Gníomhaireacht leis na ráitis airgeadais. Cuimsíonn sé an tuarascáil bhliantúil an 
Ghníomhaireachta (lena n-áirítear an ráiteas maidir le rialachas, tuarascáil baill an Gníomhaireachta) agus an ráiteas maidir le rialú 
inmheánach. Tá cur síos san aguisín a ghabhann leis an tuarascáil seo ar mo chuid freagrachtaí maidir le tuairisc a thabhairt ar an 
eolas sin, agus ar nithe eile faoi leith ar a dtuairiscím trí eisceacht.

Níl aon ní le tuairisciú agam ina leith sin.

Seamus McCarthy
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste

13 Bealtaine 2020

 Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste
Comptroller and Auditor General 
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Ráitis Airgeadais
Punann Infheistíochtaí – CISÉ

Aguisín a ghabhann le Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Freagrachtaí Ghníomhaireacht Bainistíocht an 
Chisteáin Náisiúnta 
Leagann an ráiteas ralachas agus tuairisc na mbaill amach 
freagrachtaí na mbaill 

n ullmhú na ráiteas airgeadais san fhoirm a fhorordaítear faoi 
alt 12 an Achta um Ghníomhaireacht Bainistíocht an 
Chisteáin Náisiúnta 1990 (mar atá arna leasú)

n cinntiú go dtugtar léargas fírinneach cóir sna ráitis airgeadais 
i gcomhréir le FRS 102

n rialtacht idirbhearta a chinntiú

n oiriúnacht na húsáide a bhaineann na stiúrthóirí as an 
mbonn cuntasaíochta gnóthais leantaigh a mheas, agus

n cibé rialú inmheánach a mheasann siad is gá le go bhféadfar 
ráitis airgeadais a ullmhú atá saor ó mhíráiteas ábhartha, cibé 
acu mar gheall ar chalaois nó ar bhotún.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas  
agus Ciste
Ceanglaítear orm faoi alt 12(2) an Achta um Ghníomhaireacht 
Bainistíocht an Chisteáin Náisiúnta 1990 (mar atá arna leasú) 
iniúchadh a dhéanamh ar ráitis airgeadais an Ghníomhaireacht 
agus tuarascáil orthu a thabhairt do Thithe an Oireachtais.

Ceanglaítear orm faoi alt 12(2) an Achta tuarascáil i dtaca le 
cruinnneas a thabhairt don Dáil faoi cruinneas the suimeanna i 
gcuntais an Gniomhaireacht gach bliain. Cuirtear mo thuairisc faoi 
alt 12(3) i láthair Dáil Éireann le mo Thuarisc faoi Cuntais Seirbhísí 
Poiblí.

Is é cuspóir m’iniúchta dearbhú réasúnta a fháil an bhfuil na ráitis 
airgeadais ina n-iomláine saor ó mhíráiteas ábhartha mar gheall ar 
chalaois nó ar bhotún. Is ionann dearbhú réasúnta agus leibhéal 
ard dearbhaithe, ach ní ionann é agus ráthaíocht go n-aimseoidh 
iniúchadh a dhéantar i gcomhréir leis na ISAnna míráiteas 
ábhartha i gcónaí. Féadfaidh míráitis eascairt as calaois nó botún 
agus meastar iad a bheith ábhartha más féidir a bheith ag súil go 
réasúnta go n-imreodh siad tionchar, go haonair nó go 
comhiomlán, ar chinntí eacnamaíocha a dhéanann úsáideoirí ar 
bhonn na ráiteas.

Mar chuid d’iniúchadh i gcomhréir leis na ISAnna, úsáidim 
breithiúnas gairmiúil agus sceipteachas gairmiúil ar feadh an 
iniúchta. Agus é sin á dhéanamh agam,

n Déanaim rioscaí maidir le míráitis ábhartha sna ráitis 
airgeadais, cibé acu mar gheall ar chalaois nó ar bhotún, a 
shainaithint agus a mheas; déanaim nósanna imeachta 
iniúchóireachta a dhearadh agus a chur i bhfeidhm a 
fhreagraíonn do na rioscaí sin; agus faighim fianaise 
iniúchóireachta atá leordhóthanach agus iomchuí le mo 
thuairim a bhunú uirthi. Tá an riosca nach n-aimseofar 
míráiteas ábhartha mar thoradh ar chalaois níos airde ná an 
riosca maidir le ceann a eascraíonn as botún, mar go 
bhféadfadh sé go mbeadh claonpháirteachas, brionnú, 
easnaimh d’aon ghnó, mífhaisnéis, nó gabháil treise ar an 
rialú inmheánach i gceist leis.

n Faighim tuiscint ar rialú inmheánach atá ábhartha don 
iniúchadh chun nósanna imeachta iniúchóireachta a 
dhearadh atá oiriúnach sna cúinsí, ach nach bhfuil oiriúnach 
chun tuairim a chur in iúl maidir le héifeachtacht na rialuithe 
inmheánacha.

n Déanaim measúnú ar oiriúnacht na bpolasaithe 
cuntasaíochta a úsáideadh agus réasúntacht na meastachán 
cuntasaíochta agus an nochta gaolmhar.

n Tagaim ar thátail maidir le hoiriúnacht na húsáide a bhaintear 
as an mbonn cuntasaíochta gnóthais leantaigh agus, 
bunaithe ar an fhianaise iniúchóireachta a fhaightear, maidir 
le cibé acu an bhfuil éiginnteacht ábhartha ann a bhaineann 
le himeachtaí nó cúinsí a d’fhéadfadh amhras suntasach a 
tharraingt ar chumas an chomhlachta leanúint ar aghaidh 
mar ghnóthas leantach. Má thagaim ar an tátal go bhfuil 
éiginnteacht ábhartha ann, éilítear orm aird a tharraingt i mo 
thuarascáil ar an nochtadh bainteach sna ráitis airgeadais nó, 
mura leor an nochtadh sin, mo thuairim a mhodhnú. Tá mo 
thátail bunaithe ar an bhfianaise iniúchóireachta a fuarthas 
suas go dáta mo thuarascála. D’fhéadfadh imeachtaí nó 
coinníollacha amach anseo, áfach, bheith ina gcúis leis an 
Gníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní scor 
de bheith ina ghnóthas leantach.

n Déanaim measúnú ar chur i láthair, struchtúr agus ábhar 
foriomlán na ráiteas airgeadais, lena n-áirítear an nochtadh, 
agus cibé acu an léiríonn na ráitis airgeadais na hidirbhearta 
agus imeachtaí bunúsacha ar bhealach lena mbaintear cur i 
láthair cóir amach.

Cuirim in iúl dóibh siúd atá freagrach as rialachas, i measc nithe 
eile, raon feidhme beartaithe agus uainiú an iniúchta agus tátail 
shuntasacha an iniúchta, lena n-áirítear aon easnaimh a aimsím le 
linn m’iniúchta i dtaca le rialachas inmheánach.

Eolas nach mbaineann leis na ráitis airgeadais 
Ní chumhdaítear le mo thuairim faoi na ráitis airgeadais an t-eolas 
eile a chuirtear i láthair leis na ráitis sin, agus ní thugaim aon 
chineál tátail maidir le dearbhú ina leith.

I dtaca le m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais, éilítear orm faoi na 
ISAnna an t-eolas eile a léamh a cuireadh i láthair agus, le linn 
dom é sin a dhéanamh, breathnú an bhfuil an t-eolas eile 
neamh-chomhréireach go hábhartha leis na ráitis airgeadais nó 
leis an eolas a fuarthas le linn an iniúchta, nó an cosúil ar shlí eile 
go bhfuil míráiteas ábhartha déanta ina leith. Más rud é go 
mbainim an tátal, bunaithe ar an obair atá déanta agam, go bhfuil 
míráiteas ábhartha ann i dtaca leis an eolas eile sin, éilítear orm é 
sin a thuairisciú. 

Tuairisciú ar nithe eile
Déantar m’iniúchadh trí thagairt do na léirbhreithnithe speisialta a 
bhaineann le comhlachtaí Stáit maidir lena mbainistíocht agus 
lena bhfeidhmiú. Tuairiscím má tá nithe ábhartha ann a 
bhaineann leis an mbealach ina bhfuil gnó poiblí déanta.

Féachaim le fianaise a fháil ar rialtacht idirbhearta airgeadais le 
linn an iniúchta. Tuairiscím aon chás ábhartha nár cuireadh 
airgead poiblí i bhfeidhm chun na críocha dá raibh siad ceaptha 
nó nár chloí idirbhearta leis na húdaráis a rialaíonn iad.

Tuairiscím freisin trí eisceacht má, i mo thuairim,

n mura bhfaighim an fhaisnéis agus na mínithe fo léir a 
theastaigh uaim chun m’iniúchadh a dhéanamh, nó

n mura raibh na taifead cuntasaíochta dóthanach le iniúchadh 
na ráitis airgeadais a cheadú go fonmhar agus i gceart, nó

n mura bhfuil na ráitis airgeadais ag teacht le na taifead 
cuntasaíochta.



Ráitis Airgeadais

108

RÁITEAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS AGUS IONCAM CUIMSITHEACH EILE
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019

Nóta
 2019 
€000

2018 
€000

Ioncam
Ioncam Oibriúcháin 5 67,642 61,607

Ioncam an Phríomh-Chiste 6 80,722 72,162

Glanmhaoiniú sochair scoir iarchurtha 8.2 3,229 7,542

Aistriú chuig cuntas caipitil (17,813) (14,104)

133,780 127,207

Caiteachas 
Costais foirne 7.2 (95,601) (101,129)

Costais oibriúcháin 7.2 (37,226) (25,427)

Glanchostas úis 7.2 (953) (651)

(133,780) (127,207)

Ioncam/Caiteachas Glan don bhliain - - 

Ioncam Cuimsitheach Eile 
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019

 2019 
€000

 2018 
€000

Ioncam/Caiteachas glan don bhliain - -

Caillteanas achtúireach aitheanta ar oibleagáidí sochair scoir 9.9 (19,800) (5,826)

Gluaiseacht sa mhaoiniú sochair scoir iarchurtha 8.3 19,800 5,826

Ioncam cuimsitheach iomlán don bhlain - -

Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.

Thar ceann na Gníomhaireachta

Conor O’Kelly, Príomhfheidhmeannach Maeve Carton, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta

5 Bealtaine 2020
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RÁITEAS MAIDIR LEIS AN STAID AIRGEADAIS 
Ag 31 Nollaig 2019

Nóta
2019 
€000

2018 
€000

Sócmhainní neamhreatha
Réadmhaoin, trealamh agus feithiclí 10 32,065 16,312

Sócmhainní dholáimhsithe 11 2,155 761

Infháltais 12 308 60

34,528 17,133

Sócmhainní reatha
Infháltais 13 22,065 29,197

Airgead sa Bhanc 7,602 982

29,667 30,179

Creidiúnaithe: méideanna a bheidh dlite laistigh de 1 bhliain 14 (21,378) (22,098)

Glansócmhainní reatha 8,289 8,081
Creidiúnaithe: méideanna a bheidh dlite tar éis 1 bhliana amháin 15 (8,597) (8,813)

Glansócmhainní roimh shochair scoir 34,220 16,401
Sochair Scoir
Oibleagáidí sochar scoir 9.4 (70,101) (47,072)

Maoiniú sochair scoir iarchurtha 9.4 70,101 47,072

- -

Glansócmhainní tar éis sochair scoir 34,220 16,401

Ag Ionadú:
Cuntas caipitil 34,220 16,401

Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.

Thar ceann na Gníomhaireachta

Conor O’Kelly, Príomhfheidhmeannach Maeve Carton, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta

5 Bealtaine 2020        
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RÁITEAS MAIDIR LE HATHRUITHE AR CAIPITEAL 
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019

Nóta
Cuntas Caipitil

€000
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2017 2,297
Íocaíocht le réadmhaoin, trealamh agus feithiclí a fháil 14,555

Íocaíocht le sócmhainn dholáimhsithe a fháil 74

Amúchadh caipitil sa tréimhse (517)

Diúscairt réadmhaoin, trealamh agus feithiclí (8)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2018 16,401

Íocaíocht le réadmhaoin, trealamh agus feithiclía fháil 10 20,183

Íocaíocht le sócmhainní dholáimhsithe a fháil 11 2,140

Amúchadh caipitil sa tréimhse (4,104)

Diúscairt réadmhaoin, trealamh agus feithiclí 10 (400)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2019 34,220

Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.

Thar ceann na Gníomhaireachta

Conor O’Kelly, Príomhfheidhmeannach Maeve Carton, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta

5 Bealtaine 2020       
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RÁITEAS AR SHREAFAÍ AIRGID
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019

Nóta
 2019
€000

2018
€000

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin
Ioncam/Caiteachas Glan - -

Dímheas réadmhaoin, trealamh agus feithiclí 10 4,030 335

Amúchadh sócmhainní dholáimhsithea 11 746 182

Caillteanas/(Brabús) ar dhiúscairt réadmhaoin, trealamh agus feithiclí 368 (12)

Laghdú/(Méadú) ar infháltais 12, 13 6,884 (22,556)

(Laghdú)/Méadú ar shuimeanna iníoctha 14, 15 (2,035) 8,769

Méadú ar ioncam iarchurtha 14, 15 930 9,768

Méadú i soláthair 16 169 -

Maoiniú caipitil 22,323 14,629

Amúchadh an mhaoinithe caipitil (4,504) (525)

Glan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 28,911 10,590

Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta
Íocaíochtaí le réadmhaoin, trealamh agus feithiclí a fháil 10 (20,183) (14,555)

Íocaíochtaí le sócmhainní dholáimhsithea a fháil 11 (2,140) (74)

Fáltais ó dhíol réadmhaoin, trealamh agus feithiclí 32  20 

Glan-eisreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta (22,291) (14,609)

Méadú/(Laghdú) ar airgead sa bhanc 6,620 (4,019)

Airgead sa bhanc ar 1 Eanáir 982 5,001

Airgead sa bhanc ar 31 Nollaig 7,602 982
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1. CÚLRA
Is comhlacht reachtúil í Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (“an Ghníomhaireacht”) a bunaíodh faoin Acht um 
Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta, 1990. Soláthraíonn an Ghníomhaireacht réimse seirbhísí bainistíochta 
sócmhainní agus dliteanas don Rialtas. Áirítear, ar na seirbhísí seo, iasachtaíocht thar ceann an Rialtais agus bainistíocht an 
Fhiachais Náisiúnta, na Gníomhaireachta um Éilimh ar an Stát (GÉS), RÉnua (an tÚdarás um Gheilleagar Nua agus um 
Théarnamh), Chiste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn (CISÉ) agus na Gníomhaireachta Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta (GNFA). 
Sannann sí chomh maith baill foirne agus soláthraíonn seirbhísí agus córais ghnó agus tacaíochta don Ghníomhaireacht 
Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní (“GNBS”) agus do Chorparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann (“CBSÉ”), Maoiniú 
Teaghais-Tógála Éireann (“MTTÉ”). Is aonáin neamhspléach iad GNBS, CBSÉ agus MTTÉ agus bord ar leith acu féin. 

2. BONN ULLMHÚCHÁIN
Réitíodh na ráitis airgeadais ar bhonn fabhraithe faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil i gcomhréir leis an reachtaíocht is 
infheidhme. Tá foirm na ráiteas airgeadais ceadaithe ag an Aire Airgeadais faoi alt 12 den Acht um Ghníomhaireacht 
Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta, 1990, arna leasú. 

Is é Euro an t-airgeadra tuairiscithe. Rinneadh gach suim sna ráitis airgeadais a shlánú go dtí an míle is cóngaraí ach amháin má 
tá a mhalairt sonraithe. In áiteanna a bhfuil siad in úsáid, seasann ‘000’ nó ‘k’ do ‘míle’, agus seasann ‘m’ do ‘milliún’.

3. RÁITEAS COMHLÍONTA
Rinneadh ráitis airgeadais na Gníomhaireachta a ullmhú le go gcomhlíonann siad an reachtaíocht is infheidhme agus FRS 102 An	
Caighdeán	Tuairiscithe	Airgeadais	is	infheidhme	sa	Ríocht	Aontaithe	agus	in	Éirinn arna eisiúint ag an gComhairle um Thuairisciú 
Airgeadais sa RA mar a chuireann Chuntasóirí Cairte na hÉireann i bhfeidhm.

4. BEARTAIS SHUNTASACHA CHUNTASAÍOCHTA

4.1 Gnóthas leantach
Tá staid airgeadais, feidhmíocht airgeadais agus sreabhaidh airgid na Gníomhaireachta agus a shreafaí airgid thirim 
mionsonraithe sna ráitis airgeadais. Féadann comhaltaí na Gníomhaireachta, ar bhonn réasúnach, bheith ag dúil go mbeadh 
acmhainní leorga ag an eintiteas chun leanúint de bheith ag feidhmiú agus chun a shainordú a chomhlíonadh go ceann i bhfad. 
Mar sin, tá an Ghníomhaireacht ag leanúint de ghlacadh le bonn cuntasaíochta gnóthais leantaigh agus ráitis airgeadais á 
n-ullmhú.

4.2 Ioncam oibriúcháin
Tá sé de cheanglas ar an nGníomhaireacht seirbhísí agus córais ghnó agus tacaíochta a sholáthar mar aon le foireann a 
shannadh chuig roinnt gnólachtaí faoi reachtaíocht fhorordaithe. Glacann an Ghníomhaireacht le bonn gnóthaithe costais ó na 
gnólachtaí seo le haghaidh soláthar foirne agus seirbhísí. Déantar ioncam oibriúcháin a thaifeadadh ar bhonn fabhraithe sa 
Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus Ioncam Cuimsitheach Eile.

4.3 Ioncam an Phríomh-Chiste
Léiríonn Ioncam Príomh-Chiste atá san áireamh sa Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus Ioncam Cuimsitheach Eile an méid is 
gá chun na costais oibriúcháin agus riaracháin a thabhaíonn an Ghníomhaireacht a chlúdach. Sainaithnítear an méid i gcomhréir 
le Deontais Rialtais Alt 24 de FRS 102.

4.4 Caiteachas 
Sainaithnítear na costais agus na speansais a thabhaíonn an Ghníomhaireacht sa Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus 
Ioncam Cuimsitheach Eile.

4.5 Réadmhaoin, trealamh agus feithiclí
Tá sócmhainní réadmhaoine, trealaimh agus feithiclí luaite sa Ráiteas ar an Staid Airgeadais ag costas lúide dímheas carntha. 
Gearrtar dímheas ar an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Ioncam Cuimsitheach Eile ar bhonn méid chothroim thar shaolré 
ionchais na sócmhainne.

Ag gach dáta tuairiscithe, déanann an Ghníomhaireacht athbhreithniú ar shuim ghlanluacha a réadmhaoine, a trealaimh agus a 
feithiclí i dtaca le cibé acu atá aon chomhartha bearnaithe ann nó nach bhfuil. Aithnítear caillteanais bhearnaithe má tá aon 
chomharthaí ann go bhfuil suim ghlanluacha míre níos mó ná an luach uasta úsáide agus a luach cothrom lúide costais le 
haghaidh díolacháin. D’fhéadfaí caillteanas bearnaithe a aithníodh roimhe a aisiompú go páirteach nó go hiomlán nuair atá 
comhartha ann go bhféadfadh sé nach bhfuil an caillteanas bearnaithe ann níos mó nó má tháinig athrú ar na meastacháin a 
úsáideadh le suim in-aisghabhála na sócmhainne a chinneadh. Ní mhéadófar suim ghlanluacha na sócmhainne ach amháin suas 
go dtí an méid a bheadh sé dá mba rud é nár aithníodh an bearnú bunaidh.

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS
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4.5 Réadmhaoin, trealamh agus feithiclí (ar lean)
Cuimsítear comparáid idir suim ghlanluacha na sócmhainne agus a suim in-aisghabhála san athbhreithniú bearnaithe. Is ionann 
an tsuim in-aisghabhála agus luach uasta cothrom lúide costais diúscartha na sócmhainne agus a luach úsáide. Déantar luach 
úsáide a ríomh trí lascainiú sreafaí airgid ionchais na todhchaí atá infhaighte mar thoradh ar úsáid leanúnach na sócmhainne, 
lena n-áirítear iad sin a eascraíonn as a diúscairt deiridh, ag ráta lascaine bunaithe ar an margadh. Tagann an ráta lascaine le 
measúnú reatha margaidh luach airgid i leith ama agus na rioscaí a bhaineann leis an tsócmhainn, nach bhfuil sreafaí airgid na 
todhchaí coigeartaithe ina leith.

4.6 Sócmhainní doláimhsithe
Ní dhéantar caiteachas ar bhogearraí a chaipitliú ach amháin nuair a méadaíonn sé buntáistí eacnamaíocha na todhchaí atá 
leabaithe sa tsócmhainn shonrach lena mbaineann sé. Tá gach caiteachas eile curtha síos mar a tabhaíodh é. Tá bogearraí 
amúchta sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Ioncam Cuimsitheach Eile ar bhonn méid chothroim thar a saolré ionchais, 
ón dáta ar a bhfuil siad ar fáil lena n-úsáid. 

Déantar athbhreithniú ar mhodhanna amúchta, saolré ionchais agus luachanna iarmharacha ar gach dáta tuairiscithe agus 
déantar iad a choigeartú más cuí. 

Ar gach dáta tuairiscithe, déanann an Ghníomhaireacht suim ghlanluacha a bogearraí a athbhreithniú lena chinneadh cibé acu 
an bhfuil aon chomhartha bearnaithe ann. Mura bhfuil a leithéid de chomhartha ann, tá na sócmhainní sin faoi réir 
athbhreithniú bearnaithe.

Tá suim ghlanluacha na mbogearraí scríofa anuas le méid aon bhearnaithe agus aithnítear an caillteanas sin sa Ráiteas Ioncaim 
agus Caiteachais agus Iocam Cuimsitheach eile sa tréimhse airgid ina dtarlaíonn sé. D’fhéadfaí caillteanas bearnaithe a aithníodh 
roimhe a aisiompú go páirteach nó go hiomlán nuair atá comhartha ann go bhféadfadh sé nach bhfuil an caillteanas bearnaithe 
ann níos mó nó gur tháinig athrú ar na meastacháin a úsáideadh le suim in-aisghabhála na sócmhainne a chinneadh. Ní 
mhéadófar suim ghlanluacha na sócmhainne ach amháin suas go dtí an méid a bheadh sé dá mba rud é nár aithníodh an 
bearnú bunaidh.

Sonraítear an athbhreithniú bearnaithe i 4.5 thuas.

4.7 Airgead sa bhanc
Áirítear leis an airgead sa bhanc airgead atá sa bhanc agus ar láimh. Taispeántar rótharraingtí bainc, nuair is infheidhme, laistigh 
d’iasachtaí i ndliteanais reatha.

4.8 Léasú
Muirearaítear cíosanna faoi léasanna oibriúcháin ar bhun líne dhíreach, glan ar dhreasachtaí, thar téarma an léasa de réir FRS 
102 Alt 20 Léasanna ar an Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus Ioncam Cuimsitheach Eile. 

4.9 Sochar Scoir
Reáchtálann an Ghníomhaireacht scéim phinsean le sochar sainithe, agus d’fhostaithe nach bhfuil mar pháirt don scéim, 
déanann sí ranníocaíochtaí le Cuntais Coigiltis Scoir Phearsanta (“CCSP”). Maoinítear na ranníocaíochtaí as Cuntas Riaracháin na 
Gníomhaireachta.

Tugtar cuntas ar chostais na scéime pinsin le sochar sainithe faoi alt 28 de FRS 102 Sochar Fostaí. Tomhaistear sócmhainní na 
scéime pinsin de réir luacha chóir. Déantar dliteanais na scéime pinsin a thomhas ar bhonn achtúireach agus leas á bhaint as an 
modh réamh-mheasta aonaid. Léirítear barrachas dliteanais scéime thar shócmhainní scéime sa Ráiteas maidir leis an Staid 
Airgeadais mar dhliteanas. Is éard atá i gceist le maoiniú pinsin iarchurtha an tsócmhainn chomhfhreagrach a ghnóthófar amach 
anseo ón bPríomh-Chiste.

Cuimsíonn an t-athrú sa phinsean le sochar sainithe sa Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus Ioncam Cuimsitheach Eile an 
costas seirbhíse reatha agus an costas seirbhíse roimhe seo móide glanchostas an úis (nóta 9.5) ar shócmhainní agus dliteanais 
na scéime. 

Sainaithnítear gnóthachain agus caillteanais achtúireacha a eascraíonn as athruithe sna boinn tuisceana achtúireacha agus as 
taithí gnóthachain agus caillteanais in Ioncam Cuimsitheach Eile don bhliain ina dtarlaíonn siad, agus sainaithnítear athrú 
comhfhreagrach sa tsuim inghnóthaithe ón bPríomh-Chiste.

Aithnítear costas ranníocaíochtaí na Gníomhaireachta sna Cuntais Coigiltis Scoir Phearsanta mar mhuirear ar an Ráiteas ar 
Ioncam agus Caiteachas agus Ioncam Cuimsitheach Eile sa bhliain airgeadais lena mbaineann seirbhís an fhostaí.
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4.10 Cuntas caipitil
Léiríonn an cuntas caipitil fáltais ón bPríomh-Chiste, a leithdháileadh chun Réadmhaoin, trealamh, feithiclí agus sócmhainní 
dholáimhsithe a cheannach. Déantar na fáltais a amúchadh ar aon dul le dímheas agus amúchadh ar na sócmhainní lena 
mbaineann.

4.11 Soláthairtí
Aithnítear soláthairtí sa chás go bhfuil oibleagáid reatha (dlíthiúil nó inchiallaithe) ar an nGníomhaireacht mar thoradh ar 
theagmhas a tharla roimhe, is dócha go mbeidh ar an nGníomhaireacht an oibleagáid a shocrú, agus go mbeifear in ann 
meastachán iontaofa a dhéanamh ar mhéid na hoibleagáide.

Is ionann na méideanna a n-aithnítear ina soláthairtí iad agus an meastachán is fearr ar an gcomaoin atá de dhíth leis an 
oibleagáid reatha a shocrú ag deireadh na tréimhse tuairiscithe.

4.12 Cánachas
Faoi fhorálacha sainiúla san Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, tá an Ghníomhaireacht díolmhaithe ón gCáin Chorparáideach 
agus Cáin Ghnóthachan Caipitiúil.

4.13 Eochair-mheastacháinagus bonn tuisceana
Le léiriúchán na ráiteas airgeadais a chur i gcrích, bíonn ar an mbainistíocht breithiúnais, meastacháin agus toimhdiú a 
dhéanamh a théann i bhfeidhm ar na méideanna a thuairiscítear maidir leis na sócmhainní agus dliteanais amhail ar dháta an 
chláir chomhardaithe agus ar na méideanna a thuairiscítear maidir le hioncam agus speansais le linn na bliana. Fágann nádúr an 
mheastacháin, áfach, go bhféadfadh sé go mbeadh difear idir na torthaí iarbhír agus na meastacháin sin. Is iad na 
meastacháinseo a leanas is mó a chuaigh i bhfeidhm ar na méideanna atá sainaitheanta sna ráitis airgeadais.

Sochair Phinsin (nóta 9)

Tá oibleagáidí ar an nGníomhaireacht sochair phinsin a íoc le baill na scéime pinsin le sochar sainithe. Braitheann costas na 
sochar seo agus luach reatha na hoibleagáide ar roinnt tosca, lena n-áirítear; ionchas saoil, méaduithe tuarastail, luacháil 
sócmhainní agus rátaí lascaine. Déanann an bhainistíocht meastachán ar na tosca seo chun an ghlanoibleagáid pinsin sa chlár 
comhardaithe a chinneadh. Léiríonn na toimhdí taithí stairiúil agus treochtaí reatha.

Soláthar (nóta 16)

Déanann an Ghníomhaireacht soláthairtí in aghaidh oibleagáidí dlíthiúla agus inchiallaithe, arb eol iad a bheith gan íoc ar dháta 
an tuairiscithe. Éilíonn na soláthairtí na meastacháin is fearr de chuid na bainistíochta ar an gcaiteachas a mheastar a bheidh ag 
teastáil chun an oibleagáid a shocrú.

Saolré ionchais sócmhainní agus luachanna iarmharacha

Déantar an muirear maidir le dímheas tréimhsiúil réadmhaoine, trealaimh agus feithiclí (nóta 10) agus amúchadh tréimhsiúil 
sócmhainní dholáimhsithe (nóta 11) a dhíorthú i ndiaidh meastachán a dhéanamh ar shaolré ionchais sócmhainne agus ar an 
luach iarmharach ionchais ag deireadh a saoil. Is é an toradh a bheadh ar athrú ar shaolré ionchais sócmhainne nó ar a luach 
iarmharach ná athrú sa mhuirear dímheasa nó amúchadh sa Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus Ioncam Cuimsitheach Eile.

Cinneann an bhainistíocht ar shaolré ionchais shócmhainní agus luachanna iarmharacha na Gníomhaireachta agus déantar 
athbhreithniú uirthi seo ar bhonn bliantúil, ar a laghad, chun críche oiriúnachta. Tá an tsaolré bunaithe ar thaithí stairiúil le 
sócmhainní comhchosúla mar aon le súil chun cinn ar theagmhais sa todhchaí, a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar an tsaolré.
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5. IONCAM OIBRIÚCHÁIN

Nóta
2019
€000

2018
€000

Gnóthú speansas ó GNBS 39,515 40,828

Gnóthú speansas ó CISÉ 7.1 15,210 14,487

Gnóthú speansas ó CBSÉ 7.1 5,873 5,895

Gnóthú speansas ó MTTÉ 7.1 5,327 -

Ioncam urrús faoi chumhdach sócmhainne 216 213

Ioncam eile  1,501 184

67,642 61,607

Tá sé de cheanglas ar an nGníomhaireacht seirbhísí agus córais tacaíochta agus ghnó a sholáthar mar aon le foireann a 
shannadh chuig cuid de na feidhmeanna faoi reachtaíocht fhorordaithe mar seo a leanas:

n Do GNBS faoi ailt 41 agus 42 d’Acht na Gníomhaireachta Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní, 2009.

n Do CBSÉ faoi alt 10 den Acht um Chorparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann, 2014. 

n Do MTTÉ faoi alt 9 den Acht um Maoiniú Teaghais-Tógála Éireann 2018.

Ina theannta sin, faoi alt 48 den an tAcht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Leasú) 2014, glanfar 
speanais na Gníomhaireachta maidir le CISÉ ó CISÉ.

Eisítear Urrúis faoi Chumhdach Sócmhainne faoin Acht um Urrúis faoi Chumhdach Sócmhainne, 2001, arna leasú ag an Acht um 
Urrúis faoi Chumhdach Sócmhainne (Leasú), 2007. Sa chás go mainníonn banc atá cláraithe mar fhoras creidmheasa morgáiste 
sainithe nó mar fhoras creidmheasa poiblí sainithe faoin Acht (arna leasú), foráiltear leis an Acht (arna leasú) nach mór don 
Ghníomhaireacht an méid seo a leanas a dhéanamh san ord seo a leanas, (i) iarracht a dhéanamh soláthraí seirbhísí eile a fháil 
chun na cistí cuí sócmhainní a bhainistiú, (ii) comhlacht corpraithe eile a fhostú chun a bheith ina mháthairaonán i leith na gcistí 
cuí, nó, (iii) na cistí a bhainistiú léi féin. Faigheann an Ghníomhaireacht ioncam urrús faoi chumhdach sócmhainne i gcomaoin, 
atá bunaithe ar shuim ainmniúil gach banna in eisiúint faoi chumhdach sócmhainne.

Cuimsíonn ioncam eile, go príomha, gnóthú táillí gairmiúla agus táillí áirithe foirne ar iasacht agus táillí áirithe riaracháin. Faoin 
treoir a eisíodh don Ghníomhaireacht faoi Ionstraim Reachtúil (I.R.) Uimh. 115 de 2010, rinne an tAire Airgeadais roinnt 
feidhmeanna a bhaineann leis an gcóras baincéireachta a tharmligean chuig an nGníomhaireacht. Rinneadh an tarmligean sin a 
aisghairm le héifeacht ón 5 Lúnasa 2011 faoi I.R. Uimh. 395 de 2011 agus ó shin tá baill foirne na Gníomhaireachta a bhí ag plé 
le soláthar feidhmeanna an chórais bhaincéireachta imithe ar iasacht go dtí Roinn Comhailreach Scairshealbhú agus Airgeadais 
na Roinne Airgeadais. Ar threoir ón Aire, tá na costais thabhaithe ghaolmhara a bhaineann le baill foirne agus comhairleoir 
gairmiúil á n-íoc ag an nGníomhaireacht go fóill. Gnóthaíodh costais de €1.3m a bhain le comhairleoir gairmiúil le linn 2019 
(2018: Nialas).

6. IONCAM AN PHRÍOMH-CHISTE
Feidhmíonn an Príomh-Chiste ar bhonn fáltas agus íocaíochtaí, ach rinneadh na ráitis airgeadais seo a ullmhú ar bhonn 
fabhraithe. Tá na nithe réitigh leagtha amach sa tábla seo a leanas:

Nóta
 2019
€000

 2018
€000

Iarmhéid Tosaigh amhail an 1 Eanáir 13 (8,892) 1,541

Glansuimeanna a fuarthas ón bPríomh-Chiste 81,437 61,729

Iarmhéid deiridh amhail an 31 Nollaig 13 8,177 8,892

Príomh-Chiste Infhaighte don bhliain 80,722 72,162

Is í an tsuim iomlán a n-aithnítear í a bheith inghnóthaithe ó bPríomh-Chiste:

Nóta
 2019
€000

 2018
€000

Inghnóthaithe ón bPríomh-Chiste 13 8,177 8,892

Maoiniú sochair scoir iarchurtha 9.4 70,101 47,072

78,278 55,964
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7.1 Speansais na Gníomhaireachta d’fheidhmeanna sonraithe

Nóta
2019
€000

2018
€000

An Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát 28,457 24,959

Ciste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn 5 15,210 14,487

Maoiniú agus Bainistiú Fiach 12,309 12,331

An Ghníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta 12,586 11,345

RÉnua 6,007 6,065

74,569 69,187

An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní 40,672 40,828

Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann 5 5,873 5,895

Maoiniú Teaghais-Tógála Éireann 5 5,327 -

Roinn Comhairleach Scairshealbhú agus Airgeadais 3,865 3,755

55,737 50,478

Maoiniú sochar foirceannadh iarchurtha ghlan 8.2 3,229 7,542

Speansais eile1 245 -

3,474 7,542
Speansais Iomlána 133,780 127,207

	 1	 Léiríonn	speansais	eile	costais	áitíochta	spás	oifige	a	dáileadh	ar	thionóntaí	nemah-Ghníomhaireachta.

7.2 Costais na Gníomhaireachta 

Nóta
2019
€000

2018
€000

Costais Foirne
Luach saothar 7.3 80,555 81,418

Costais foirne eile2 3,364 3,522

Athrú ar sheirbhís reatha scéime pinsin le sochar sainithe 9.5 11,654 16,162

Costas pinsin CCSP 7.4 28 27

95,601 101,129

Costais oibriúcháin 
Costais oibriúcháin eile 27,990 20,560

Táillí gairmiúla 4,460 4,350

Dímheas 4,030 335

Amúchadh 11 746 182

37,226 25,427

Costas ghlan úis 9.5 953 651

Costais Iomlána na Gníomhaireachta 133,780 127,207

	 2	 Tá	traenáil,	earcaíocht,	fostaí	sealadacha	agus	táillí	easachta	san	áireamh	sna	costais	forne	eile.
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7.3 Luach saothair 
Tá na nochtadh luach saothar a leanas riachtanach faoin gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016) (”an Cód”): 

 Sochair Fostaí Comhiomlán

GNBS 
€000

CBSÉ 
€000

MTTÉ 
€000

GBCN 
€000

2019
€000

2018
€000

Sochair foirne gearr-théarmach 21,170 2,081 2,034 45,322 70,607 70,412

Sochair scor 2,572 - - - 2,572 3,803

Árachas Sóisialach Pá-
Choibhneasa 2,284 211 202 4,679 7,376

7,203

26,026 2,292 2,236 50,001 80,555 81,418

Is 778 (2018: 787) an uimhir iomlán foireann lán aimseartha coibhéis fostaithe ag 31 Nollaig 2019.

 Sochair Foirne Gearr-Théarmach

GNBS 
€000

CBSÉ 
€000

MTTÉ 
€000

GBCN 
€000

2019
€000

2018
€000

Bunphá 20,564 1,929 2,014 42,435 66,942 66,469

Pá i gcoibhneas le feidhmíocht 479 103 - 2,054 2,636 2,818

Liúntais 127 49 20 833 1,029 1,125

21,170 2,081 2,034 45,322 70,607 70,412

 Príomhphearsanra Bainistíochta

2019
€000

2018
€000

Táillí baill an ghníomhaireact agus baill coistí 259 230

Íocaíochtaí bainistíocht 2,644 2,842

Pá i gcoibhneas le feidhmíocht 200 145

Sochar Scor - 289

Liúntais 151 162

Árachas sláinte 48 47

3,302 3,715

Cuimsíonn príomhphearsanra bainistíochta GBCN baill den Ghníomhaireacht agus den choiste dá dtagraítear sa Ráiteas 
Rialachais, an Príomhfheidhmeannach agus an Fhoireann Bhainistíochta Fheidhmiúcháin. Tá luach na sochar fostaí do 
phríomhphearsanra bainistíochta leagtha amach thuas (gan Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasta san áireamh).

Ní áirítear leis sin luach na sochar scoir a saothraíodh le linn na tréimhse. Is baill iad na príomhphearsanra bainistíochta 
(seachas baill na Gníomhaireachta agus an Príomhfheidhmeannach) de scéim pinsin GBCN.

 Tuarastal agus Sochair an Phríomhfheidhmeannaigh
Cinntear luach saothair an Phríomhfheidhmeannaigh i gcomhréir le halt 6 (3) den Acht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an 
Chisteáin Náisiúnta, 1990 arna leasú.

Conor O’Kelly (Príomhfheidhmeannach)
2019
€000

2018
€000

Tuarastal bhliantúil 480 480

Sochair inchánach bhliantúil 5 5

Sochair iar-fostaíochta 86 86

571 571

Cuimsíodh i luach saothair an Phríomhfheidhmeannaigh tuarastal bunúsach agus sochair inchánacha (árachas sláinte). Ní 
bhfuair an Phríomhfheidhmeannach íocaíocht lánroghnach fheidhmíocht-bhainteach i leith 2019.
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7.3 Luach saothair (ar lean)

Nochtaí maidir le foirne an Gníomhaireacht le heisceacht oifigigh sannta do GNBS, CBSÉ agus MTTÉ

Scéim iomarcaíochta deonaí (“VRS”)

Ní raibh aon VRS i 2019. Ghlac 33 fostaithe páirt in VRS i 2018. Rinneadh costais dar luach €2.6m a bhain leis an VRS a aithint i 
2018. Bhí costais dar luach €2.5m inchurtha i leith íocaíochtaí reachtúla agus íocaíochtaí iomarcaíochta eile agus bhain €0.1m le 
saoire gharraíodóireachta. 

Saoire Gharraíodóireachta

Cuireadh beirt bhall foirne de chuid na Gníomhaireachta ar saoire gharraíodóireachta le linn 2019 le costas inchurtha de tuairim 
is €20k (2018: ceithre ball foirne le costas inchurtha 2018 de tuairim is €152k). Ní hionann é sin agus costas incriminteach don 
Ghníomhaireacht ach tá sé ina chuid den chostas tuarastail foriomlán a bheadh tabhaithe ag an nGníomhaireacht beag beann 
ar an gcinneadh chun na baill foirne sin a chur ar shaoire gharraíodóireachta. Ar an meán, mhair saoire gharraíodóireachta na 4 
ball foirne 2 mhí (2017: 2 mhí). Rinneadh na cinntí maidir leis an 4 ball foirne a chur ar saoire gharraíodóireachta ar bhonn cás ar 
chás agus rinneadh measúnú, inter alia, ar ról an duine sin sa Ghníomhaireacht agus fostóir nua an duine sin.

Nochtaí maidir le hoifigigh sannta do GNBS

Scéim Iomarcaíochta Deonaí – GNBS 

I 2019 ghlac aon fhostaí agus tríocha sannta do GNBS páirt i VRS (2018: ocht bhfostaí déag). Aithníodh in 2019 costais de €2.8m 
(2018: €1.8m) a bhaineann leis an VRS. Bhí costais de €1.4m (2018: €0.9m) inchurtha i leith íocaíochtaí reachtúla agus íocaíochtaí 
iomarcaíochta eile, bhain €0.6m (2018: €0.4m) leis an “scéim choinneála GNBS”1, agus €0.8m (2018: €0.5m) do shaoire 
gharraíodóireachta.

	 1	 Níl	feidhm	le	scéim	choinneála	GNBS	ach	amháin	i	gcúinsí	ina	bhfuil	baill	foirne	déanta	iomarcach,	ina	bhfuil	gach	caighdeán	feidhmíochta	bainte		
	 amach	acu,	agus	ina	bhfuil	an	tréimhse	atá	riachtanach	chun	sainordú	reachtúil	GNBS	a	chomhlíonadh	curtha	isteach	acu	le	GNBS.

Saoire gharraíodóireachta – GNBS

Cuireadh dhá fhostaí agus tríocha sannta do GNBS ar saoire gharraíodóireachta le linn 2019 (2018: ocht bhfostaí déag) mar 
chuid den VRS. Ní costas incriminteach don Ghníomhaireacht atá i gceist leis an tsaoire gharraíodóireachta, ach cuid den 
chostas foriomlán tuarastail a bheadh tabhaithe ag an nGníomhaireacht cibé cinneadh a bheadh déanta maidir leis na baill 
foirne lena mbaineann a chur ar saoire gharraíodóireachta. Mhair an tsaoire gharraíodóireachta faoin VRS 3 mhí ar an meán 
(2018: 3 mhí). Chomh maith leo siúd ar glacadh leo don VRS, cuireadh dhá fhostaí (2018: ceithre fhostaí) ar saoire 
gharraíodóireachta le linn 2019, lenar bhain costas inchurtha de €0.1m (2018: €0.1m). Ar an meán, mhair saoire 
gharraíodóireachta an dá ball foirne mí amháin (2018: dhá mhí). Rinneadh na cinntí maidir leis an dá fhostaí a chur ar saoire 
gharraíodóireachta ar bhonn cás ar chás agus rinneadh measúnú, inter alia, ar ról an duine sin sa Ghníomhaireacht agus fostóir 
nua an duine sin.

7.4 Sochair Scor 
Bronntar teidlíochtaí aoisliúntais na foirne faoi scéim sochair shainithe aoisliúntais a bunaíodh faoi alt 8 den Acht um 
Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta, 1990. Aistrítear ranníocaíochtaí chuig ciste a bhainistítear go seachtrach. 
Cinntear ranníocaíocht na Gníomhaireachta bunaithe ar chomhairle achtúire neamhspleách I ndiaidh athbhreithniú achtúireach 
trí bhliantúil i 2019, coinníodh ranníocaíocht na Gníomhaireachta ag leibhéal 14.2% (2018: 14.2%) faoin gcéad den tuarastal i 
ndáil le daoine a raibh ballraíocht acu sa Scéim. B’ionann ranníocaíochtaí na Gníomhaireachta leis an scéim sochair shainithe 
don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019 agus €9.4m (2018: €9.3m).

Foráiltear do dhliteanais a eascraíonn faoin scéim sochair shainithe faoi na socruithe thuas, seachas do theidlíochtaí a 
eascraíonn i leith sheirbhís bhaill faoi leith na Gníomhaireachta a earcaíodh ó réimsí eile laistigh den earnáil phoiblí. Shainigh an 
tAire Airgeadais an Ghníomhaireacht mar an t-eagras ceadaithe chun críocha Scéim na hEarnála Poiblí (Aistriú Seirbhíse) an 7 
Aibreán 1997. Forálann an t-ainmniúchán seo do ranníocaíochtaí a íoc as an Státchiste, i measc nithe eile, mar agus nuair atá 
sochair dlite i gcomhair íocaíochta mar is iondúil, i leith réamhsheirbhís iarfhostaithe sa tseirbhís phoiblí a bhí fostaithe ag an 
nGníomhaireacht. Ní dhearnadh aon fhoráil d’íocaíocht na dteidlíochtaí sin a mhaoiniú.

Déanann an Ghníomhaireacht ranníocaíocht le scéim scoir ar son an Phríomhfheidhmannaigh. Rinne an Ghníomhaireacht 
ranníocaíocht freisin de €28k (2018: €27k) le Cuntais Coigiltis Scoir Phearsanta do roinnt fostaithe nár bhaill den scéim sochair 
shainithe iad in 2019.
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7. COSTAIS NA GNÍOMHAIREACHTA (AR LEAN)

7.5  Costais Oibriúcháin
Áirítear leis na costais oibriúcháin eile de €37.2m (nóta 7.2) costais teicneolaíochta, costais áitíochta, costais seirbhísí gnó agus 
speansais taistil na foirne.

Leis na táillí gairmiúla de €4.5m (nóta 7.2) airítear táillí comhairleoireachta de €3.5m ina n-áirítear an costas a bhaineann le 
comhairle sheachtrach don lucht bainistíochta agus ní áirítear feidhmeanna 'gnó mar is gnách': 

2019
€000

2018
€000

Dlí 549 1,675

Cánachas agus airgeadas 1,586 418

Táillí Achtúireacha 359 511

Caidrimh phoiblí agus margaíocht 153 112

Pinsin agus acmhainní daonna 50 42

Saroáidí agus eile 117 170

Táillí comhairleoireachta san áireamh le táillí Gairmiúla 2,814 2,928

Caipitliú táillí comhairleoireachta feabhsú léasachta 730 1,280

Áirítear €0.6m (2018: €0.6m) sna táillí comhairleoireachta thuas a rinne GNBS, CBSÉ, CISÉ agus MTTÉ a aisíoc leis an 
nGníomhaireacht.

8. GLANMHAOINIÚ SOCHAIR SCOIR IARCHURTHA

8.1. Gluaiseacht i maoiniú um shochar scoir iarchurtha

Nóta
2019
€000

2018
€000

Iarmhéid tosaigh amhail an 1 Eanáir 47,072 33,704

Glanmhaoiniú socair scoir iarchurtha trí Ioncam agus
Caiteachas 8.2 3,229 7,542

Gluaiseacht i maoiniú sochair scoir iarchurtha trí
Ioncam Cuimsitheach Eile 8.3 19,800 5,826

Iarmhéid deiridh an 31 Nollaig 70,101 47,072

8.2. Glanmhaoiniú cúlchiste sochair scoir iarchurtha tríd Ioncaim agus Caiteachais

Nóta
2019
€000

2018
€000

Athrú ag eascairt as seirbhís fostaí sa tréimhse tuairiscithe 9.5 11,654 16,162

Glanchostas úis 9.5 953 651

Rannaíochtaí Fostaithe 9.7 (9,378) (9,271)

Glanmhaoiniú sochair scoir iarchurtha 3,229 7,542

8.3. Gluaiseacht sa Mhaoiniú Sochair Scoir Iarchurtha tríd Ioncaim Cuimsithe Eile

Nóta
2019
€000

2018
€000

Gluaiseacht i suimeanna inghnóthaithe maidir le caillteanas/
(gnóthachan) achtúireach na bliana reatha 9.9 19,800 5,826
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9. SOCHAR SCOIR 

9.1. Scéim pinsin le sochar sainithe
Meastar sócmhainní scéime pinsin ag luach cóir ag an dáta tuairiscithe. Meastar dliteanais scéime pinsin ar bhonn achtúireach 
ag úsáid an mhodha chreidmheasa aonaid réamh-mheasta. Socraíonn achtúire neamhspléach an luacháil leis na dliteanais a 
mheasúnú ar an dáta tuairiscithe, mar a sholáthraíonn an riarthóir scéime Mercer (Ireland) Limited. Níor athraíodh na 
modhanna achtúireacha sa tréimhse. Leagtar amach na príomhthuairimí achtúireacha i nóta 9.2. 

9.2. Príomhthoimhdí achtúireacha
Ba iad seo a leanas na meántoimhdí ualaithe a úsáideadh chun oibleagáidí sochair agus costais pinsin a chinneadh:

2019 2018

Oibleagáidí
sochair 

%

Costais 
pinsin 

%

Oibleagáidí
sochair

%

Costais 
pinsin 

%

Ráta lascaine 1.6 2.4 2.4 2.3

Ráta méadaithe tuarastail 2.5 2.75 2.75 2.75

Ráta boilscithe praghsanna 1.5 1.75 1.75 1.75

Ráta méadaithe pinsin 1.5/2.5 1.75/2.75 1.75/2.75 1.75/2.75

Ba iad seo a leanas na meánionchas saoil ualaithe ag aois 60 do tháblaí básmhaireachta a úsáideadh chun oibleagáidí sochair a 
chinneadh:

2019 2018

Bean 
(Blianta)

Fear 
(Blianta)

Bean 
(Blianta)

Fear 
(Blianta)

Básmhaireachta ag aois 60 

Pinsinéirí amach anseo (45 bliana d’aois faoi 
láthair) 31.5 29.5 33.0 30.8

Pinsinéirí reatha (60 bliain d’aois faoi láthair) 30.1 28.1 31.2 29.1

Básmhaireachta ag aois 65 

Pinsinéirí amach anseo (45 bliana d’aois faoi 
láthair) 27.1 25.1 28.4 26.3

Pinsinéirí reatha (60 bliain d’aois faoi láthair) 25.2 23.3 26.0 24.0

9.3. Sócmhainní an Phlean

2019 2018

€000 % €000 %

Gnáthscaireanna 87,065 45.7 75,473 48.6

Urrúis fiachais 59,937 31.5 53,887 34.7

Réadmhaoin 1,709 0.9 5,591 3.6

Malairtí 21,845 11.4 12,424 8.0

Bonneagar 8,145 4.3 7,454 4.8

Airgead Tirim 11,804 6.2 466 0.3

Luach cóir shócmhainní an phlean 190,505 100.0 155,295 100.0
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9. SOCHAR SCOIR (AR LEAN)

9.4. Easnamh scéime - réiteach ar stádas maoinithe an Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais

Nóta
2019
€000

2018
€000

Luach cóir shócmhainní an phlean 190,505 155,295

Oibleagáid sochair shainithe 9.6 (260,606) (202,367)

Glandliteanas sochair shainithe (70,101) (47,072)

Suimeanna sa Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais
2019
€000

2018
€000

Oibleagáid sochair scoir (70,101) (47,072)

Maoiniú sochair scoir iarchurtha 70,101 47,072

9.5. Costas a bhaineann le pleananna sochair shainithe
Is í an tsuim a aithnítear sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais:

2019
€000

2018
€000

Athrú ag eascairt as seirbhís fostaí sa tréimhse tuairiscithe 11,654 16,162

Speansas úis ar oibleagáid sochair shainithe 4,839 4,278

Ús (ioncam) ar shócmhainní an phlean (3,886)  (3,627)

Costais úis ghaln 953 651

9.6. Athrú ar oibleagáid sochair shainithe

2019
€000

2018
€000

Oibleagáid sochair shainithe ag 1 Eanáir 202,367 186,680

Athrú ag eascairt as seirbhís fostaí sa tréimhse tuairiscithe 11,654  16,162

Costas úis ar oibleagáid sochair shainithe 4,839  4,278

Glan Íocaíochtaí Sochair (1,450) (1,384)

Ranníocaíochtaí rannpháirtithe 5,653  1,571

Préimheanna árachais (320) (310)

Éifeacht na n-athruithe ar thoimhdí 28,776 (5,445)

Éifeacht na gcoigeartuithe taithí 9,087  815

Oibleagáid sochair shainithe ag 31 Nollaig 260,606 202,367 
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9. SOCHAR SCOIR (AR LEAN)

9.7. Athrú ar luach cóir shócmhainní an phlean

2019
€000

2018
€000

Luach cóir shócmhainní an phlean ag tús na bliana 155,295 152,976

Ioncam úis shócmhainní an phlean 3,886 3,627

Ranníocaíochtaí fostóirí 9,378  9,271

Ranníocaíochtaí rannpháirtithe 5,653 1,571

Glan Íocaíochtaí Sochair (1,450) (1,384)

Préimheanna árachais le haghaidh sochair riosca (320)  (310)

Toradh ar shócmhainní an phlean (gan ioncam úis san áireamh) 18,063 (10,456)

Luach cóir shócmhainní an phlean ag 31 Nollaig 190,505 155,295

9.8. Toradh iarbhír faoi shócmhainní scéimeanna

2019
€000

2018
€000

Ioncam úis shócmhainní an phlean 3,886 3,627

Toradh ar shócmhainní an phlean (gan ioncam úis san áireamh) 18,063 (10,456)

Toradh iarbhír faoi shócmhainní scéimeanna 21,949 (6,829)

9.9. Caillteanas achtúireach ar oibleagáidí sochar scor
Seo a leanas na hatomhais atá sainaitheanta in Ioncam Cuimsitheach Eile:

2019
€000

2018
€000

Éifeacht na n-athruithe ar thoimhdí (28,776) 5,445

Éifeacht na gcoigeartuithe taithí  (9,087) (815)

Toradh ar shócmhainní an phlean (gan ioncam úis san áireamh) 18,063 (10,456)

Atomhais atá san áireamh in Ioncam Cuimsitheach Eile (19,800) (5,826)



GBCN Tuarascáil Bhliantúil 2019 123

Réam
hrá

Athbhreithniú Gnó 
Rialachas agus Faisnéis Chorparáideach

Ráitis Airgeadais
Punann Infheistíochtaí – CISÉ

10. RÉADMHAOIN, TREALAMH AGUS FEITHICLÍ

Léasacht 
feabhsúcháin

€000

Troscán, 
trealamh agus 

mótarfheithiclí
€000

Iomlán
€000

Costas:
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2019 19,264 7,217 26,481

Suimiúcháin ar chostas 11,839 8,344 20,183

Diúscairtí (4,501) (5,650) (10,151)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2019 26,602 9,911 36,513

Dímheas Carntha:
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2019 (4,358) (5,811) (10,169)

Dímheas don bhliain (2,025) (2,005) (4,030)

Diúscairtí 4,209 5,542 9,751

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2019 (2,174) (2,274) (4,448)

Glanluach Leabhar amhail an 31 Nollaig 2019 24,428 7,637 32,065

Glanluach de réir na Leabhar amhail an 31 Nollaig 2018 14,906 1,406 16,312

Déantar dímheas a áireamh bunaithe ar shaolré fhónta mheasta réadmhaoine, trealaimh agus feithiclí mar seo a leanas: 

Feabhsúcháin léasachta Suas go 15 bliana

Troscán 5 bliana

Trealamh agus mótarfheithiclí 3 go 5 bliana

Le linn na bliana, d'áthlonnaigh an Ghníomhaireacht ó chóiríocht oifige ag Foirgneamh an Státchiste, Sráid na Canálach Móire, 
Baile Átha Cliath 2 go cóiríocht oifige ag Duga an Státchiste, Cé an Phoirt Thuaidh, Baile Átha Cliath 1. Baineann na breiseanna 
feabhsúchán léasacha le costais feistithe agus le táillí gairmiúla i dtaca le cóiríocht oifige ag Duga an Státchiste. Thosaigh 
dímheas an fheistithe agus costais a bhaineann leis ar 1 Iúil 2019, an dáta ar tosaíodh ag úsáid an fhoirgnimh. Tá an dá 
réadmhaoin léasaithe faoi léas áitíochta, mar a leagtar amach i nóta 16. Dí-aithnítear agus diúscraítear sócmhainní a bhaineann 
le Foirgneamh an Státchiste ar 31 Nollaig 2019. Dí-aithníodh agus diúscraíodh saothar ealaíne Fhoirgnimh an Státchiste ar 31 
Nollaig 2019. Bhí saothar ealaíne Fhoirgnimh an Státchiste le luacháil €100k aistrithe go hOifig na nOibreacha Poiblí ("OPW") san 
áireamh sna sócmhainní sin.

11. SÓCMHAINNÍ DOLÁIMHSITHE

Costais
bhogearraí

€000
Costas:

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2019 1,234

Suimiúcháin ar chostas 2,140

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2019 3,374

Amúchadh Carntha agus Bearnúchán Carntha:
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2019 (473)

Amúchadh don bhliain (746)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2019 (1,219)
Glanluach Leabhar amhail an 31 Nollaig 2019 2,155
Glanluach Leabhar amhail an 31 Nollaig 2018 761



Ráitis Airgeadais

124

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS (AR LEAN)

11. SÓCMHAINNÍ DOLÁIMHSITHE (AR LEAN)
Déantar sócmhainní tríú páirtí a mheas ag costas lúide amúchadh carntha agus aon chaillteanais bhearnaithe charntha.

Déantar amúchadh a áireamh bunaithe ar shaolré ionchais na sócmhainní doláimhsithe mar a leanas:

Bogearraí ríomhaire 5 bliana

12. INFHÁLTAIS (NEAMHREATHA)

2019
€000

2018
€000

Réamhíocaíochtaí 308 60

Cuimsíonn ceadúnais bogearra, tacaíocht agus cothabháil i bfháltais rangaithe mar neamhreatha.

13. INFHÁLTAIS (REATHA)

2019
€000

2018
€000

Suimeanna infhaighte ó GNBS 6,340 12,114

Suimeanna infhaighte ó CISÉ 2,394 4,296

Suimeanna infhaighte ó CBSÉ 826 1,177

Suimeanna infhaighte ó MTTÉ 763 -

An bPríomh-Chiste 8,177 8,892

Féichiúnaithe eile 1,434 208

Réamhíocaíochtaí 2,131 2,510

22,065 29,197

Cuimsítear go príomha le infháltais eile ioncam ó Urrús faoi Chumhdach Sócmhainní agus ioncam dlite ón nGníomhaireacht 
Airgeadais do Thithe.

14. SUIMEANNA INÍOCTHA: MÉIDEANNA A BHEIDH DLITE LAISTIGH DE 1 BHLIAIN AMHÁIN

Nóta
2019
€000

2018
€000

Suimeanna iníoctha 2,489 3,717

Fabhruithe 16,004 16,811

Ioncam iarchurtha 2,101 1,444

Soláthar 16 784 126

21,378 22,098

Cuimsíonn fabhruithe teidlíochtaí saoire bliantúla de €1.7m (2018: €1.7m) a saothraíodh ach nach raibh tógtha ar dháta an 
tuairiscithe. 

15. SUIMEANNA INÍOCTHA: MÉIDEANNA A BHEIDH DLITE TAR ÉIS 1 BHLIAIN AMHÁIN

2019
€000

2018
€000

Ioncaim iarchurtha 8,597 8,324

Soláthar - 489

8,597  8,813

Mar chuid den ioncam iarchurtha áirítear dreasacht léasachta i leith íocaíochtaí cíosa ar chóiríocht oifige ag 1 Duga an Státchiste, 
Cé an Phoirt Thuaidh, Baile Átha Cliath 1. Aithnítear luach na dreasachta léasa thar thréimhse an léasa. De thoradh ar an 
gcóireáil, gnóthaítear ioncam dar luach €6.7m a cuireadh i leith an Ráitis ar Ioncam agus Caiteachas ar bhonn líne dírí thar an 
tréimhse ó Bhealtaine 2018 go dtí Bealtaine 2033, nuair a thiocfaidh deireadh leis an léas. Mar chuid den ioncam iarchurtha 
áirítear dhá chíos réamhíoctha a fuarthas i leith foléasa ar chóiríocht oifige ag 1 Duga an Státchiste, Cé an Phoirt Thuaidh, Baile 
Átha Cliath 1. Cuirtear méid dar luach €4.0m i leith an Ráitis ar Ioncam agus Caiteachas ar bhonn líne dírí thar an tréimhse ó 
Bhealtaine 2018 go dtí Bealtaine 2022, nuair a thiocfaidh deireadh leis an léas.
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16. SOLÁTHAR
Tá costais áitreabh san áireamh i solárthar. Tá cuntas do ghluaiseacht solárthaí sa tréimhse mar a leanas:

Nóta
2019
€000

2018
€000

Ag 1 Eanáir 615 615

Táillí 801 -

Aisiompaithe (632) -

Ag 31 Nollaig 14,15 784 615

Ar 21 Feabhra 2020, d'aontaigh an Ghníomhaireacht léasanna Fhoirgnimh an Státchiste, Sráid na Canálach Móire, Baile Átha 
Cliath 2 a ghéilleadh do thríú páirtí. Tabhaíodh foráil léasa trom de €0.8m ag léiriú an cheangaltais léasa agus na híocaíochta 
aonuaire do ghéilleadh an léasa ag Foirgneamh an Státchiste le linn na bliana.

Mar gheall ar ghéilleadh an léasa, malartaíodh soláthar trochlaithe a bhain le Foirgneamh an Státchiste (€0.6m). 

17. GEALLTANAIS
Sna blianta 1991 agus 2007, rinne an Ghníomhaireacht comhaontuithe léasa ar feadh tréimhsí éagsúla go 2026 agus go 2027 i 
ndáil le cóiríocht oifige ag Foirgneamh an Státchiste, Sráid na Canálach Móire, Baile Átha Cliath 2. Tá na íoschíosanna 
todhchaíoch ainmniúla iníoctha ar an dáta tuairiscithe san áireamh thíós. Ar 21 Feabhra 2020, d'aontaigh an Ghníomhaireacht 
léasa mar seo a ghéilleadh go luath le tríú páirtí. 

 I mBealtaine 2018 rinne an Ghníomhaireacht comhaontú léasa maidir le cóiríocht oifige ag 1 Duga na Státchiste, Cé an Phoirt 
Thuaidh, Baile Átha Cliath 1, go dtí Bealtaine 2043, le rogha deireadh a chui leis i 2033. Seo a leanas na híoschíosanna ainmniúla 
todhchaí is iníoctha faoi léasanna oibriúcháin dochealaithe:

2019
€000

2018
€000

Laistigh d’aon bhliain amháin 10,489 9,775

Faoi cheann dhá bhliain go cúig bliana 41,956 41,956

Thar 5 bliana 75,248 85,706

127,693 137,437

18. DLITEANAIS THEAGMHASACHA
Ní raibh aon dliteanais theagmhasacha ag an Ghníomhaireacht ag 31 Nollaig 2019.

19 PÁIRTITHE GAOLMHARA

An tAire Airgeadais

Ceapann an tAire Airgeadais seisear comhaltaí de chuid na Gníomhaireachta de réir alt 3A den Acht um Ghníomhaireacht 
Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta, 1990, arna leasú.

Príomhphearsanra bainistíochta

Is iad comhaltaí na Gníomhaireachta a rialaíonn an Ghníomhaireacht agus is é an Príomhfheidhmeannach agus an Foireann 
Feidhmiúcháin Bainistíochta a bhainistíonn agus a stiúrann riarachán agus gnó na Gníomhaireachta. Nochtar i Nóta 7 táillí a 
íocadh le príomhphearsanra bainistíochta.

An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní

De réir ailt 41 agus 42 den Acht fán nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní 2009, soláthraíonn an 
Ghníomhaireacht seirbhísí agus córais ghnó agus tacaíochta do GNBS, mar aon le foireann a shannadh d’fheidhmeanna GNBS. 
Déantar cur síos ar ghnóthú speansas ó GNBS i nóta 5.

Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann

De réir alt 10 den Acht um Chorparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann 2014, soláthraíonn an Ghníomhaireacht 
seirbhísí agus córais ghnó agus tacaíochta do CBSÉ mar aon le foireann a shannadh d’fheidhmeanna CBSÉ. Déantar cur síos ar 
ghnóthú speansas ó CBSÉ i nóta 5.
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS (AR LEAN)

19 PÁIRTITHE GAOLMHARA (AR LEAN)

Maoiniú Teaghais-Tógála Éireann

I gcomhréir le halt 9 den Acht um Maoiniú Teaghais-Tógála Éireann 2018, cuireann an Ghníomhaireacht córais agus seirbhísí 
gnó agus tacaíochta ar fáil agus sannann sí baill foirne chuig MTTÉ. Déantar cur síos ar ghnóthú speansas ó MTTÉ i nóta 5. 

Aonáin eile faoi rialú an Rialtais 

Tá Bainc-Aontas Éireann cpt ina bpáirtithe gaolmhara mar tá an dá cheann faoi rialú an Aire Airgeadais.

20. AN GHNÍOMHAIREACHT AIRGEADAIS D’FHORBAIRT NÁISIÚNTA
Chomhlíon an Ghníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta ag feidhmiú mar an Ghníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt 
Náisiúnta i gcomhréir le Cuid 4 den Acht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (arna leasú) 2014, 
feidhmeanna maoinithe agus comhairlithe maidir le tionscadail infheistíochta poiblí ar leith. Ba í GBCN a chlúdaigh costais na 
seirbhísí seo, arna cúiteamh ag an Údarás Stáit iomchuí lena mbaineann na tionscadail. 

Thabhaigh GBCN, ag feidhmiú mar GAFN, na costais seo a leanas:

2019
€000

2018
€000

Táillí proifi siúnta 4,733 5,184

Táillí dlí 591 925

5,324 6,109

Seo a leanas na suimeanna atá infhaighte ó Údaráis Stáit amhail ar dháta an tuairiscithe:

2019
€000

2018
€000

An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil 397 448

An Roinn Oideachais agus Scileanna 189 267

Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin 173 184

An Roinn Dlí agus Cirt - 84

Comhairle Contae Átha Cliath Theas - 1

759 984

Déantar suimeanna aisíoctha a chur ar ais chuig Ciste Bhanc Taisce an Phoist i gcomhréir le halt 30 d’Acht GBCN (Leasú) 2014. 
Amhail an 31 Nollaig 2019, tá €1.1m (2018: €0.5m) dlite do Chiste Bhanc Taisce an Phoist.

Bhí méid iomlán de €1.0 (2018: €0.1m) sa bhanc ag GNBS, ag breitheamh mar GAFN, amhail an 31 Nollaig 2019.

Níl an caiteachas agus an aisíocaíocht thuas san áireamh sa Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus Ioncam Cuimsitheach Eile 
ná sa Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais ar leathanaigh 108 agus 109.

21. TEAGMHAIS TAR ÉIS DHEIREADH NA TRÉIMHSE TUAIRISCITHE
Ar 21 Feabhra 2020, d'aontaigh an Ghníomhaireacht léasanna Fhoirgnimh an Státchiste, Sráid na Canálach Móire, Baile Átha 
Cliath 2, a ghéilleadh do thríú páirtí (Féach Nóta 16 agus 17). D'fhógair an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte gur "Pandéim 
Dhomhanda" é briseadh amach an nua-Choróinvíreas (COVID-19) ar 11 Márta 2020. Cé go leanann an gnó ag oibriú, tá formhór 
na foirne ag cianobair. Ní féidir fad nó raon an tionchair a thuar agus ní féidir an tionchar airgeadais iomláin a mheas ag an am 
seo.

22. FORMHEAS NA RÁITEAS AIRGEADAIS
D’fhormheas an Ghníomhaireacht na ráitis airgeadais an 5 Bealtaine 2020. 
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Tuarascáil le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais 

Ciste Bhanc Taisce an Phoist

Tuairim maidir leis na ráitis airgeadais
Tá ráitis airgeadais Ciste Bhanc Taisce an Phoist ullmhaithe ag an Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (an 
Gníomhaireacht) agam don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019 de réir mar a éilítear faoi fhorálacha Alt 12 an Achta 
Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta 1990 (mar atá arna leasú). Cuimsítear leis na ráitis ar ioncam agus caiteachas 
agus tuilleamh coinnithe, ráiteas an maidir leis an staid airgeadais agus nótaí leis na ráitis airgeadais. 

Is é mo thuairim go dtugann na ráitis airgeadais léargas ceart 

n ar shócmhainní agus dliteanais an Chiste ag 31 Nollaig 2019, agus

n ar idirbhearta 2019.

Bunús leis an tuairim
Rinne mé m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais i gcomhréir leis na Caighdeáin Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (ISAnna) mar a fhógraíonn an 
Eagraíocht Idirnáisiúnta Uasfhoras Iniúchóireachta. Tá cur síos ar mo chuid freagrachtaí faoi na caighdeáin seo in aguisín an tuairisc 
seo. Tá mé neamhspleách ón Ghníomhaireacht agus tá mo chuid freagrachtaí eiticiúla comhlíonta agam i gcomhréir leis na caighdeáin.

Creidim go bhfuil an fhianaise iniúchóireachta atá faighte agam leordhóthanach agus iomchuí le mo thuairim a bhunú uirthi.

Tuairisc ar eolas seachas na ráiteas airgeadais, agus ar nithe eile 
Tá eolas eile faoi leith curtha i láthair ag an Ghníomhaireacht leis na ráitis airgeadais i dtaca le oibríocht an Chiste. Cuimsíonn sé 
tuarascáil bhliantúil an Ghníomhaireacht lena n-áirítear an ráiteas (maidir le rialachas, tuarascáil na stiúrthóirí) agus an ráiteas maidir le 
rialú inmheánach. Tá cur síos san aguisín a ghabhann leis an tuarascáil seo ar mo chuid freagrachtaí maidir le tuairisc a thabhairt ar an 
eolas sin, agus ar nithe eile faoi leith ar a dtuairiscím trí eisceacht.

Níl aon ní le tuairisciú agam ina leith sin.

Seamus McCarthy
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste

13 Bealtaine 2020

 Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste
Comptroller and Auditor General 
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Aguisín a ghabhann le Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Freagrachtaí Ghníomhaireacht Bainistíocht an 
Chisteáin Náisiúnta
Leagtar amach freagrachtaí baill an ghníomhaireachta sa ráiteas 
rialachas agus tuairisc baill an ghníomhaireachta

n ullmhú na ráiteas airgeadais san fhoirm a fhorordaítear faoi 
alt 12 an Achta um Ghníomhaireacht Bainistíocht an Chisteáin 
Náisiúnta 1990 (mar atá arna leasú)

n cinntiú go dtugtar léargas ceart ar chúrsaí an iarmhéid an 
fhiachas náisiúnta gan íoc ag 31 Nollaig 2019 agus costas 
fónaimh d'fhiachas na bliana

n rialtacht idirbhearta a chinntiú

n oiriúnacht na húsáide a bhaineann na stiúrthóirí as an mbonn 
cuntasaíochta gnóthais leantaigh a mheas, agus

n cibé rialú inmheánach a mheasann siad is gá le go bhféadfar 
ráitis airgeadais a ullmhú atá saor ó mhíráiteas ábhartha, cibé 
acu mar gheall ar chalaois nó ar bhotún.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas  
agus Ciste
Ceanglaítear orm faoi alt faoi alt 12 an Achta Ghníomhaireacht 
Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta 1990 (mar atá arna leasú) 
iniúchadh a dhéanamh ar ráitis airgeadais an chiste agus 
tuarascáil orthu a thabhairt do Thithe an Oireachtais.

Is é cuspóir m’iniúchta dearbhú réasúnta a fháil an bhfuil na ráitis 
airgeadais ina n-iomláine saor ó mhíráiteas ábhartha mar gheall ar 
chalaois nó ar bhotún. Is ionann dearbhú réasúnta agus leibhéal 
ard dearbhaithe, ach ní ionann é agus ráthaíocht go n-aimseoidh 
iniúchadh a dhéantar i gcomhréir leis na ISAnna míráiteas 
ábhartha i gcónaí. Féadfaidh míráitis eascairt as calaois nó botún 
agus meastar iad a bheith ábhartha más féidir a bheith ag súil go 
réasúnta go n-imreodh siad tionchar, go haonair nó go 
comhiomlán, ar chinntí eacnamaíocha a dhéanann úsáideoirí  
ar bhonn na ráiteas.

Mar chuid d’iniúchadh i gcomhréir leis na ISAnna, úsáidim 
breithiúnas gairmiúil agus sceipteachas gairmiúil ar feadh an 
iniúchta. Agus é sin á dhéanamh agam,

n Déanaim rioscaí maidir le míráitis ábhartha sna ráitis 
airgeadais, cibé acu mar gheall ar chalaois nó ar bhotún, a 
shainaithint agus a mheas; déanaim nósanna imeachta 
iniúchóireachta a dhearadh agus a chur i bhfeidhm a 
fhreagraíonn do na rioscaí sin; agus faighim fianaise 
iniúchóireachta atá leordhóthanach agus iomchuí le mo 
thuairim a bhunú uirthi. Tá an riosca nach n-aimseofar 
míráiteas ábhartha mar thoradh ar chalaois níos airde ná an 
riosca maidir le ceann a eascraíonn as botún, mar go 
bhféadfadh sé go mbeadh claonpháirteachas, brionnú, 
easnaimh d’aon ghnó, mífhaisnéis, nó gabháil treise ar an 
rialú inmheánach i gceist leis.

n Faighim tuiscint ar rialú inmheánach atá ábhartha don 
iniúchadh chun nósanna imeachta iniúchóireachta a 
dhearadh atá oiriúnach sna cúinsí, ach nach bhfuil oiriúnach 
chun tuairim a chur in iúl maidir le héifeachtacht na rialuithe 
inmheánacha.

n Déanaim measúnú ar oiriúnacht na bpolasaithe 
cuntasaíochta a úsáideadh agus réasúntacht na meastachán 
cuntasaíochta agus an nochta gaolmhar.

n Tagaim ar thátail maidir le hoiriúnacht na húsáide a bhaintear 
as an mbonn cuntasaíochta gnóthais leantaigh agus, bunaithe 
ar an fhianaise iniúchóireachta a fhaightear, maidir le cibé acu 
an bhfuil éiginnteacht ábhartha ann a bhaineann le 
himeachtaí nó cúinsí a d’fhéadfadh amhras suntasach a 
tharraingt ar chumas an Chiste leanúint ar aghaidh mar 
ghnóthas leantach. Má thagaim ar an tátal go bhfuil 
éiginnteacht ábhartha ann, éilítear orm aird a tharraingt i mo 
thuarascáil ar an nochtadh bainteach sna ráitis airgeadais nó, 
mura leor an nochtadh sin, mo thuairim a mhodhnú. Tá mo 
thátail bunaithe ar an bhfianaise iniúchóireachta a fuarthas 
suas go dáta mo thuarascála. D’fhéadfadh imeachtaí nó 
coinníollacha amach anseo, áfach, bheith ina gcúis leis an 
Chiste scor de bheith ina ghnóthas leantach.

Cuirim in iúl dóibh siúd atá freagrach as rialachas, i measc nithe 
eile, raon feidhme beartaithe agus uainiú an iniúchta agus tátail 
shuntasacha an iniúchta, lena n-áirítear aon easnaimh a aimsím le 
linn m’iniúchta i dtaca le rialachas inmheánach.

Eolas nach mbaineann leis na ráitis airgeadais 
Ní chumhdaítear le mo thuairim faoi na ráitis airgeadais an t-eolas 
eile a chuirtear i láthair leis na ráitis sin, agus ní thugaim aon 
chineál tátail maidir le dearbhú ina leith.

I dtaca le m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais, éilítear orm faoi na 
ISAnna an t-eolas eile a léamh a cuireadh i láthair agus, le linn dom 
é sin a dhéanamh, breathnú an bhfuil an t-eolas eile neamh-
chomhréireach go hábhartha leis na ráitis airgeadais nó leis an 
eolas a fuarthas le linn an iniúchta, nó an cosúil ar shlí eile go 
bhfuil míráiteas ábhartha déanta ina leith. Más rud é go mbainim 
an tátal, bunaithe ar an obair atá déanta agam, go bhfuil míráiteas 
ábhartha ann i dtaca leis an eolas eile sin, éilítear orm é sin a 
thuairisciú. 

Tuairisciú ar nithe eile
Déantar m’iniúchadh trí thagairt do na léirbhreithnithe speisialta  
a bhaineann le comhlachtaí Stáit maidir lena mbainistíocht agus 
lena bhfeidhmiú. Tuairiscím má tá nithe ábhartha ann a bhaineann 
leis an mbealach ina bhfuil gnó poiblí déanta.

Féachaim le fianaise a fháil ar rialtacht idirbhearta airgeadais le 
linn an iniúchta. Tuairiscím aon chás ábhartha nár cuireadh 
airgead poiblí i bhfeidhm chun na críocha dá raibh siad ceaptha 
nó nár chloí idirbhearta leis na húdaráis a rialaíonn iad.

Tuairiscím freisin trí eisceacht má, i mo thuairim,

n mura bhfaighim an fhaisnéis agus na mínithe fo léir a 
theastaigh uaim chun m’iniúchadh a dhéanamh, nó

n mura raibh na taifead cuntasaíochta dóthanach le iniúchadh 
na ráitis airgeadais a cheadú go fonmhar agus i gceart, nó

n mura bhfuil na ráitis airgeadais ag teacht le na taifead 
cuntasaíochta.
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Nóta
2019
€000

2018
€000

Ioncam Infheistíochta 3 31,595 2,521

Ús íoctha agus iníoctha 4 (5,076) (4,778)

Costais Oibriúcháin 5 (28,612) (28,572)

Easnamh don Bhliain (2,093) (30,829)
Iarmhéid ag 1 Eanáir 81,839 112,668

Iarmhéid ag 31 Nollaig 79,746 81,839

Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.

Thar ceann na Gníomhaireachta

Conor O’Kelly, Príomhfheidhmeannach Maeve Carton, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta

5 Bealtaine 2020

RÁITEAS AR IONCAM AGUS CAITEACHAS AGUS TUILLEAMH BAINTEACH
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019
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Nóta
2019
€000

2018
€000

Sócmhainní
Airgead le Banc Ceannais na hÉireann 813,945 826,135

Iasachtaí Lárnacha Cisteáin 13,217 15,885

Iasachtaí eile 6 2,154,786 2,061,473

Infháltais 7 9,116 12,157

Phríobháidigh 8 519,788 502,571

3,510,852 3,418,221
Dliteanais
Taiscí Bhanc Taisce an Phoist 9 3,419,708 3,307,570

Dliteanais eile 10 11,398 28,812

Cúlchistí Coinnithe 79,746 81,839

3,510,852 3,418,221

Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.

Thar ceann na Gníomhaireachta

Conor O’Kelly, Príomhfheidhmeannach Maeve Carton, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta

5 Bealtaine 2020

RÁITEAS MAIDIR LEIS AN STAID AIRGEADAIS 
Ag 31 Nollaig 2019
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1. CÚLRA
Ráthaíonn an tAire Airgeadais aisíocaíocht agus seirbhísiú airgead a infheistíonn taisceoirí i mBanc Taisce an Phoist. 
Tarchuireann an Post na glanfháltais chuig Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (“an Ghníomhaireacht”). Ní cuid 
den Státchiste é Ciste Bhanc Taisce an Phoist (“Ciste”). 

Is iad fáltais ó thaiscí Bhainc Taisce an Phoist príomhfhoinse maoinithe. Úsáideann an ciste na fáltais seo:

n le infheistiú i mBannaí Rialtais na hÉireann mar pháirt de phunann trádála bannaí tánaisteacha;

n le tabhairt faoi dhíol agus idirbhearta athcheannaithe de Bhannaí Rialtais na hÉireann mar idirghabhálaí idir an Fhiachas 
Náisiúnta agus contrapháiritithe margaidh eile;

n le hairgead breise sa Chiste a chur ar aghaidh chuig an Státchiste mar réamhíocaíochtaí Bealaí agus Modhanna;

n le maoiniú gearrthéarmach a sholáthar don Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát (GÉS) agus an Ghníomhaireacht 
Airgeadais d'Fhorbairt Náisiúnta (NDFA) lena gníomhaireachtaí a mhaoiniú;

n  le hiasachtaí a sholáthar don Státchiste Lárnach chuig comhlachtaí stáit ainmnithe mar údárais áitiúla agus comhlachtaí 
stáit neamhthráchtála ainmnithe eile de réir an Achta um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Leasú), 
2000.

Féadfaidh an tAire Airgeadais don Státchiste aon bharrachas carnach sa Chiste a leithreasú i ndiaidh soláthar oiriúnach a 
dhéanamh chun na dliteanais do na taisceoirí a íoc (an tAcht Airgeadais, 1930, Alt 19(1)). 

2. BONN ULLMHÚCHÁIN
Rinneadh na ráitis airgeadais a réiteach ar bonn fabhraithe faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil ach amháin nuair a 
shonraítear a mhalairt. 

Is é an Euro an t-airgeadra tuairiscithe. Rinneadh gach suim sna ráitis airgeadais a shlánú go dtí an míle is cóngaraí (a chuirtear 
in iúl le €’000) ach amháin má tá a mhalairt sonraithe. Cóngaraí Cuirtear míle in iúl le €’000 agus milliún le ‘m’. 

2.1  Infheistíochtaí
Cuirtear na hinfheistíochtaí in iúl de réir costais.

3. IONCAM INFHEISTÍOCHTA

2019
€000

2018
€000

Ús Ioncaim Glan 12,792 14,711

Ús ar Airgead le Banc na hÉireann (3,394) (4,379)

Caillteanas/(Gnóthachain) ar Infheistíochtaí 22,197 (7,811)

31,595 2,521

Leis an lagdú ar Ghlanioncam Úis léirítear torthaí níos ísle i bhfáltas agus cúpóin ar bhannaí i 2019. Idirbheartaítear 
comhaontuithe díolacháin agus athcheannaigh idir an Ciste agus príomhdhéileálaithe sa mhargadh bannaí. Is faoi Ghlanioncam 
Úis a léirítear freisin an t-ioncam nó an costas úis a eascraíonn as na hidirbhearta sin.

Tá an laghdú in Ús ar Airgead le Banc na hÉireann mar thoradh ar laghdú an airgead meánaigh i seilbh le linn 2019.

Nuair a chuirtear an gnóthachan ar infheistíochtaí in 2019 i gcomparáid le 2018, léirítear an comhbhrú i réim bannaí rialtais na 
hÉireann (luachmhéadú praghas bhannaí) ar fud cuar torthaí na hÉireann so háirithe i mbannaí le dáta níos faide a mhíníonn 
sciar mór den láimhdeachais. Coinnítear na bannaí sin ag a gcostas bunaidh mar go n-áiríonn an Ciste a chuid gabháltas bannaí 
ar bhonn costais stairiúil agus ní aithníonn sé gnóthachain/caillteanais neamhréadaithe. Cé nach n-aithnítear gnóthachain/
caillteanais neamhréadaithe ar an gCiste, déantar monatóireacht ar bhonn leanúnach ar fheidhmíocht an Chiste ar bhonn 
aischuir iomláin (i.e. lena n-áirítear gnóthachain/caillteanais neamhréadaithe).

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS
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4. ÚIS ÍOCTHA AGUS INÍOCTHA 

2019
€000

2018
€000

Ús Iníoctha le Taisceoirí Bhanc Taisce an Phoist 5,076 4,778

5. TÁILLÍ OIBRIÚCHÁIN

2019
€000

2018
€000

Táillí Seirbhís  28,612 28,572

Ioctar táillí seirbhís le An Post ar son banisitíocht agus riarachán cunstais taisceoirí.

6. IASACHTAÍ EILE 

2019
€000

2018
€000

Airleacain don Státchiste 2,140,384 2,058,126

Airleacain don Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát 13,317 2,900

Airleacain don Ghníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta 1,085 447

2,154,786 2,061,473

Léiríonn airleacain chuig an Státchiste cistí Bealaí agus Modhanna, a tugadh ar iasacht don Státchiste. 

Níor ghearr an Ciste aon chostais mhaoinithe ar an nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stát ná ar an nGníomhaireacht Airgeadais 
d’Fhorbairt Náisiúnta.

7. INFHÁLTAIS

2019
€000

2018
€000

Ús infhaighte 6,513 5,445

Iarmhéideanna Airgid atá ag an bPost 2,603 6,712

9,116 12,157

8. INFHEISTÍOCHTAÍ

Bannaí
2019
€000

2018
€000

Ag costas 519,788 502,571
Luacháil amhail an 31 Nollaig 525,616 500,082
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS (AR LEAN)

8. INFHEISTÍOCHTAÍ (AR LEAN)

Sceideal Sealúchas Infheistíochta:

Ainmniúil 
€000 Stoc

2019
Costas 

€000

2019
Luacháil

€000
4,752 Banna Státchiste 0.8% 2022 4,904 4,881

17,323 Banna Státchiste 0.0% 2022 17,545 17,521

23,668 Banna Státchiste 3.9% 2023 27,300 26,960

55,572 Banna Státchiste 3.4% 2024 64,995 64,297

48,999 Banna Státchiste 5.4% 2025 64,358 63,274

44,999 Banna Státchiste 1.0% 2026 48,363 48,166

40,700 Banna Státchiste 0.9% 2028 43,629 43,614

36,000 Banna Státchiste 1.1% 2029 39,602 39,280

40,285 Banna Státchiste 2.4% 2030 49,197 49,401

33,491 Banna Státchiste 1.35% 2031 36,426 37,512

17,667 Banna Státchiste 1.3% 2033 19,250 19,718

28,900 Banna Státchiste 1.7% 2037 30,294 34,238

41,968 Banna Státchiste 2.0% 2045 51,449 53,570

20,300 Banna Státchiste 1.5% 2050 22,476 23,184

454,624 519,788 525,616

9. TAISCÍ BHANC TAISCE AN PHOIST

2019
€000

2018
€000

Taiscí Bhanc Taisce an Phoist 3,419,708 3,307,570

10. DLITEANAIS EILE

2019
€000

2018
€000

Bannaí Trádála gan íoc Iníoctha 10,122 24,401

Bannaí Comhaontaithe gan íoc Iníoctha 843 3,951

DIRT fabhraithe dlite 433 460

11,398 28,812

11. TEAGMHAIS TAR ÉIS DHEIREADH NA TRÉIMHSE TUAIRISCITHE 
Tá tionchar ag briseadh amach an nua-Choróinvíris (COVID-19), a d'fhógair an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte gur "Pandéim 
Dhomhanda" é ar 11 Márta 2020, ar mhargaidh airgeadais domhanda a bhfuil drochthionchar ar an gCiste acu dá bharr. Mar 
nach féidir fad nó raon an tionchair a thuar, ní féidir an tionchar aigeadais iomláin a mheas at an am seo.

12. FORMHEAS NA RÁITEAS AIRGEADAIS
D’fhormheas an Ghníomhaireacht na ráitis airgeadais an 5 Bealtaine 2020.
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Tuarascáil le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais 

An Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát

Tuairim maidir leis na ráitis airgeadais
Aithnítear an Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (an Ghníomhaireacht) mar an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an 
Stát nuair a dhéanann sé bainistíochat ar éilimh ar an Stát. Tá ráitis airgeadais an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát iniúchta agam 
don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019 de réir mar a éilítear faoi fhorálacha Alt 12 an Achta Ghníomhaireacht Bainistíochta an 
Chisteáin Náisiúnta 1990 (mar atá arna leasú). Cuimsítear leis na ráitis airgeadais an ráiteas ioncaim, ráiteas maidir leis an staid 
airgeadais agus nótaí leis na ráitis airgeadais. 

Is é mo thuairim go dtugann na ráitis airgeadais léargas ceart 

n ar sócmhainní agus dliteanais an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát ag 31 Nollaig 2019, agus

n ar idirbhearta 2019.

Bunús leis an tuairim
Rinne mé m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais i gcomhréir leis na Caighdeáin Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (ISAnna) mar a fhógraíonn an 
Eagraíocht Idirnáisiúnta Uasfhoras Iniúchóireachta. Tá cur síos ar mo chuid freagrachtaí faoi na caighdeáin seo in aguisín an tuairisc 
seo. Tá mé neamhspleách ón Ghníomhaireacht agus tá mo chuid freagrachtaí eiticiúla comhlíonta agam i gcomhréir leis na caighdeáin.

Creidim go bhfuil an fhianaise iniúchóireachta atá faighte agam leordhóthanach agus iomchuí le mo thuairim a bhunú uirthi.

Tuairisc ar eolas seachas na ráiteas airgeadais, agus ar nithe eile 
Tá eolas eile faoi leith curtha i láthair ag an Ghníomhaireacht leis na ráitis airgeadais i dtaca le oibríocht éilimh ar an Stát. Cuimsíonn sé 
tuarascáil bhliantúil an Ghníomhaireacht lena n-áirítear an ráiteas (maidir le rialachas, tuarascáil na stiúrthóirí) agus an ráiteas maidir le 
rialú inmheánach. Tá cur síos san aguisín a ghabhann leis an tuarascáil seo ar mo chuid freagrachtaí maidir le tuairisc a thabhairt ar an 
eolas sin, agus ar nithe eile faoi leith ar a dtuairiscím trí eisceacht.

Níl aon ní le tuairisciú agam ina leith sin.

Seamus McCarthy
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste

13 Bealtaine 2020

 Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste
Comptroller and Auditor General 
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Aguisín a ghabhann le Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Freagrachtaí Ghníomhaireacht Bainistíocht an 
Chisteáin Náisiúnta
Leagtar amach freagrachtaí baill an ghníomhaireachta sa ráiteas 
rialachas agus tuairisc baill an ghníomhaireachta 

n ullmhú na ráiteas airgeadais san fhoirm a fhorordaítear faoi 
alt 12 an Achta um Ghníomhaireacht Bainistíocht an 
Chisteáin Náisiúnta 1990 (mar atá arna leasú)

n cinntiú go dtugtar léargas ceart ar shócmhainní agus 
dliteanais an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát ag 31 
Nollaig 2019 agus idirbhearta na bliana

n rialtacht idirbhearta a chinntiú

n oiriúnacht na húsáide a bhaineann na stiúrthóirí as an 
mbonn cuntasaíochta gnóthais leantaigh a mheas, agus

n cibé rialú inmheánach a mheasann siad is gá le go 
bhféadfar ráitis airgeadais a ullmhú atá saor ó mhíráiteas 
ábhartha, cibé acu mar gheall ar chalaois nó ar bhotún.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas  
agus Ciste
Ceanglaítear orm faoi alt faoi alt faoi fhorálacha Alt 12 an Achta 
Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta 1990 (mar 
atá arna leasú). iniúchadh a dhéanamh ar ráitis airgeadais an an 
Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát agus tuarascáil orthu a 
thabhairt do Thithe an Oireachtais.

Is é cuspóir m’iniúchta dearbhú réasúnta a fháil an bhfuil na 
ráitis airgeadais ina n-iomláine saor ó mhíráiteas ábhartha mar 
gheall ar chalaois nó ar bhotún. Is ionann dearbhú réasúnta 
agus leibhéal ard dearbhaithe, ach ní ionann é agus ráthaíocht 
go n-aimseoidh iniúchadh a dhéantar i gcomhréir leis na ISAnna 
míráiteas ábhartha i gcónaí. Féadfaidh míráitis eascairt as calaois 
nó botún agus meastar iad a bheith ábhartha más féidir a bheith 
ag súil go réasúnta go n-imreodh siad tionchar, go haonair nó go 
comhiomlán, ar chinntí eacnamaíocha a dhéanann úsáideoirí ar 
bhonn na ráiteas.

Mar chuid d’iniúchadh i gcomhréir leis na ISAnna, úsáidim 
breithiúnas gairmiúil agus sceipteachas gairmiúil ar feadh an 
iniúchta. Agus é sin á dhéanamh agam,

n Déanaim rioscaí maidir le míráitis ábhartha sna ráitis 
airgeadais, cibé acu mar gheall ar chalaois nó ar bhotún, a 
shainaithint agus a mheas; déanaim nósanna imeachta 
iniúchóireachta a dhearadh agus a chur i bhfeidhm a 
fhreagraíonn do na rioscaí sin; agus faighim fianaise 
iniúchóireachta atá leordhóthanach agus iomchuí le mo 
thuairim a bhunú uirthi. Tá an riosca nach n-aimseofar 
míráiteas ábhartha mar thoradh ar chalaois níos airde ná an 
riosca maidir le ceann a eascraíonn as botún, mar go 
bhféadfadh sé go mbeadh claonpháirteachas, brionnú, 
easnaimh d’aon ghnó, mífhaisnéis, nó gabháil treise ar an 
rialú inmheánach i gceist leis.

n Faighim tuiscint ar rialú inmheánach atá ábhartha don 
iniúchadh chun nósanna imeachta iniúchóireachta a 
dhearadh atá oiriúnach sna cúinsí, ach nach bhfuil oiriúnach 
chun tuairim a chur in iúl maidir le héifeachtacht na rialuithe 
inmheánacha.

n Déanaim measúnú ar oiriúnacht na bpolasaithe 
cuntasaíochta a úsáideadh agus réasúntacht na 
meastachán cuntasaíochta agus an nochta gaolmhar.

n Tagaim ar thátail maidir le hoiriúnacht na húsáide a 
bhaintear as an mbonn cuntasaíochta gnóthais leantaigh 
agus, bunaithe ar an fhianaise iniúchóireachta a fhaightear, 
maidir le cibé acu an bhfuil éiginnteacht ábhartha ann a 
bhaineann le himeachtaí nó cúinsí a d’fhéadfadh amhras 
suntasach a tharraingt ar chumas an Chiste leanúint ar 
aghaidh mar ghnóthas leantach. Má thagaim ar an tátal go 
bhfuil éiginnteacht ábhartha ann, éilítear orm aird a 
tharraingt i mo thuarascáil ar an nochtadh bainteach sna 
ráitis airgeadais nó, mura leor an nochtadh sin, mo thuairim 
a mhodhnú. Tá mo thátail bunaithe ar an bhfianaise 
iniúchóireachta a fuarthas suas go dáta mo thuarascála. 
D’fhéadfadh imeachtaí nó coinníollacha amach anseo, áfach, 
bheith ina gcúis leis an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an 
Stát scor de bheith ina ghnóthas leantach.

Cuirim in iúl dóibh siúd atá freagrach as rialachas, i measc nithe 
eile, raon feidhme beartaithe agus uainiú an iniúchta agus tátail 
shuntasacha an iniúchta, lena n-áirítear aon easnaimh a aimsím 
le linn m’iniúchta i dtaca le rialachas inmheánach.

Eolas nach mbaineann leis na ráitis airgeadais 
Ní chumhdaítear le mo thuairim faoi na ráitis airgeadais an 
t-eolas eile a chuirtear i láthair leis na ráitis sin, agus ní thugaim 
aon chineál tátail maidir le dearbhú ina leith.

I dtaca le m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais, éilítear orm faoi na 
ISAnna an t-eolas eile a léamh a cuireadh i láthair agus, le linn 
dom é sin a dhéanamh, breathnú an bhfuil an t-eolas eile 
neamh-chomhréireach go hábhartha leis na ráitis airgeadais nó 
leis an eolas a fuarthas le linn an iniúchta, nó an cosúil ar shlí eile 
go bhfuil míráiteas ábhartha déanta ina leith. Más rud é go 
mbainim an tátal, bunaithe ar an obair atá déanta agam, go 
bhfuil míráiteas ábhartha ann i dtaca leis an eolas eile sin, éilítear 
orm é sin a thuairisciú. 

Tuairisciú ar nithe eile
Déantar m’iniúchadh trí thagairt do na léirbhreithnithe speisialta 
a bhaineann le comhlachtaí Stáit maidir lena mbainistíocht agus 
lena bhfeidhmiú. Tuairiscím má tá nithe ábhartha ann a 
bhaineann leis an mbealach ina bhfuil gnó poiblí déanta.

Féachaim le fianaise a fháil ar rialtacht idirbhearta airgeadais le 
linn an iniúchta. Tuairiscím aon chás ábhartha nár cuireadh 
airgead poiblí i bhfeidhm chun na críocha dá raibh siad ceaptha 
nó nár chloí idirbhearta leis na húdaráis a rialaíonn iad.

Tuairiscím freisin trí eisceacht má, i mo thuairim,

n mura bhfaighim an fhaisnéis agus na mínithe fo léir a 
theastaigh uaim chun m’iniúchadh a dhéanamh, nó

n mura raibh na taifead cuntasaíochta dóthanach le 
iniúchadh na ráitis airgeadais a cheadú go fonmhar agus i 
gceart, nó

n mura bhfuil na ráitis airgeadais ag teacht le na taifead 
cuntasaíochta.
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Nóta
2019
€000

2018
€000

Ioncam

Ioncam 431,389 354,593

Costais a gnóthaíodh thar ceann Údaráis Stáit Tharmligthe 5 3,475 8,053

434,864 362,646

Speansais

Dámhachtainí agus socraíochtaí éileamh 6 307,623 250,628

Speansais eile 123,766 103,965

Aisíoc costas a gnóthaíodh thar ceann Údaráis Stáit Tharmligthe 5 3,475 8,053

434,864 362,646

Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.

Thar ceann na Gníomhaireachta

Conor O’Kelly, Príomhfheidhmeannach Maeve Carton, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta

5 Bealtaine 2020        

RÁITEAS IONCAIM
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019
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Nóta
2019
€000

2018
€000

Sócmhainní
Airgead sa Bhanc 3,738 1,471

Infháltais 10 13,789 8,864

Infheistíochtaí 9 4,951 4,620

22,478 14,955

Dliteanais
Dliteanais scéime 9 (4,951) (4,620)

Iasachtaí ó Chiste Bhanc Taisce an Phoist 11 (13,317) (2,900)

Dliteanais eile 12 (4,210) (7,435)

(22,478) (14,955)

Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.

Thar ceann na Gníomhaireachta

Conor O’Kelly, Príomhfheidhmeannach Maeve Carton, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta

5 Bealtaine 2020

RÁITEAS MAIDIR LEIS AN STAID AIRGEADAIS 
Amhail an 31 Nollaig 2019
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1. CÚLRA
Faoin Acht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Leasú), 2000, ba chuig Gníomhaireacht Bainistíochta an 
Chisteáin Náisiúnta (“GBCN” nó "an Ghníomhaireacht") a tarmligeadh an fhreagracht as bainistiú a dhéanamh ar éilimh i gcoinne 
an Stáitmaidir le díobháil phearsanta agus le damáiste réadmhaoine in aghaidh Údaráis Stáit áirithe (“Údaráis Stáit Tharmligthe”). 
Ina theannta sin, bhí foráil san Acht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Leasú), 2014, le haghaidh 
tarmligean bhainistíocht na n-éileamh ar chostais chuig GBCN. Cuireann an GBCN seirbhísí comhairleach i dtaca riosca ar fáil do 
ar fáil do Údaráis Stáit Tharmligthe chomh maith. Nuair a bhíonn an Ghníomhaireacht i mbun na bhfeidhmeanna sin, glaoitear 
an Ghníomhaireacht um Éilimh costais dlí, cibé slí inar tabhú iad. ar an Stát (“GÉS”) uirthi. Tabhaíonn GÉS caiteachas ar 
dhámhachtainí, ar shocraíochtaí éileamh agus ar chostais ghaolmhara. Gnóthaíonn GÉS an caiteachas sin ó na hÚdaráis Stáit 
Tharmligthe a bhíonn faoi dhliteanas i leith éileamh. 

Rinneadh an tAcht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Leasú) 2000 a leasú sa bhliain 2017 chun a fhoráil 
go sonródh GÉS na híosleibhéil slánaíochta le haghaidh aicmí liachleachtóirí. Rinneadh é a leasú arís sa bhliain 2018 chun a 
fhoráil go gcomhlíonfadh GÉS feidhmeanna áirithe maidir le hárachóir dócmhainneach arna rialú i mBallstát eile AE agus an 
Ciste Cúitimh Árachais (CCÁ). Áirítear leis an ról sin dícheall cuí a fheidhmiú maidir le héilimh, iarratas a chur chuig an Ard-Chúirt 
le haghaidh íocaíochta ón CCÁ agus airgead réitithe éilimh a dháileadh ar thríú páirtithe ina dhiaidh sin.

2. BONN ULLMHÚCHÁIN
Baineann ráitis airgeadais GÉS le bainistiú a dhéanamh ar éilimh thar ceann Údaráis Stáit Tharmligthe a bhíonn faoi dhliteanas i 
leith éileamh agus óna bhfaigheann GÉS suimeanna aon dámhachtainí agus aon chostas gaolmhar. Léirítear gníomhaíochtaí 
éilimh sna ráitis airgeadais agus tuairiscítear leo ar na hidirbhearta a próiseáladh trí GÉS sa bhliain agus, dá bhrí sin, ní áirítear 
aon mhéideanna maidir le héilimh atá amuigh ná éilimh a tabhaíodh ach nár tuairiscíodh (IBNR). Baineann éilimh IBNR le 
teagmhais a tharla roimh an dáta tuairiscithe ach nár tuairiscíodh na héilimh chuig GÉS.

Áirítear nochtadh sna nótaí leis na ráitis airgeadais, maidir leis na dliteanais mheasta i leith éilimh atá amuigh agus á mbainistiú 
ar an dáta tuairiscithe. Ní chuimsítear méid ar bith maidir le dliteanais a tabhaíodh ach nár tuairiscíodh (IBNR).

Úsáidtear bonn airgid na cuntasaíochta lena aithint go bhfuiltear tar éis idirbhearta a choigeartú le haghaidh fabhruithe maidir 
le costais soláthraithe seirbhíse conraithe tríú páirtí agus an gnóthú costas bainteach ón Údarás Stáit Tarmligthe.

Is é an euro an t-airgeadra tuairiscithe, a chuirtear in iúl leis an tsiombail €.

3. POLASAITHE CUNTASAÍOCHTA SUNTASACHA

3.1 Caiteachas 
Aithnítear caiteachas ar dhámhachtainí, ar shocraíochtaí éileamh agus ar chostais ghaolmhara nuair a fhaightear ceadú 
bailíochtaithe nó socraíocht bhailíochtaithe an chaiteachais sin.

3.2 Ioncam 
Déanann GÉS suimeanna aon dámhachtainí, aon socraíochtaí éileamh agus aon chostas gaolmhar a ghnóthú ó Údaráis Stáit 
Tharmligthe a bhíonn faoi dhliteanas i leith éileamh. Caitear le suimeanna mar shuimeanna faighte agus infhaighte ó Údaráis 
Stáit Tharmligthe i ndáil le haitheantas an chaiteachais bhaintigh. Déantar suimeanna a áireamh ar bhonn fabhruithe.

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS
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4. IONCAM 

Nóta
2019
€000

2018
€000

Suimeanna infhaighte amhail an 1 Eanáir ó Údaráis Stáit 
Tharmligthe 10 (8,841) (6,399)

Suim a fuarthas ó Údaráis Stáit Tharmligthe 426,460 352,122

Suim a fuarthas ó chistí Scéime 9 - 29

Suimeanna infhaighte amhail an 31 Nollaig 10 13,770 8,841

431,389 354,593

Is éard atá i suimeanna infhaighte ó Údaráis Stáit Tharmligthe aisíocaíochtaí aon dámhachtainí, aon socraíochtaí éileamh agus aon 
chostas gaolmhar a thabhaigh GÉS thar ceann na nÚdarás Stáit Tarmligthe a bhíonn faoi dhliteanas i leith na mbunéileamh.

5. COSTAIS A GNÓTHAÍODH THAR CEANN ÚDARÁIS STÁIT THARMLIGTHE

2019
€000

2018
€000

Costais a gnóthaíodh thar ceann Údaráis Stáit Tharmligthe 3,475 8,053

I gcásanna áirithe, cibé acu trí bhreithiúnas na cúirte nó trí chomhaontú leis an tríú páirtí/leis an gcomhchosantóir, féadfaidh tríú 
páirtí/comhchosantóir ranníocaíocht chéatadánach shonraithe a íoc le GÉS i dtaca le héileamh áirithe. Is ionann na suimeanna 
sin agus costais a ghnóthaigh GÉS thar ceann na nÚdarás Stáit Tarmligthe, a ndéantar iad a aisíoc ina dhiaidh sin leis na 
hÚdaráis iomchuí.

6. DÁMHACHTAINÍ AGUS SOCRAÍOCHTAÍ ÉILEAMH

2019
€000

2018
€000

Dámhachtainí agus socraíochtaí éileamh is iníoctha 307,623 250,628

Aithnítear caiteachas ar dhámhachtainí nuair a fhaightear ceadú bailíochtaithe nó socraíocht bhailíochtaithe an chaiteachais sin.
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7. SPEANSAIS

2019
€000

2018
€000

Costais	údaráis	tarmligthe

Táillí dlí 34,850 35,732

Táillí leighis 6,117 5,223

Táillí innealtóirí 478 499

Táillí eile 3,518 3,155

44,963 44,609

Costais	ghearánaí

Táillí dlí 78,782 59,332

Táillí saineolaithe eile 2 4

Costais taistil 16 16

78,800 59,352
Speansais	finnéithe 3 4

Iomlán speansais eile 123,766 103,965

	 1	 Áirítear	táillí	iniúchta	agus	achtúirí	i	dTáillí	eile.

8. LUACH SAOTHAIR AGUS SPEANSAIS (SAN ÁIREAMH I SPEANSAIS RIARACHÁIN GBCN)
B’ionann na costais riaracháin a thabhaigh GBCN agus feidhmeanna GÉS á gcomhlíonadh aici agus €28.5m (2018: €25.0m). Tá 
na costais sin san áireamh i speansais riaracháin GBCN agus gearrtar ar an bPríomh-Chiste iad. Ní lorgaíonn GBCN aisíocaíocht 
na gcostas sin ó Údaráis Stáit Tharmligthe.

9. INFHEISTÍOCHTAÍ/DLITEANAIS SCÉIME

 Scéim Speisialta Slánaíochta Cnáimhseachais 
Bhunaigh an tAire Sláinte an Scéim Speisialta Slánaíochta Cnáimhseachais (“SSSC”) in 2008. Faoin SSSC, d’aontaigh an tAire 
Ospidéal Bon Secours agus Ospidéal Shliabh Chairmeil a shlánú i leith éilimh chnáimhseachais shonracha. Ba faoi I.R. Uimh. 
628/2007, an tOrdú um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Feidhmeanna a Tharmligean) (Leasú) 2007, a 
tharmlig an Rialtas chuig GBCN an fhreagracht as bainistiú a dhéanamh ar éilimh faoi SSSC. Rinne na hospidéil ainmnithe 
rannpháirteacha ranníocaíochtaí le ciste atá faoi bhainistíocht GBCN thar ceann an Aire Sláinte faoi alt 29(2) den Acht um 
Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Leasú), 2000.

Thug an tAire Sláinte údarás do GÉS suimeanna a tharraingt anuas ón gciste chun aon suimeanna atá íoctha ag GÉS thar ceann na 
n-ospidéal rannpháirteach a aisíoc le GÉS faoi alt 16(2) den Acht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Leasú), 
2000.

Déantar an ciste SSSC a infheistiú i Nótaí Státchiste thar ceann na Roinne Sláinte. Íoctar ioncam a shaothraítear ar infheistíochtaí na 
Scéime leis an gciste, agus ní aithnítear é mar ioncam de chuid GÉS.

Ba infheistíochtaí breise san SOIS iad ranníocaíochtai chun na ciste i bhfoirm Iasachtaí Páipéir Gearrthéarmacha le linn na bliana.

2019
€000

2018
€000

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 4,620 4,649

Ranníocaíochtai chun na ciste 331 -

Socraíochtaí agus speansais éileamh - (29)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig a bhí ar fáil le haghaidh socrú éileamh 4,951 4,620
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10. INFHÁLTAIS

Nóta
2019
€000

2018
€000

Infhaighte ó Údaráis Stáit Tharmligthe 4 13,770 8,841

Infhaighte eile 19 23

13,789 8,864

11. IASACHTAÍ Ó CHISTE BHANC TAISCE AN PHOIST

2019
€000

2018
€000

Iasachtaí ó Chiste Bhanc Taisce an Phoist 13,317 2,900

Faoi alt 16 den Acht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Leasú), 2000, féadfaidh an tAire Airgeadais 
airgead ó Chiste Bhanc Taisce an Phoist (“Ciste BTP”) a thabhairt ar airleacan do GÉS chun íoc as suim aon chostas, aon 
mhuirear agus aon speansas a bhaineann le seirbhísí comhairleoirí gairmiúla agus le seirbhísí saineolaithe eile, chun íoc as suim 
aon dámhachtana nó aon socraíochta atá le híoc le héilitheoir i leith éileamh tarmligthe, agus chun íoc as aon suim úis, más ann 
di, atá iníoctha air. Tarraingítear airgead ó Chiste BTP de réir mar is gá le linn na bliana chun freastal ar na costais thuasluaite a 
thabhaíonn GÉS thar ceann na nÚdarás Stáit Tarmligthe. Faigheann GÉS aisíocaíochtaí ó na hÚdaráis Stáit Tharmligthe ina 
dhiaidh sin agus aisíocann sí suimeanna le Ciste BTP ar bhonn rialta le linn na bliana. Ní ghearrann BTP aon chostais mhaoinithe 
ar GÉS i leith na socruithe seo.

12. DLITEANAIS EILE

2019
€000

2018
€000

Iníoctha i leith costas 1,132 3,104

Iníoctha i leith dámhachtainí 2,604 3,555

Cáin Shiarchoinneálach Seirbhísí Gairmiúla dlite 467 661

Suimeanna dlite le hÚdaráis Stáit Tharmligthe 7 115

4,210 7,435

13. DLITEANAIS MHEASTA NA NÚDARÁS STÁIT TARMLIGTHE

2019
Uimhir Éilimh

2018
Uimhir Éilimh

Ag 1 Eanáir 10,658 9,956

Éileamh nua 3,516 3,319

Éileamh réitithe (2,704) (2,623)

Éileamh eile1 110 6

Ag 31 Nollaig2 11,580 10,658

	 1	 Éileamh	eile	lena	n-áirítear	éileamh	a	athosclaíodh	sa	tréimhse,	éileamh	a	dúnadh	sa	tréimhse	agus	a	hainmníodh	le	tréimhse	roimhe.
	 2	 An	uimhir	éileamh	gníomahch	ag	31	Nollaig	2019	lena	áirítear	2,472	(2018:	2,257)	éilemah	maisghníomhaíocht.

Amhail an 31 Nollaig 2019, ba é €3,633m (2018: €3,152m) dliteanas measta na nÚdarás Stáit Tarmligthe i leith éileamh a bhí á 
láimhseáil ag GÉS. Bhí €2,723m (2018: €2,331m) de sin inchurtha i leith éilimh chliniciúla agus bhí €910m (2018: €821m) de 
inchurtha i leith Éileamh maidir le Damáiste Ginearálta. Déantar an dliteanas measta a ríomh trí thagairt don chostas iomlán a 
bheadh le gach éileamh a réiteach, na costais intuartha ar fad san áireamh, amhail suimeanna socraíochta, costais dlí gearánaí 
agus costais chosanta. Is é an dliteanas measta iomlán lúide íocaíochtaí déanta cheana féin an dliteanas measta gan íoc. Níl 
suimeanna éilimh atá amuigh a tabhaíodh ach nár tuairiscíodh san áireamh (IBNR). Baineann éilimh IBNR le teagmhais a tharla 
roimh an dáta tuairiscithe ach nár tuairiscíodh na héilimh chuig GÉS.

Tá dliteanas réamh-mheasta an GÉS i leith éilimh chliniciúla ghníomhacha ábhartha ar an 31 Nollaig 2019 bunaithe ar fhíor-ráta 
toraidh de 1% maidir le héilimh ar chostas an chúram sa todhchaí agus 1% (2018: 1.5%) maidir le héilimh ar chaillteanas airgid 
sa todhchaí.
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14. TEAGMHAIS TAR ÉIS NA TRÉIMHSE TUAIRISCITHE
Dá bharr briseadh amach an nua-Choróinvíris (COVID-19), a d'fhógair an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte gur "Pandéim 
Domhanda" é ar 11 Márta 2020, tá éileamh méadaithe gan choinne ar sheirbhísí Údaráis Tarmligthe an Stáit cosúil le 
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. D'fhéadfadh go mbeadh sé riachtánach ag an GÉS scóip chlúdaigh na Scéime 
Slánaíochta Cliniciúlá agus na Scéime Slánaíochta Ghinearálta a mhéadú i dtaca leis an méid cásanna a bhfuilthear ag súil leo 
mar fhreagairt ar an éigeandáil. D'fhéadfadh smachtanna rialtais an líon suíonna cúirte a laghdú le go mbeadh tionchar aige ar 
réiteach agus socrú éileamh. Mar nach féidir fad nó raon an tionchair a thuar, ní féidir an tionchar aigeadais iomláin a mheas ag 
an am seo.

15. PÁIRTITHE GAOLMHARA
Ceapann an tAire Airgeadais comhaltaí na Gníomhaireachta de réir alt 3A den Acht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an 
Chisteáin Náisiúnta, 1990, arna leasú.

16. CEADÚ NA RÁITEAS AIRGEADAIS
D’fhormheas an Ghníomhaireacht na ráitis airgeadais an 5 Bealtaine 2020.
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RÁITIS AIRGEADAIS DE CHUID

CISTE NA GCUNTAS 
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Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019
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Tuarascáil le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais 

Ciste na gCuntas Díomhaoin

Tuairim maidir leis na ráitis airgeadais
Tá ráitis airgeadais Chiste na gCuntas Díomhaoin (an Ciste) ullmhaithe ag an Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (an 
Gníomhaireacht) iniúchta agam don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019 de réir mar a éilítear faoi fhorálacha Alt 46 an Achta um 
Chuntais Díomhaoine. Cuimsítear leis na ráitis airgeadais an cuntas infheistíochta agus eisíocaíochta, an cuntas cúlchiste, an ráiteas 
maidir leis an Staid Airgeadais agus nótaí leis na ráitis airgeadais. 

Is é mo thuairim go dtugann na ráitis airgeadais léargas ceart 

n ar iarmhéid an Chiste ag 31 Nollaig 2019, agus

n ar idirbhearta 2019.

Bunús leis an tuairim
Rinne mé m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais i gcomhréir leis na Caighdeáin Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (ISAnna) mar a fhógraíonn an 
Eagraíocht Idirnáisiúnta Uasfhoras Iniúchóireachta. Tá cur síos ar mo chuid freagrachtaí faoi na caighdeáin seo in aguisín an tuairisc 
seo. Tá mé neamhspleách ón Ghníomhaireacht agus tá mo chuid freagrachtaí eiticiúla comhlíonta agam i gcomhréir leis na caighdeáin.

Creidim go bhfuil an fhianaise iniúchóireachta atá faighte agam leordhóthanach agus iomchuí le mo thuairim a bhunú uirthi.

Tuairisc ar eolas seachas na ráiteas airgeadais, agus ar nithe eile 
Tá eolas eile faoi leith curtha i láthair ag an Ghníomhaireacht leis na ráitis airgeadais i dtaca le oibríocht an Chiste. Cuimsíonn sé 
tuarascáil bhliantúil an Ghníomhaireacht lena n-áirítear an ráiteas (maidir le rialachas, tuarascáil na stiúrthóirí) agus an ráiteas maidir le 
rialú inmheánach. Tá cur síos san aguisín a ghabhann leis an tuarascáil seo ar mo chuid freagrachtaí maidir le tuairisc a thabhairt ar an 
eolas sin, agus ar nithe eile faoi leith ar a dtuairiscím trí eisceacht.

Níl aon ní le tuairisciú agam ina leith sin.

Seamus McCarthy
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste

13 Bealtaine 2020

 Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste
Comptroller and Auditor General 
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Aguisín a ghabhann le Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Freagrachtaí Ghníomhaireacht Bainistíocht an 
Chisteáin Náisiúnta 
Leagtar amach freagrachtaí na gcomhalta sa ráiteas maidir le 
rialú agus i dtuairisc comhalta an Ghníomhaireacta

n ullmhú na ráiteas airgeadais san fhoirm a fhorordaítear faoi 
alt 46 an Achta um Chuntais Díomhaoine 2001

n cinntiú go dtugtar léargas ceart ar chúrsaí an Chiste ag 
deireadh na bliana agus idirbhearta na bliana

n rialtacht idirbhearta a chinntiú

n oiriúnacht na húsáide a bhaineann na stiúrthóirí as an 
mbonn cuntasaíochta gnóthais leantaigh a mheas, agus

n cibé rialú inmheánach a mheasann siad is gá le go 
bhféadfar ráitis airgeadais a ullmhú atá saor ó mhíráiteas 
ábhartha, cibé acu mar gheall ar chalaois nó ar bhotún.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas  
agus Ciste
Ceanglaítear orm faoi alt faoi alt 46 an Achta um Chuntais 
Díomhaoine 2001 iniúchadh a dhéanamh ar ráitis airgeadais an 
chiste agus tuarascáil orthu a thabhairt do Thithe an Oireachtais.

Is é cuspóir m’iniúchta dearbhú réasúnta a fháil an bhfuil na 
ráitis airgeadais ina n-iomláine saor ó mhíráiteas ábhartha mar 
gheall ar chalaois nó ar bhotún. Is ionann dearbhú réasúnta 
agus leibhéal ard dearbhaithe, ach ní ionann é agus ráthaíocht 
go n-aimseoidh iniúchadh a dhéantar i gcomhréir leis na ISAnna 
míráiteas ábhartha i gcónaí. Féadfaidh míráitis eascairt as calaois 
nó botún agus meastar iad a bheith ábhartha más féidir a bheith 
ag súil go réasúnta go n-imreodh siad tionchar, go haonair nó go 
comhiomlán, ar chinntí eacnamaíocha a dhéanann úsáideoirí ar 
bhonn na ráiteas.

Mar chuid d’iniúchadh i gcomhréir leis na ISAnna, úsáidim 
breithiúnas gairmiúil agus sceipteachas gairmiúil ar feadh an 
iniúchta. Agus é sin á dhéanamh agam,

n Déanaim rioscaí maidir le míráitis ábhartha sna ráitis 
airgeadais, cibé acu mar gheall ar chalaois nó ar bhotún, a 
shainaithint agus a mheas; déanaim nósanna imeachta 
iniúchóireachta a dhearadh agus a chur i bhfeidhm a 
fhreagraíonn do na rioscaí sin; agus faighim fianaise 
iniúchóireachta atá leordhóthanach agus iomchuí le mo 
thuairim a bhunú uirthi. Tá an riosca nach n-aimseofar 
míráiteas ábhartha mar thoradh ar chalaois níos airde ná an 
riosca maidir le ceann a eascraíonn as botún, mar go 
bhféadfadh sé go mbeadh claonpháirteachas, brionnú, 
easnaimh d’aon ghnó, mífhaisnéis, nó gabháil treise ar an 
rialú inmheánach i gceist leis.

n Faighim tuiscint ar rialú inmheánach atá ábhartha don 
iniúchadh chun nósanna imeachta iniúchóireachta a 
dhearadh atá oiriúnach sna cúinsí, ach nach bhfuil oiriúnach 
chun tuairim a chur in iúl maidir le héifeachtacht na rialuithe 
inmheánacha.

n Déanaim measúnú ar oiriúnacht na bpolasaithe 
cuntasaíochta a úsáideadh agus réasúntacht na 
meastachán cuntasaíochta agus an nochta gaolmhar.

n Tagaim ar thátail maidir le hoiriúnacht na húsáide a 
bhaintear as an mbonn cuntasaíochta gnóthais leantaigh 
agus, bunaithe ar an fhianaise iniúchóireachta a fhaightear, 
maidir le cibé acu an bhfuil éiginnteacht ábhartha ann a 
bhaineann le himeachtaí nó cúinsí a d’fhéadfadh amhras 
suntasach a tharraingt ar chumas an Chiste leanúint ar 
aghaidh mar ghnóthas leantach. Má thagaim ar an tátal go 
bhfuil éiginnteacht ábhartha ann, éilítear orm aird a 
tharraingt i mo thuarascáil ar an nochtadh bainteach sna 
ráitis airgeadais nó, mura leor an nochtadh sin, mo thuairim 
a mhodhnú. Tá mo thátail bunaithe ar an bhfianaise 
iniúchóireachta a fuarthas suas go dáta mo thuarascála. 
D’fhéadfadh imeachtaí nó coinníollacha amach anseo, áfach, 
bheith ina gcúis leis an Chiste scor de bheith ina ghnóthas 
leantach.

Cuirim in iúl dóibh siúd atá freagrach as rialachas, i measc nithe 
eile, raon feidhme beartaithe agus uainiú an iniúchta agus tátail 
shuntasacha an iniúchta, lena n-áirítear aon easnaimh a aimsím 
le linn m’iniúchta i dtaca le rialachas inmheánach.

Eolas nach mbaineann leis na ráitis airgeadais 
Ní chumhdaítear le mo thuairim faoi na ráitis airgeadais an 
t-eolas eile a chuirtear i láthair leis na ráitis sin, agus ní thugaim 
aon chineál tátail maidir le dearbhú ina leith.

I dtaca le m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais, éilítear orm faoi na 
ISAnna an t-eolas eile a léamh a cuireadh i láthair agus, le linn 
dom é sin a dhéanamh, breathnú an bhfuil an t-eolas eile 
neamh-chomhréireach go hábhartha leis na ráitis airgeadais nó 
leis an eolas a fuarthas le linn an iniúchta, nó an cosúil ar shlí eile 
go bhfuil míráiteas ábhartha déanta ina leith. Más rud é go 
mbainim an tátal, bunaithe ar an obair atá déanta agam, go 
bhfuil míráiteas ábhartha ann i dtaca leis an eolas eile sin, éilítear 
orm é sin a thuairisciú. 

Tuairisciú ar nithe eile
Déantar m’iniúchadh trí thagairt do na léirbhreithnithe speisialta 
a bhaineann le comhlachtaí Stáit maidir lena mbainistíocht agus 
lena bhfeidhmiú. Tuairiscím má tá nithe ábhartha ann a 
bhaineann leis an mbealach ina bhfuil gnó poiblí déanta.

Féachaim le fianaise a fháil ar rialtacht idirbhearta airgeadais le 
linn an iniúchta. Tuairiscím aon chás ábhartha nár cuireadh 
airgead poiblí i bhfeidhm chun na críocha dá raibh siad ceaptha 
nó nár chloí idirbhearta leis na húdaráis a rialaíonn iad.

Tuairiscím freisin trí eisceacht má, i mo thuairim,

n mura bhfaighim an fhaisnéis agus na mínithe fo léir a 
theastaigh uaim chun m’iniúchadh a dhéanamh, nó

n mura raibh na taifead cuntasaíochta dóthanach le 
iniúchadh na ráitis airgeadais a cheadú go fonmhar agus i 
gceart, nó

n mura bhfuil na ráitis airgeadais ag teacht le na taifead 
cuntasaíocht.
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CUNTAS INFHEISTÍOCHTA AGUS EISÍOCAÍOCHTAÍ
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019

Nóta
2019
€000

2018
€000

Airgead a aistríodh chuig an gCiste i leith cuntais dhíomhaoine agus 
polasaithe árachais nár éilíodh 3 65,233 68,748

Suimeanna a aistríodh chuig an gCuntas Cúlchiste 4 (29,000) (29,277)

Eisíocaíochtaí 5 (37,372) (27,822)

Costas úis 6 (57) (92)

Gluaiseacht don bhliain (1,196) 11,557

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 202,219 190,662

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 201,023 202,219

Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.

Thar ceann na Gníomhaireachta

Conor O’Kelly, Príomhfheidhmeannach Maeve Carton, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta

5 Bealtaine 2020
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CUNTAS CÚLCHISTE
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019

Nóta
2019
€000

2018
€000

Aisíocaíocht airgid a aistríodh chuig an gCiste 3 (22,608) (21,538)

Ús ar aisíocaíocht airgid a aistríodh chuig an gCiste 3 (145) (187)

Aistriú ón gCuntas Infheistíochta agus Eisíocaíochta 4 29,000 29,277

Costas Úis 6 (47) (51)

Costais Oibriúcháin 7 (84) (372)

Gluaiseacht don bhliain 6,116 7,129

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 87,589 80,460

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 93,705 87,589

Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.

Thar ceann na Gníomhaireachta

Conor O’Kelly, Príomhfheidhmeannach Maeve Carton, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta

5 Bealtaine 2020   
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RÁITEAS MAIDIR LEIS AN STAID AIRGEADAIS 
Amhail an 31 Nollaig 2019
 

Nóta
2019
€000

2018
€000

Sócmhainní    

Airgead agus Sócmhainní Airgeadais 8 294,963 290,111

   

Dliteanais   

Dliteanais eile 9 (235) (303)

Glan-Sócmhainní  294,728 289,808
    

Ionadaithe ag:    

An Cuntas Infheistíochta agus Eisíocaíochta  201,023 202,219

Cuntas Cúlchiste  93,705 87,589

  294,728 289,808

Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.

Thar ceann na Gníomhaireachta

Conor O’Kelly, Príomhfheidhmeannach Maeve Carton, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta

5 Bealtaine 2020
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Ráitis Airgeadais
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS

1. CÚLRA
Foráiltear leis an Acht um Chuntais Dhíomhaoine, 2001 (arna leasú) cistí díomhaoine i mbainc, i gcumainn tógála, sa Phost agus 
airgead iníoctha faoi pholasaithe árachais neamhéilithe, a aistriú faoin Acht um Chuntais Dhíomhaoine, agus ceart athéilimh na 
gcistí sin a ráthú san am céanna. Sa bhreis air sin, foráiltear do scéim maidir le cistí a íoc amach chun críocha clár nó tionscadal 
chun cabhrú leis an méid a leanas:

(a) forbairt phearsanta agus shóisialta daoine atá faoi mhíbhuntáiste eacnamaíoch agus shóisialta,

(b)  forbairt oideachais daoine atá faoi mhíbhuntáiste oideachais, nó

(c)  daoine faoi mhíchumas (de réir bhrí an Achta um Stádas Comhionann 2000).

Is éard atá i gCiste na gCuntas Díomhaoin Cuntas Cúlchiste óna n-íoctar athéilimh agus speansais éagsúla agus Cuntas 
Infheistíochta agus Eisíocaíochta óna ndéantar infheistíochtaí agus eisíocaíochtaí.

Tá an Ghníomhaireacht freagrach, faoi alt 17 agus faoi alt 18 don Acht um Chuntais Dhíomhaoine, 2001 (arna leasú), as Ciste na 
gCuntas Díomhaoin a bhunú, a bhainistiú agus a rialú agus tá na cumhachtaí riachtanacha nó teagmhasach ar fad aici chun a 
cuid feidhmeanna a chur i gcrích (lena n-áirítear an chumhacht chun táillí a ghearradh, atá iníoctha ón gCiste, i ndáil leis an 
gCiste a bhainistiú agus a rialú). Áirítear leis na feidhmeanna sin:

n eisíocaíochtaí a dhéanamh de réir threoracha an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

n cothabháil an Chuntais Cúlchiste.

n táillí, costais agus speansais shonraithe a thabhaítear a ghlanadh.

n luach saothair, táillí agus speansais na gcigirí údaraithe a ghlanadh.

n aisíocaíocht airgid a aistríodh chuig an gCiste.

n plean bliantúil infheistíochta a ullmhú, agus aird ar an bplean eisíocaíochta agus ar aon treoir ón Aire Forbatha Tuaithe agus 
Pobail1.

n infheistíocht aon airgead chun creidmheasa an Chiste nach dteastaíonn, de thuras na huaire, chun dliteanais an Chiste a íoc.

n taifid chuntasaíochta a choinneáil den airgead ar fad a fhaigheann agus a chaitheann an Ghníomhaireacht.

n cuntais bhliantúla a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus cóip de na cuntais arna n-iniúchadh a chur i 
láthair an Aire Forbatha Tuaithe agus Pobail1.

n tuarascáil bhliantúl faoi oibríocht an Chiste a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus cóip de na cuntais 
arna n-iniúchadh a chur i láthair an Aire Airgeadais agus an Aire Forbatha Tuaithe agus Pobail1.

De réir an Achta um Chuntais Dhíomhaoine (Leasú) 2012, is é an tAire Forbatha Tuaithe agus Pobail1 atá freagrach as riar a 
dhéanamh ar an bpróiseas trína gceadaíonn an Rialtas na tionscadail agus na cláir lenar féidir cistí ó Chiste na gCuntas 
Díomhaoin a íoc amach. De réir an Achta sin, cheadaigh an Rialtas Scéim Eisíocaíochta nua i mí na Iúil 2018 agus foilsíodh Plean 
Gníomhaíochta um Chuntais Dhíomhaoine do 2019. Leagtar amach sa phlean sin na tionscadail agus na cláir ar ar féidir cistí ó 
Chiste na gCuntas Díomhaoin a leithdháileadh. 

2. BONN ULLMHÚCHÁIN
Rinneadh na ráitis airgeadais a réiteach don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019. Réitítear na ráitis airgeadais ar bhonn 
fabhruithe faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil.

Tá sé de cheangal ar GBCN faoi alt 46(1) den Acht um Chuntais Dhíomhaoine, 2001, gach taifead cuntasaíochta iomchuí agus 
ceart de shuimeanna a fuair nó a chaith an Ghníomhaireacht maidir leis an gCiste a choinneáil. Ullmhaíodh na ráitis airgeadais 
de réir alt 46(1) den Acht um Chuntais Dhíomhaoine 2001 agus iad i bhfoirm atá sonraithe ag an Aire Airgeadais.

Is é an Euro an t-airgeadra tuairiscithe, a chuirtear in iúl leis an tsiombail €, arb é chomh maith airgeadra feidhmeach na 
Gníomhaireachta é. Rinneadh gach suim sna ráitis airgeadais a shlánú go dtí an míle is cóngaraí ach amháin má tá a mhalairt 
sonraithe. Cuireann ‘000’ míle in iúl agus ‘m’ milliúin.

1	 Ar	an	3	Deireadh	Fómhair	2017	rinneadh	cumhachtaí	a	thabhairt,	le	hIonstraim	Reachtúil	432,	a	bhí	á	bhfeidhmiú	roimhe	ag	an	Roinn	Ealaíon,	Oidhreachta,	
Gnóthaí	Réigiúnacha,	Tuaithe	agus	Gaeltachtai	dtaca	le	Ciste	na	gCuntas	Díomhaoin,	don	Roinn	Forbatha	Tuaithe	agus	Pobail.
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS (AR LEAN)

3. SUIMEANNA CARNACHA A AISTRÍODH AGUS A ATHÉILÍODH I LEITH CUNTAIS DHÍOMHAOINE AGUS 
POLASAITHE ÁRACHAIS NÁR ÉILÍODH

Institiúidí Airgeadais – Cuntais Dhíomhaoine

Institiúid

Iarmhéid 
Tosaigh 

01/01/2019
€000

Aistrithe
€000

Gnóthaithe
€000

Iarmhéid 
Tosaigh 

31/12/2019
€000

Ús íoctha
€000

ACC Loan Management DAC 5,378 - (3) 5,375 -

Bainc Aontas Éireann plc 93,509 7,662 (2,241) 98,930 (47)

Bank of America Merrill Lynch Intl Ltd 155 - - 155 -

Banc na hÉireann 98,864 14,457 (4,850) 108,471 (5)

Barclays Bank Ireland plc 344 - - 344 -

BNP Paribas SA 99 44 - 143 -

Citibank Europe plc 29 - - 29 -

Danske Bank Plc 7,360 311 (107) 7,564 -

EAA Covered Bond Bank 122 - - 122 -

EBS DAC 31,359 6,846 (2,959) 35,246 (48)

Investec Bank plc 1,651 403 (6) 2,048 -

An Chorparáid Éireannach um Réiteach 
Banc Teo. (faoi leachtú speisialta) 617 - - 617 -

JP Morgan Bank (Ireland) plc 49 - - 49 -

KBC Bank Ireland plc 786 - - 786 -

Lloyds Bank 453 - - 453 -

Permanent tsb plc 60,003 7,757 (1,591) 66,169 (4)

Pfizer International Bank 31 - - 31 -

An Post – Táirgí Coigiltis Stáit 87,381 3,077 (2,913) 87,545 (7)

An Post – Banc Taisce an Phoist 52,276 4,876 (1,142) 56,010 (32)

RBS NV 35 - - 35 -

The Royal Bank of Scotland plc 420 - - 420 -

Scotiabank (Ireland) DAC 93 - - 93 -

Ulster Bank Ireland DAC 36,630 2,745 (603) 38,772 (1)

IOMLÁN  477,644  48,178  (16,415)  509,407 (144)
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3. SUIMEANNA CARNACHA A AISTRÍODH AGUS A ATHÉILÍODH I LEITH CUNTAIS DHÍOMHAOINE AGUS 
POLASAITHE ÁRACHAIS NÁR ÉILÍODH (AR LEAN)

Cuideachtaí Árachais – Polasaithe Árachais nár Éilíodh

Institiúid

Iarmhéid 
Tosaigh 

01/01/2019
€000

Aistrithe
€000

Gnóthaithe
€000

Iarmhéid 
Tosaigh

31/12/2019
€000

 Ús íoctha
€000

Cuntais Téarma Shonraigh:
Ark Life Assurance Co. DAC 1,478 915 (275) 2,118 -

Aviva Life & Pensions UK Ltd 3,995 700 (62) 4,633 -

Equitable Life Assurance Society 53 - - 53 -

Friends First Life Assurance Co. DAC 3,249 272 (9) 3,512 -

Harcourt Life (Ex Scottish Mutual Life) - 103 (6) 97 -

Irish Life Assurance plc 11,190 1,837 (722) 12,305 -

New Ireland Assurance Co. DAC 1,110 494 (391) 1,213 -

Phoenix Life Ltd 6,876 739 (73) 7,542 -

The Royal London Mutual Insurance
Society Ltd 9,941 475 (275) 10,141  -

St. James Place International plc 11 - - 11 -

Scottish Legal Life 619 - - 619 -

Standard Life International DAC 1,948 57 - 2,005 -

Sun Life Assurance Society plc 371 15 - 386 -

Zurich Life Assurance plc 3,373 1,333 (413) 4,293 -

Cuntais gan Téarma Sonrach:
Acorn Life DAC 192 12 (21) 183 -

Ark Life Assurance Co. DAC 4,944 941 (629) 5,256 -

Aviva Life & Pensions UK Ltd 3,721 687 (46) 4,362 -

Equitable Life Assurance Society 22 - - 22 -

Friends First Life Assurance Co. DAC 1,734 41 - 1,775 -

Harcourt Life DAC (ex Augura Life 
Ireland DAC) 145 - - 145 -

Harcourt Life DAC (ex Scottish Mutual 
Life DAC) 409 306 (73) 642 -

Irish Life Assurance plc 9,612 636 (434) 9,814 -

New Ireland Assurance Co. DAC 14,378 1,841 (642) 15,577 -

Phoenix Life Ltd 2,069 379 (236) 2,212 -

The Royal London Mutual Insurance 
Society Ltd 13,307 2,637 (351) 15,593 -

St. James Place International plc 7 - - 7 -

Scottish Legal Life 615 - - 615 -

Standard Life International DAC 3,695 655 (971) 3,379 -

Sun Life Assurance Society plc 71 59 (11) 119 -

Zurich Life Assurance plc 4,371 1,648 (347) 5,672 -

IOMLÁN NA bPOLASAITHE NÁR 
ÉILÍODH 103,506 16,782 (5,987) 114,301

-

The Escheated Estate Fund 4,400 - - 4,400 -

Suimeanna Fabhraithe a Athéilíodh (273) 273 (206) (206) (1)

AN tIOMLÁN 585,277 65,233 (22,608) 627,902 (145)

	 Mar	gheall	ar	shlánú,	féadfaidh	sé	nach	réitíonn	na	suimeanna	iomlána	le	chéile.
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS (AR LEAN)

3. SUIMEANNA CARNACHA A AISTRÍODH AGUS A ATHÉILÍODH I LEITH CUNTAIS DHÍOMHAOINE AGUS 
POLASAITHE ÁRACHAIS NÁR ÉILÍODH (AR LEAN)
Tá suimeanna in airgeadra eile seachas an euro i gceist leis na suimeanna a aistríodh chuig an gCiste. Dá ndéanfaí athluacháil ar 
na cuntais sin de réir rátaí malairte ag deireadh na bliana, mhéadófaí an tsuim iomlán a aistríodh chuig an gCiste agus nár 
athéilíodh fós de €546,029 agus í ag méadú ó €627,902,626 go €627,356,597.

4. AISTRITHE CHUIG AN GCUNTAS CÚLCHISTE
Faoi alt 17(4) den Acht um Chuntais Dhíomhaoine, 2001, arna leasú, íocann Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta 
suim leis an gCuntas Cúlchiste, ó am go ham - suim a shocraíonn an Ghníomhaireacht í - le ceadú ón Aire Forbatha Tuaithe agus 
Pobail agus le toiliú ón Aire Airgeadais, chun aisíocaíochtaí a dhéanamh ón gCiste agus chun táillí, costais agus speansais éagsúla 
a ghlanadh. Déantar aistriú inmheánach ón Cuntas Infheistíochta nuair is gá chun iarmhéid sa Chuntas Chúlchiste a choinneáil 
ag 15 faoin gcéad, mar atá ceadaithe faoi láthair, de na cistí iomlána díomhaoine a fuair Ciste na gCuntas Díomhaoin agus nár 
athéilíodh go fóill. Féadfaidh an t-iarmhéid sa chuntas Cúlchiste imeacht ó 15 faoin gcéad san idirthréimhse idir na dátaí 
athchothromaithe tréimhsiúla.

5. EISÍOCAÍOCHTAÍ
Rinneadh na heisíocaíochtaí seo a leanas ón gCiste le linn na bliana: 

2019
€000

2018
€000

Ar Threoir an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe:
An Roinn Forbatha Tuaithe agus Pobail 12,673  9,700 

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige 7,039  3,638 

An Roinn Turasóireachta, Iompair agus Spoirt 5,000  5,000 

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais 4,873 4,404

An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil 3,000 -

 An Roinn Sláinte 2,700 2,619 

An Roinn Gnõthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí 550  1,764 

An Roinn Cosanta 502 -

An Roinn Oideachais agus Scileanna 462  497

Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide, agus Comhshaoil 373  - 

Seirbhís Phríosúin na hÉireann (arna riar ag Pobal) 200  200 

37,372 27,822

6. COSTAS ÚIS 

2019

Cuntas 
Infheistíochta 

Cúlchiste
 €000

 Cuntas 
Cúlchiste 

 €000
2019
€000

Taiscí Tréimhse 3 3 6

Airgead tirim sa Bhanc Ceannais (60) (50) (110)

(57) (47) (104)

2018

Cuntas 
Infheistíochta 

Cúlchiste
 €000

 Cuntas 
Cúlchiste 

 €000
2018
€000

Taiscí Tréimhse 8 5 13

Páipéar Tráchtála 9 - 9

Airgead tirim sa Bhanc Ceannais (109) (56) (165)

(92) (51) (143)

Léiríonn an toradh diúltach ar thaiscí sa Bhanc Ceannais le na rátaí diúltacha úis atá i réim a ghearrtar ar iarmhéideanna airgid 
atá á gcoimeád i dtaisce.
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7. COSTAIS OIBRIÚCHÁIN 

2019
€000

2018
€000

Táillí soláthraí seirbhíse (Pobal) 83 370

Muirir Bainc 1 2

84 372

Faigheann Pobal táille bhliantúil seirbhíse as riar a dhéanamh ar thionscadail áirithe atá ag fáil eisíocaíochtaí ó Chiste na gCuntas 
Díomhaoin. Is í an Roinn Forbatha Tuaithe agus Pobail a íocann an táille agus aisíoctar í ó Chiste na gCuntas Díomhaoin. Tharla 
an laghdú suntasach i dtáillí Pobal i 2019 mar gheall ar an athrú próisis áit a iomprófar go díreach ag na rannóga atá ag fáil 
íocaíochtaí amach ó Chiste táillí seirbhíse sa todhchaí do thionscadail dáilte. Níltear ag súil go mbeidh Ciste na gCuntas 
Díomhaoin freagrach as an táille seo i 2020.

Costais Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta 

Faoi alt 45(1)(c) den Acht um Chuntais Dhíomhaoine, 2001, arna leasú, ceanglaítear ar an nGníomhaireacht na costais agus na 
táillí riaracháin a thabhaíonn an Ghníomhaireacht a thuairisciú agus é ag oibriú faoin reachtaíocht. Rinneadh meastachán ar na 
costais seo ans sonraítear thíos iad:

2019
€000

2018
€000

Riarachán Ginearálta2 150 150

8. AIRGEAD AGUS SÓCMHAINNÍ AIRGEADAIS 

2019
€000

2018
€000

Airgead ag an mBanc Ceannais 18,963 24,111

Ionstraimí Gearrthéarmach agus Taiscí Téarma 276,000 266,000

294,963 290,111

9.  DLITEANAS EILE

2019
€000

2018
€000

Ús iníoctha ar Airgead i dTaisce (29) (30)

Aiséileamh fabhraithe (206) (273)

(235) (303)

2		 Is	meastachán	é	seo,	curtha	san	áireamh	leis	na	Nótaí	leis	na	cuntais	amháin,	mar	nár	ghearr	an	Ghníomhaireacht	na	caiteachais	seo	ar	Chiste	na	gCuntas	
Díomhaoin.
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS (AR LEAN)

10. DLITEANAS TEAGMHASACH AN STÁTCHISTE
10.1 Mar thoradh ar eisíocaíochtaí carntha a rinneadh go dtí seo, tá glansócmhainní an Chiste níos lú ná na cistí díomhaoine a 

aistríodh agus nár athéilíodh go fóill. Léiríonn an difríocht sin dliteanas teagmhasach an Státchiste a mbeadh ar an bPríomh-
Chiste é a íoc sa chás go ndéanfaí an t-airgead ar fad a aistríodh chuig Ciste na gCuntas Díomhaoin a athéileamh. 

 Amhail an 31 Nollaig 2019, meastar gurb é €333m (2018: €295m). dliteanas teagmhasach an státchiste don Státchiste. Déantar 
dliteanas teagmhasach an Státchiste a mheas mar an difríocht idir airgead glan a aistríodh isteach sa Chiste nach bhfuil 
athéilithe fós agus glanshocmháinní na CIste. Níl aon soláthar ná aon mheastachán déanta i dtaca le hús a bhféadfadh sé é a 
bheith iníoctha ar athéilimh sa todhchaí don tréimhse ó dháta an aistrithe go dtí dáta an athéilimh. Tá anailís bhreise ar 
dhliteanas teagmhasach an státchiste leagtha amach in nóta 10.2. 

 Faoi alt 17(7) den Acht um Chuntais Dhíomhaoine, 2001 (arna leasú) aon uair nach leor an t-airgead sa Chuntas Infheistíochta 
agus Eisíocaíochtaí chun an t-easnamh sa Chuntas Cúlchiste a íoc, is féidir íocaíocht a dhéanamh ón bPríomh-Chiste leis an 
gCuntas Cúlchiste de shuim nach sáraíonn an t-easnamh. Aisíocfaí aon airgead íoctha ón gCuntas Cúlchiste, a luaithe ab fhéidir 
go praiticiúil, ó airgead nua aistrithe chun na Ciste ó na hinstitiúidí airgeadais i ndiaidh soláthar a dhéanamh d’aon dliteanais nó 
d’aon dliteanais theagmhasacha a bhaineann leis an gCiste.

10.2 Anailís ar Dhliteanas Teagmhasach an Státchiste:

1 Eanáir 
2019
 €000

Gluaiseacht 
le linn 

na bliana
 €000

31 Nollaig
 2019 
€000

Glansócmhainní an Chiste 289,808 4,920 294,728

Cistí Díomhaoine a Aistríodh agus nár Athéilíodh  (585,277) (42,625) (627,902)

Dliteanas teagmhasach (295,469) (37,705) (333,174)

10.3 Léirítear an ghluaiseacht i nDliteanas Teagmhasach an Státchiste iontu seo a leanas:

2019
€000

Ioncam Úis (104) Nóta 6

Ús ar aisíocaíochtaí airgid a aistríodh chuig an gCiste (145) Nóta 3

Eisíocaíochtaí (37,372) Nóta 5

Costais oibriúcháin (84) Nóta 7

Gluaiseacht don bhliain (37,705) Nóta 10.2

11.  TORADH INFHEISTÍOCHTA
Faoi alt 45(1)(b) den Acht um Chuntais Dhíomhaoine, 2001, arna leasú, ceanglaítear ar an nGníomhaireacht toradh infheistíochta 
an Chiste a thuairisciú don Aire Forbatha Tuaithe agus Pobail gach bliain. Ba é an toradh bliantúlaithe ar an gCiste don bhliain ná 
-0.03% faoin gcéad (2018: -0.05%).

12.  TEAGMHAIS TAR ÉIS DHEIREADH NA TRÉIMHSE TUAIRISCITHE
Níor tharla aon teagmhas ba ghá a choigeartú nó a nochtadh sna ráitis airgeadais deiridh tar éis dheireadh na tréimhse 
tuairiscithe.

13.  FORMHEAS NA RÁITEAS AIRGEADAIS
Rinne an Ghníomhaireacht na ráitis airgeadais a fhormheas an 5 Bealtaine 2020.
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Ráitis Airgeadais

Ciste agus eolas eile 158

Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 159

Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais 161

Ráiteas maidir le hAthruithe i nGlansócmhainní 162

Ráiteas ar Shreabhadh Airgid 163

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 164

RÁITIS AIRGEADAIS DE CHUID

CÚLCHISTE AN 
BHARRACHAIS 
NÁISIÚNTA 
(TEAGMHAIS 
EISCEACHTÚLA)
Ó Thosú 31 Deireadh Fómhair 2019 go 
31 Nollaig 2019
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CISTE AGUS EOLAS EILE

Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
(mar thoscaire an Aire Airgeadais ina cháil mar bhainisteoir agus rialtóir Cúlchiste an Bharrachais Náisiúnta (Teagmhais Eisceachtúla)) 
Duga an Státchiste 
Cé an Phoirt Thuaidh 
Baile Átha Cliath 1 
D01 A9T8

Baincéir
Banc Ceannais na hÉireann
Sráid Wapping Nua
Cé an Phoirt Thuaidh
Baile Átha Cliath 1 
D01 F7X3

Iniúchóir
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
3A Sráid an Mhéara Uachtarach 
Baile Átha Cliath 1 
D01 PF72
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 Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste
Comptroller and Auditor General 

Tuarascáil le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais 

Cúlchiste an Bharrachais Náisiúnta (Teagmhais Eisceachtúla)

Tuairim maidir leis na ráitis airgeadais
Tá cuntas riaracháin an Cúlchiste an Bharrachais Náisiúnta (Teagmhais Eisceachtúla) (an Chiste) iniúchta agam don bhliain dar chríoch 
an 31 Nollaig 2019 de réir mar a éilítear faoi fhorálacha Alt 12 an Achta um ag Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta 
1990 (mar atá arna leasú). Cuimsítear leis na cuntas riaracháin 

n an ráiteas maidir leis an staid airgeadais

n an ráiteas maidir le le hathruithe i nglansócmhainní

n an ráiteas ar shreafaí airgid 

n na nótaí gaolmhara, lena n-áirítear achoimre ar pholasaithe shuntasacha cuntasaíochta.

Is é mo thuairim go dtugann an cuntas riaracháin léargas fírinneach cóir ar shócmhainní, dliteanais agus ar staid airgeadais an 
Ghníomhaireacht amhail an 31 Nollaig 2019 agus ar a ioncam agus a chaiteachas 2019 de réir Chaighdeán Tuairiscithe Airgeadais 
(FRS) 102 – An	Caighdeán	Tuairiscithe	Airgeadais	infheidhme	sa	Ríocht	Aontaithe	agus	Poblacht	na	hÉireann.

Bunús leis an tuairim
Rinne mé m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais i gcomhréir leis na Caighdeáin Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (ISAnna) mar a fhógraíonn an 
Eagraíocht Idirnáisiúnta Uasfhoras Iniúchóireachta. Tá cur síos ar mo chuid freagrachtaí faoi na caighdeáin seo in aguisín an tuairisc 
seo. Tá mé neamhspleách ón Ghníomhaireact agus tá mo chuid freagrachtaí eiticiúla comhlíonta agam i gcomhréir leis caighdeáin.

Creidim go bhfuil an fhianaise iniúchóireachta atá faighte agam leordhóthanach agus iomchuí le mo thuairim a bhunú uirthi.

Tuairisc ar eolas seachas na ráiteas airgeadais, agus ar nithe eile 
Tá eolas eile faoi leith curtha i láthair ag an Gníomhaireacht leis na ráitis airgeadais. Cuimsíonn sé an tuarascáil bhliantúil an 
Ghníomhaireachta (lena n-áirítear an ráiteas maidir le rialachas, tuarascáil baill an Gníomhaireachta) agus an ráiteas maidir le rialú 
inmheánach. Tá cur síos san aguisín a ghabhann leis an tuarascáil seo ar mo chuid freagrachtaí maidir le tuairisc a thabhairt ar an 
eolas sin, agus ar nithe eile faoi leith ar a dtuairiscím trí eisceacht.

Níl aon ní le tuairisciú agam ina leith sin.

Seamus McCarthy
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste

13 Bealtaine 2020
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Aguisín a ghabhann le Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Freagrachtaí Ghníomhaireacht Bainistíocht an 
Chisteáin Náisiúnta 
Leagann an ráiteas ralachas agus tuairisc na mbaill amach 
freagrachtaí na mbaill 

n ullmhú na ráiteas airgeadais san fhoirm a fhorordaítear faoi 
alt 12 an Achta um Ghníomhaireacht Bainistíocht an 
Chisteáin Náisiúnta 2000 (mar atá arna leasú)

n cinntiú go dtugtar léargas fírinneach cóir sna ráitis 
airgeadais i gcomhréir le FRS 102

n rialtacht idirbhearta a chinntiú

n oiriúnacht na húsáide a bhaineann na stiúrthóirí as an 
mbonn cuntasaíochta gnóthais leantaigh a mheas, agus

n cibé rialú inmheánach a mheasann siad is gá le go 
bhféadfar ráitis airgeadais a ullmhú atá saor ó mhíráiteas 
ábhartha, cibé acu mar gheall ar chalaois nó ar bhotún.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas  
agus Ciste
Ceanglaítear orm faoi alt 12(2) an Achta um Ghníomhaireacht 
Bainistíocht an Chisteáin Náisiúnta 1990 (mar atá arna leasú) 
iniúchadh a dhéanamh ar ráitis airgeadais an Ghníomhaireacht 
agus tuarascáil orthu a thabhairt do Thithe an Oireachtais.

Is é cuspóir m’iniúchta dearbhú réasúnta a fháil an bhfuil na 
ráitis airgeadais ina n-iomláine saor ó mhíráiteas ábhartha mar 
gheall ar chalaois nó ar bhotún. Is ionann dearbhú réasúnta 
agus leibhéal ard dearbhaithe, ach ní ionann é agus ráthaíocht 
go n-aimseoidh iniúchadh a dhéantar i gcomhréir leis na ISAnna 
míráiteas ábhartha i gcónaí. Féadfaidh míráitis eascairt as calaois 
nó botún agus meastar iad a bheith ábhartha más féidir a bheith 
ag súil go réasúnta go n-imreodh siad tionchar, go haonair nó go 
comhiomlán, ar chinntí eacnamaíocha a dhéanann úsáideoirí ar 
bhonn na ráiteas.

Mar chuid d’iniúchadh i gcomhréir leis na ISAnna, úsáidim 
breithiúnas gairmiúil agus sceipteachas gairmiúil ar feadh an 
iniúchta. Agus é sin á dhéanamh agam,

n Déanaim rioscaí maidir le míráitis ábhartha sna ráitis 
airgeadais, cibé acu mar gheall ar chalaois nó ar bhotún, a 
shainaithint agus a mheas; déanaim nósanna imeachta 
iniúchóireachta a dhearadh agus a chur i bhfeidhm a 
fhreagraíonn do na rioscaí sin; agus faighim fianaise 
iniúchóireachta atá leordhóthanach agus iomchuí le mo 
thuairim a bhunú uirthi. Tá an riosca nach n-aimseofar 
míráiteas ábhartha mar thoradh ar chalaois níos airde ná an 
riosca maidir le ceann a eascraíonn as botún, mar go 
bhféadfadh sé go mbeadh claonpháirteachas, brionnú, 
easnaimh d’aon ghnó, mífhaisnéis, nó gabháil treise ar an 
rialú inmheánach i gceist leis.

n Faighim tuiscint ar rialú inmheánach atá ábhartha don 
iniúchadh chun nósanna imeachta iniúchóireachta a 
dhearadh atá oiriúnach sna cúinsí, ach nach bhfuil oiriúnach 
chun tuairim a chur in iúl maidir le héifeachtacht na rialuithe 
inmheánacha.

n Déanaim measúnú ar oiriúnacht na bpolasaithe 
cuntasaíochta a úsáideadh agus réasúntacht na 
meastachán cuntasaíochta agus an nochta gaolmhar.

n Tagaim ar thátail maidir le hoiriúnacht na húsáide a 
bhaintear as an mbonn cuntasaíochta gnóthais leantaigh 
agus, bunaithe ar an fhianaise iniúchóireachta a fhaightear, 
maidir le cibé acu an bhfuil éiginnteacht ábhartha ann a 
bhaineann le himeachtaí nó cúinsí a d’fhéadfadh amhras 
suntasach a tharraingt ar chumas an chomhlachta leanúint 
ar aghaidh mar ghnóthas leantach. Má thagaim ar an tátal 
go bhfuil éiginnteacht ábhartha ann, éilítear orm aird a 
tharraingt i mo thuarascáil ar an nochtadh bainteach sna 
ráitis airgeadais nó, mura leor an nochtadh sin, mo thuairim 
a mhodhnú. Tá mo thátail bunaithe ar an bhfianaise 
iniúchóireachta a fuarthas suas go dáta mo thuarascála. 
D’fhéadfadh imeachtaí nó coinníollacha amach anseo, áfach, 
bheith ina gcúis leis an Gníomhaireacht Náisiúnta um 
Bainistíocht Sócmhainní scor de bheith ina ghnóthas 
leantach.

n Déanaim measúnú ar chur i láthair, struchtúr agus ábhar 
foriomlán na ráiteas airgeadais, lena n-áirítear an nochtadh, 
agus cibé acu an léiríonn na ráitis airgeadais na hidirbhearta 
agus imeachtaí bunúsacha ar bhealach lena mbaintear cur i 
láthair cóir amach.

Cuirim in iúl dóibh siúd atá freagrach as rialachas, i measc nithe 
eile, raon feidhme beartaithe agus uainiú an iniúchta agus tátail 
shuntasacha an iniúchta, lena n-áirítear aon easnaimh a aimsím 
le linn m’iniúchta i dtaca le rialachas inmheánach.

Eolas nach mbaineann leis na ráitis airgeadais 
Ní chumhdaítear le mo thuairim faoi na ráitis airgeadais an 
t-eolas eile a chuirtear i láthair leis na ráitis sin, agus ní thugaim 
aon chineál tátail maidir le dearbhú ina leith.

I dtaca le m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais, éilítear orm faoi na 
ISAnna an t-eolas eile a léamh a cuireadh i láthair agus, le linn 
dom é sin a dhéanamh, breathnú an bhfuil an t-eolas eile 
neamh-chomhréireach go hábhartha leis na ráitis airgeadais nó 
leis an eolas a fuarthas le linn an iniúchta, nó an cosúil ar shlí eile 
go bhfuil míráiteas ábhartha déanta ina leith. Más rud é go 
mbainim an tátal, bunaithe ar an obair atá déanta agam, go 
bhfuil míráiteas ábhartha ann i dtaca leis an eolas eile sin, éilítear 
orm é sin a thuairisciú. 

Tuairisciú ar nithe eile
Déantar m’iniúchadh trí thagairt do na léirbhreithnithe speisialta 
a bhaineann le comhlachtaí Stáit maidir lena mbainistíocht agus 
lena bhfeidhmiú. Tuairiscím má tá nithe ábhartha ann a 
bhaineann leis an mbealach ina bhfuil gnó poiblí déanta.

Féachaim le fianaise a fháil ar rialtacht idirbhearta airgeadais le 
linn an iniúchta. Tuairiscím aon chás ábhartha nár cuireadh 
airgead poiblí i bhfeidhm chun na críocha dá raibh siad ceaptha 
nó nár chloí idirbhearta leis na húdaráis a rialaíonn iad.

Tuairiscím freisin trí eisceacht má, i mo thuairim,

n mura bhfaighim an fhaisnéis agus na mínithe fo léir a 
theastaigh uaim chun m’iniúchadh a dhéanamh, nó

n mura raibh na taifead cuntasaíochta dóthanach le 
iniúchadh na ráitis airgeadais a cheadú go fonmhar agus i 
gceart, nó

n mura bhfuil na ráitis airgeadais ag teacht le na taifead 
cuntasaíochta.
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Nóta

Ag
31 December 

2019
€m

Sócmhainní
Sócmhainní Reatha
Sócmhainní airgeadais ag luach cóir trí bhrabús nó trí chaillteanas 6 1,125

Airgead agus coibhéisí airgid 7 375

Glansócmhainní  1,500

Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.

Thar ceann na Gníomhaireachta

Conor O’Kelly, Príomhfheidhmeannach Maeve Carton, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta

5 Bealtaine 2020

RÁITEAS MAIDIR LEIS AN STAID AIRGEADAIS 
Amhail An 31 Nollaig 2019
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Period ended 
31 December 

2019
€m

Cistí faighte ón Ciste Infheistíochta Stráitéiseach d'Éirinn 1,500

Glansócmhainní ag 31 Nollaig 2019 1,500

Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.

Thar ceann na Gníomhaireachta

Conor O’Kelly, Príomhfheidhmeannach Maeve Carton, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta

5 Bealtaine 2020

RÁITEAS MAIDIR LE HATHRUITHE I NGLANSÓCMHAINNÍ 
Don tréimhse dár críoch 31 Nollaig 2019
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Tréimhse 
dár críoch
31 Nollaig 

2019
€m

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin
Ceannach nótaí Státchiste (1,625)

Fáltais ó dhíolacháin agus aibíochtaí ó nótaí Státchiste 125

Glanairgead ó ghníomhaíochtaí oibríochta (1,500)

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí maoiniúcháin
Cistí faighte ón Ciste Infheistíochta Stráitéiseach d'Éirinn 1,500

Glanairgead ó ghníomhaíochtaí maoiniúcháin 1,500

Glanméadú in airgead agus coibhéisí airgid -

Airgead ag 31 Nollaig 2019 -

RÁITEAS AR SHREAFAÍ AIRGID 
Don tréimhse dár críoch 31 Nollaig 2019
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1. CÚLRA
Bunaíodh Cúlchiste an Bharrachais Náisiúnta (Teagmhais Eisceachtúla) ("an Ciste") ar 31 Deireadh Fómhair 2019 ag tosú an 
Achta um Barrachas Náisiúnta (Cúlchiste le haghaidh Teagmhais Eisceachtúla), 2019 ("an tAcht um BN(CTE) 2019").

In orduithe eisithe ag an Aire Airgeadais (an "Aire") ar 7 Samhain 2019 chuig Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin 
Náisiúnta ("an Ghníomhaireacht ") ("na hOrduithe), d'ordaigh an tAire don Ghníomhaireacht:

n De réir Acht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Léasú) 2000 (Tairmligean Feidhmeanna 
Infheistíochta) Ordú 2019 agus Alt 28(3) den Acht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Léasú) 2000 
(Acht GBCN (Léasú) 2000), inter	alia:

- an Ciste a infheistiú, ag brath ar agus de réir Alt 8 de Acht BN(CTE) 2019 agus i slí sheasmhach leis na treoirlínte 
infheistíochta a cuireadh leis na hOrduithe (mar go bhféadfadh go leasófaí nó go n-ionadófaí na treoirlínte ó am go 
ham) ("na Treoirlínte Infeistíochta");

- plean bliantúil infheistíochta a ullmhú i dtaca le hinfheistíocht sócmhainní an Chiste agus cóip den phlean a chur 
isteach chuig an Roinn Airgeadais roimh dheireadh Dheireadh Fómhair gach bliain (nó chomh luath agus atá réasúnta 
indhéanta tar éis sin) agus an Roinn Airgeadais a chur ar an eolas comh luath agus atá réasúnta indhéanta tar éis aon 
athrú a bheith déanta ar phlean bliantúil infheistíochta a chuireadh isteach i leith aon bhliain;

-  a leithéid de chostais a thabhú thar ceann an Aire atá riachtánach nó áisiúl dar leis an Ghníomhaireacht i dtaca lena 
chomhlíonadh na bhfeidhmeanna tairmligthe leis agus costais mar sin a ghearradh air agus iad a íoc as an Chiste de 
réir Alt 11 de Acht BN(CTE) 2019;

n de réir Alt 12 den Acht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta 1990 ("Acht GBCN 1990") agus Alt 4 den 
Acht BN(CTE) 2019 agus Alt 28(5) den Acht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Léasú) 2000 le:

- gach cuntas ceart agus gnáthchuntas i dtaca leis an Chiste a ullmhú agus a choinneáil, a bheidh faoi réir  iniúchta ag 
an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste;

- na cuntais i dtaca leis an Chiste a thabhairt don Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste níos luaithe ná 4 mhí tar éis críoch 
an tréimhse airgeadais a bhaineann siad le agus na cuntais a chur isteach, mar a iniúchadh, chuig an Aire mar pháirt 
de thuarascáil bhliantúil na Gníomhaireachta a cuireadh isteach de réir Alt 13(1) den Acht um GBCN 1990. 

Bhí ordú chuig an Ghníomhaireacht (mar rialtóir agus bainisteoir an Chiste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn) san áireamh sna 
hOrduithe le sócmhainní le luach de €1,500 milliún a aistriú chuig an Chiste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn ("CISÉ") níos luaithe 
ná 30 Samhain 2019. Dá bharr sin, ar 15 Samhain 2019, de réir alt 47A(2) den Acht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an 
Chisteáin Náisiúnta 2014 agus Alt 5 den Acht BN(CTE) 2019 aitríodh €1,500 milliún chuig an Chiste ó shócmhainní CISÉ.

Dílsítear úinéireacht an Chiste don Aire Airgeadais agus ní thrádáiltear é i margadh poiblí agus ní chomhdaítear a ráitis 
airgeadais le coimisiún urrús ná le heagras rialála ar bith eile d’fhonn aon chineál ionstraime a eisiúint i margadh poiblí.

Tá na ráitis airgeadais curtha i láthair in euro atá mar airgeadra feidhmiúil agus tuairiscithe an Chiste.

2. CUSPÓIR INFHEISTÍOCHTA
Is é Cuspóir infhesitíochta an Chiste an caipiteal a chaomhnú oiread agus is féidir ag brath ar choinníollacha reatha margaidh 
agus ag cinntiú go bhfuil a sháith leachtachta shásúil ag an Chiste i gcónaí.

Infheistítear an Chiste de réir Alt 8 den Acht BN(CTE) 2019 agus na dTreoirlínte Infeistíochta a aontaíodh leis an Aire agus an 
Plean Infheistíochta Bliantúil (mar atá leagtha amch sna hOrduithe) ullmhaithe ag an Ghníomhaireacht. Tá cead ag an 
Ghníomhaireacht bheith ar an eolas faoina pholasaithe bainistíochta riosca féin ó am go ham agus iad ag ullmhú gach Plean 
Infheistíochta Bliantúil.

Déanfar aon ioncam nó capiteal ó infheistíochtaí atá ag aibiú, chomh maith le haon insreabhadh isteach sa Chiste a athinfheistiú 
de réir na dTreoirlínte Infeistíochta agus an Phlean Infheistíochta Bliantúil.

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS
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3. BONN ULLMHÚCHÁIN
Ullmhaíodh na ráitis airgeadais ó thosú 31 Deireadh Fómhair 2019 go 31 Nollaig 2019. Rinneadh gach suim sna ráitis airgeadais 
a shlánú go dtí an míle is cóngaraí ach amháin má tá a mhalairt sonraithe. In áiteanna a bhfuil siad in úsáid, seasann ‘000’ nó ‘k’ 
do ‘míle’, agus seasann ‘m’ do ‘milliún’.

Statement of compliance

Rinneadh ráitis airgeadais na Gníomhaireachta a ullmhú le go gcomhlíonann siad an reachtaíocht is infheidhme agus FRS 102 An	
Caighdeán	Tuairiscithe	Airgeadais	is	infheidhme	sa	Ríocht	Aontaithe	agus	in	Éirinn arna eisiúint ag an gComhairle um Thuairisciú 
Airgeadais sa RA mar a chuireann Chuntasóirí Cairte na hÉireann i bhfeidhm (Márta 2018).

4. BEARTAIS SHUNTASACHA CHUNTASAÍOCHTA
Tá na beartais shuntasacha chuntasaíochta agus na modhanna meastacháin glactha ag an Chiste mar a leanas:

4.1 Gnás tomhais
Tá na ráitis airgeadais ullmhaithe ar bhonn costas stairiúil mionraithe ag cuimsiú díorthaigh luach coir, infheistíocht agus 
ionstraimí airgeadais eile ainmnithe ag luach cóir trí bhrabús (“FVTPL”) nó caillteanas ar chéad aitheantas. 

4.2 Gnóthas leantach
Tá staid airgeadais an Chiste, a shreafaí airgid thirim agus a staid leachtachta mionsonraithe san ráitis airgeadais. Lena chois sin, 
leagtar amach i nótaí na ráiteas airgeadais cuspóirí bhainistíocht riosca airgeadais an Chiste, mionsonraí a shócmhainní agus a 
dhliteanais airgeadais agus a neamhchosaint ar riosca margaidh, creidmheasa agus leachtachta.

Féadann comhaltaí na Gníomhaireachta, ar bhonn réasúnach, bheith ag dúil go mbeadh acmhainní leorga ag an gCiste chun 
leanúint de bheith ag feidhmiú go ceann tamall de bhlianta. Mar sin, tá an Ciste ag leanúint de ghlacadh le bonn cuntasaíochta 
gnóthais leantaigh agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú. 

4.3 Airgead agus coibhéisí airgid 
Cuimsíonn airgead tirim agus coibhéisí airgid tirim infheistíochtaí gearrthréimhseacha, ardleachtachta atá so-inmhalartaithe go 
suimeanna aitheanta airgid atá faoi réir riosca neamhshuntasach athruithe ar luach. Déantar airgead tirim agus coibhéisí airgid 
tirim agus nótaí Státchiste, a chomhlíonann na coinníollacha le bheith áirithe mar choibhéis airgid tirim, a thomhas ag luach cóir.

4.4 Aithint agus tomhas sócmhainní agus dliteanas airgeadais
Aithníonn agus tomhasann an Chiste a shócmhainní agus dliteanas airgeadais de réir Alt 11 agus 12 de FRS 102. Socraíonn and 
Chiste rannaíocht a ionstraimí airgeadais ar chéad aithint.

Tomhas luacha chóir

Is é is ‘luach cóir’ ann an méid ar a bhféadfaí sócmhainn a mhalartú, dliteanas a shocrú nó ionstraim cothromais cheadaithe a 
mhalartú idir páirtithe toilteanacha feasacha in idirbheart ar neamhthuilleamaí. 

Aithnítear sócmhainní airgeadais agus dliteanais airgeadais ar dtús nuair a dhéantar páirtí de chuid fhorálacha conartha na 
n-ionstraimí den Chiste. Tomhaistear sócmhainní airgeadais agus dliteanais airgeadais ar aithint tosaigh dóibh ag praghas 
idirbhirt.

Tomhas costas amúchta

Is é costas amúchta sócmhainn airgeadais an méid ag a dtomhaistear an tsócmhainn airgeadais nuair a aithnítear ar dtús í, lúide 
aisíocaíochtaí bunairgid, móide nó lúide an t-amúchadh carnach trí úsáid mhodh an ghlanráta úis idir an chéad mhéid a 
aithníodh agus an méid aibíochta, lúide aon laghdú ar chlúdach nó ar dhobhailitheacht.
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4.4 Aithint agus tomhas sócmhainní agus dliteanas airgeadais (ar lean)

Nótaí Státchiste

Tá an Ciste infheistithe i bpunann nótaí Státchiste le haibíochtaí idir 1 agus 12 mí. Rangaítear sealúchais nótaí Státchiste le 
haibíochtaí níos mó ná 3 mhí mar shócmhainní airgeadais ag luach cóir tríd bhrábús nó caillteanas agus iad sin le haibíochtaí 
níos lú ná 3 mhí mar airgead agus coibhéisí airgid.

Tar éis aithint tosaigh ag a bpraghas idirbheartaithe tomhaistear na hinfheistíochtaí seo ag luach cóir le haon athruithe ina luach 
cóir aitheanta sa bhrábús nó caillteanas.

Clúdach

Déantar sócmhainn airgeadais nach rangaítear ag FVTPL a mheasúnú ar gach dáta tuairiscithe lena shocrú cé acu atá nó nach 
bhfuil fianaise oibiachtúil ar bhearnú. Tá sócmhainn airgeadais nó grúpa shócmhainní airgeadais ‘bearnaithe’ má tá fianaise 
oibiachtúil ar bhearnú mar gheall ar imeacht amháin nó níos mó a tharla i ndiaidh aithint tosaigh na sócmhainne agus go raibh 
tionchar ag an imeacht caillteanais ar shreafaí measta airgid na sócmhainne amach anseo ar féidir iad a mheas go hiontaofa.

Áirítear le fianaise oibiachtúil go bhfuil sócmhainní airgeadais bearnaithe nuair atá deacracht shuntasach airgeadais ag an 
eisitheoir nó ag an bhféichiúnaí, sárú conartha, loiceadh nó faillí in íocaíochtaí úis nó bunairgid, athstruchtúrú an mhéid atá dlite 
ar théarmaí nach dtoileodh an Ciste de ghnáth, comharthaí go rachaidh iasachtaí i bhféimheacht nó faoi atheagrú airgeadais 
eile, nó athruithe diúltacha i stádas íocaíochta na n-iasachtaithe de dheasca dálaí diúltacha eacnamaíochta náisiúnta nó áitiúla 
nó athrú diúltach i ndálaí tionscail.

Ríomhtar caillteanas bearnaithe i leith sócmhainn airgeadais a thomhaistear ag costas amúchta mar an difríocht idir a suim 
ghlanluacha agus luach reatha an tsreafa mheasta airgid, lascainithe ag glanráta úis bunaidh na sócmhainne. Is i mbrabús nó i 
gcaillteanas a aithnítear caillteanais agus léirítear iad i gcuntas liúntais in aghaidh infháltais. Leantar d’aithint úis ar an 
tsócmhainn bhearnaithe. Má tá imeacht a tharlaíonn i ndiaidh aithint an bhearnaithe mar chúis le laghdú mhéid an chaillteanais 
bhearnaithe, freaschuirtear an laghdú caillteanas bearnaithe trí bhrabús nó caillteanas.

4.5 Meastacháin agus breithiúnais chuntasaíochta criticiúla
Is gá, nuair a bhíonn ráitis airgeadais á n-ullmhú de réir CTA 102, feidhm a bhaint as meastacháin agus breithiúnais áirithe 
chuntasaíochta a dhéanann lucht bainistíocha nuair a bhíonn polasaithe cuntasaíochta an Chiste á gcur i bhfeidhm agus a 
mbíonn tionchar suntasach acu ar na suimeanna a aithnítear sna ráitis airgeadais.

Tá na meastacháin agus na breithiúnais bhainteacha sin bunaithe ar thaithí stairiúil agus ar roinnt tosca éagsúla eile a mheastar 
a bheith réasúnta sna himthosca. Is iad na torthaí a eascraíonn astu an bonn chun na breithiúnais a dhéanamh maidir le 
luachanna sócmhainní agus dliteanas a iompar nach bhfuil iomlán le fáil ó fhoinsí eile. D’fhéadfadh difear a bheith idir torthaí 
iarbhír agus na meastacháin seo. 

5. RIOSCAÍ AIRGEADAIS
Tá an Ghníomhaireacht freagrach as bainistíocht riosca an Chiste. Maidir leis an Chiste, tá sé de chúram ar an nGníomhaireacht 
treoracha an Aire Airgeadais a fheidhmiú agus urrúis ábhartha a luacháil i gcomhair ráitis airgeadais an Chiste.

Leagann an Beartas agus Creat um Bainistíocht Riosca na Gníomhaireachta síos caighdeáin agus sainmhínithe íosta, 
éigeantacha bainistíocht riosca a bhaineann le gach cuid den Ghníomhaireacht agus ar fud gach catagóir riosca. Ansin, cuirtear 
na caighdeáin seo i bhfeidhm trí na mionpholasaithe agus mionghnáthaimh a rialaíonn bainistíocht catagóirí aonair agus/nó 
próisis bainistíochta riosca. Tá Creatlach Bainistithe Riosca na Gníomhaireachta faoi réir mhúnla na dtrí-líne-cosanta, agus tá a 
struchtúr eagraíochtúil agus a struchtúr coiste riosca ailínithe d’fhonn úinéireacht agus cuntasacht shoiléir a bhunú ó thaobh 
bainistiú riosca de.

Ag an gcéad líne chosanta, is iad Aonaid Ghnó agus Feidhmeanna Corparáideacha na Gníomhaireachta go príomha atá 
freagrach as rioscaí a bhainistiú ar bhonn laethúil, ag cur san áireamh lamháltas agus fonn riosca na Gníomhaireachta, agus i 
gcomhréir lena cuid beartas, nósanna imeachta, rialuithe agus srianta.

Tá an dara líne, lena gcuimsítear Riosca na Gníomhaireachta, Comhlíonadh agus feidhmeanna rialaithe eile de chuid na 
Gníomhaireachta, neamhspleách ar oibriúcháin agus ar an mbainistíocht líne thosaigh, agus is é an ról atá aici aon chinntí a 
mbíonn tionchar acu ar neamhchosaint na heagraíochta ar riosca a cheistiú agus tuairisciú cuimsitheach sothuigthe ar 
cheisteanna bhainistíocht rioscaí a sholáthar.

Soláthraíonn an Fheidhm Iniúchta Inmheánaigh, ar chuimsíonn an tríú líne chosanta, deimhniú neamhspleách, riosca-bhunaithe 
do phríomhpháirtithe leasmhara maidir le stóinseacht comhlíonadh na Gníomhaireachta, an chóras bainistíochta riosca maidir 
le dearadh agus éifeachtacht oibríochtúil thimpeallacht an rialaithe inmheánaigh faoi chlár pleanáilte oibre ceadaithe ag an 
Choiste Iniúchóireachta agus Riosca. 

Tacaíonn roinnt coistí Ghníomhaireachta agus bainistiú, a áiríonn an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca agus fochoistí Riosca, 
leis an nGníomhaireacht i gcomhlíonadh a cuid feidhmeanna maidir le bainistíocht riosca.
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5. RIOSCAÍ AIRGEADAIS (AR LEAN)

 Coistí Ghníomaireachta:
Coiste Iniúchóireachta agus Riosca an Ghníomaireachta (CIR)
Cabhraíonn an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca an Ghníomaireachta le Bord na Ghíomhaireachta:

n i dtaca le maoirseacht ar chaighdeán agus ar shláine na ráitis airgeadais, athbhreithniú agus monatóireacht ar éifeachtacht 
na gcóras rialaithe inmheánaigh an phróisis iniúchta inmheánaigh, agus déanann athbhreithniú agus breithmheas ar aon 
aschur ón iniúchóir reachtúil; agus

n  i dtaca le maoirseacht ar an gcreat bainistíochta riosca, lena n-áirítear fonn riosca a leagan síos, monatóireacht a dhéanamh 
ar a mhéid a chloítear le rialachas riosca agus cinntiú go ndéantar rioscaí a aithint, a mheas, a bhainistiú agus a thuairisciú.

Chomh maith leis sin, déanann an Choiste maoirseacht ar fheidhmeanna iniúchta inmheánaigh agus bainistithe riosca, a 
dhéanann an Ceannaire Iniúchta Inmheánaigh agus an Ceannaire Riosca (Airgeadas, Infheistíocht agus Fiontar) araon, bainistiú 
orthu ar bhonn laethúil.

 Coistí Bainistíochta:
An Coiste um Maoirsiú an Chúlchiste an Bharrachais Náisiúnta (Teagmhais Eisceachtúla) (CMCBN)
Maoirsíonn an CMCBM bainistiú an GBCN don Chiste de réir tairmligin ón Aire. Athbhreithníonn agus molann sé an Plean 
Infheistíochta Bliantúil do Phríomhfheidhmeannach GCBN i dtaca le na Treoirlínte Infhesitíochta agus aon ordú áirithe a 
thabharfaí ón Aire nó ón Roinn. Athbhreithníonn sé tuarascálacha ráithiúla ar chur i bhfeidhm an Plean Infheistíochta Bliantúil 
agus maoirsíonn sé feidhmíocht agus comhlíonadh leis an Phlean Infheistíochta Bliantúil agus na Treoirlínte Infhesitíochta. 
Molann sé, nuair is cuí, leasuithe don Phlean Infheistíochta Bliantúil agus do na Treoirlínte Infhesitíochta. 

An Coiste Bainistíochta Riosca Fiontair (CBRF)
Maoirsíonn an CBRF forfheidhmiú fhonn riosca foriomlán na Gníomhaireachta agus ar lucht ardbhainistíochta agus iad ag bunú 
córas iomchuí (lena n-áirítear beartais, nósanna imeachta agus teorainneacha riosca) lena chinntiú go ndéantar rioscaí fiontair a 
shainaithint, a thomhas, a mhonatóiriú, a rialú agus a thuairisciú go héifeachtach. Tá líon fo-choistí lena dtairmligean sé 
feidhmeanna.

Coiste Riosca Creidmheasa Contrapháirtí (CRCC)
Déanann CRCC maoirseacht ar CBRF agus cuireann sé comhairle air maidir le riosca creidmheasa contrapháirtí. Cruthaíonn sé 
Beartas Bainistíochta Riosca Creidmheasa Contrapháirtí na Gníomhaireachta, cuireann sé i bhfeidhm é agus déanann sé 
monatóireacht ar chomhlíonadh an bheartais sin. Áirítear leis sin machnamh agus moladh, i gcás inarb iomchuí, maidir le haon 
athruithe beartaithe agus áirithíonn sé go nglactar gach beart iomchuí i leith an bheartais ábhartha nó aon sáruithe ar an 
mbeartas sin. Déanann sé neamhchosaint ar riosca creidmheasa contrapháirtí ábhartha a thuairisciú chuig CBRF, mar aon leis 
na sonraí ina leith.

Coiste Riosca Margaidh agus Leachtachta (CRML)
Déanann CRML maoirseacht ar CBRF agus cuireann sé comhairle air maidir le neamhchosaint ar rioscaí margaidh agus 
leachtachta. Cruthaíonn sé Beartais Riosca Margaidh agus Leachtachta na Gníomhaireachta, cuireann sé i bhfeidhm é agus 
déanann sé monatóireacht ar chomhlíonadh na mbeartas sin. Áirítear leis sin machnamh agus moladh, i gcás inarb iomchuí, 
maidir le haon athruithe beartaithe agus áirithíonn sé go nglactar gach beart iomchuí i leith an bheartais ábhartha nó aon 
sáruithe ar an mbeartas sin. Déanann sé neamhchosaint ar riosca margaidh agus ar riosca leachtachta ábhartha a thuairisciú 
chuig CBRF, mar aon leis na sonraí ina leith.

Tá an Ciste neamhchosanta ar raon éagsúil rioscaí airgeadais mar gheall ar thabhairt faoi a chuspóirí infhesitíochta: riosca 
margaidh (ina bhféadfadh riosca praghas, riosca ráta úis agus riosca airgeadra bheith san áireamh), riosca leachtachta agus 
riosca creidmheasa. Tá an Ghníomhaireacht freagrach as feidhmiúcháin airgeadais an Chiste. I dtaca leis an Chiste, is í 
freagracht na Gníomhaireachta ná orduithe ón Aire Airgeadais a chuir i bhfeidhm agus urrúis ábhartha a luacháil ar mhaithe le 
ráitis airgeadais an Chiste.

(a) Riosca Margaidh 
Is ionann riosca margaidh agus an riosca de chaillteanas nó de chostais mhéadaithe de thoradh ar athruithe ar luach 
sócmhainní agus dliteanas (lena n-áirítear sócmhainní agus dliteanais atá lasmuigh den chlár comhardaithe) de bharr 
luaineachtaí i bhfachtóirí riosca amhail rátaí úis, rátaí malairte eachtraí nó praghsanna margaidh eile. I measc fhochatagóirí an 
riosca mhargaidh tá riosca ráta úis, riosca malairte eachtraí agus riosca praghais mhargaidh.

(b) Riosca LeachtachtaRisk
Is riosca é riosca leachtacha go bhféadfadh nach mbeadh an Ciste in ann go leor acmhainní airgid a ghiniúint lena oibligeáidí a 
chomhlíonadh go hiomlán de réir mar a bhíonn siad dlite nó nach féidir é a dhéanamh ach amháin má tá na téarmaí go dáiríre 
mhíbhuntáisteach. Tá polasaí infheistíochta an Chiste deartha le cinntiú go bhfuil leachtacht dóthanach caomhnaithe le 
dliteanais i dtaca le híocaíocht táillí agus costais, má agus nuair atá siad dlite. 
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5. RIOSCAÍ AIRGEADAIS (AR LEAN)

 Coistí Bainistíochta (ar lean)
(c) Riosca Creidmheasa
Tagann riosca creidmheasa aníos as an riosca nach n-éireoidh le hiasachtóir ná le contrapháirtí oibleagáid a chomhlíonadh agus 
is caillteanas príomhshuime nó leas airgeadais is toradh dó.

(d) Luacháil Ionstraimí Airgeadais
Faoi Leasaithe ar FRS 102, Alt 34, caithfidh an Ciste tomhais luach cóir a rangú ag úsáid ordlathas luacha chóir a léiríonn 
suntúsacht na n-ionchur a úsáidtear i ndéanamh na dtomhais. Tá na leibhéil a leanas ag an ordlathas luacha chóir :

Leibhéal 1 - Praghasanna luaite neamhchoigeartaithe i margaidh gníomhacha a bhfuil rochtain orthu ag an dáta tomhais do 
shócmhainní nó do dhliteanais gan srain chomhionanna; 

Leibhéal 2 - Praghsanna luaite i margaidh éighníomhacha nó ionstraimí airgeadais a bhfuil ionchur suntasach inbhraite (ar a 
n-áirítear infheistíochtaí in infheistiúcháin ar féidir go ginearálta a fhuascailt ag Luach Ghlansócmhainn laistigh de thrí mhí ón 
dáta tomhais), go díreach nó go hindíreach. D'fhéadfadh boinn tuisceana an luachálaí a bheith san áireamh i socrú tomhais 
luach cóir; agus

Leibhéal 3 - Praghasanna nó luachálacha a bfhuil ionchuir atá dobhraite riachtanach dóibh (ar a n-áirítear infheistíochtaí i gciste 
infheistiúcháin atá teoranta ó fhuascailt ar feadh tréimhse ama éiginnte nó breisithe ón dáta tomhais agus boinn tuisceana an 
luachálaí i dtaca le tomhas luach cóir a shocrú).

D'fhéadfadh sé go n-áireofaí le teicnící luachála glanluach reatha agus samhlacha sreabhadh airgid thirim, comparáid le 
hionstraimí cosúla dá bhfuil praghsanna inbhreathnaithe margaidh agus samhlacha luachála eile. Áirítear le toimhdí agus 
ionchuir a úsáidtear i dteicnící luachála rátaí úis saor ó riosca agus tagarmharcála, réimsí difríochta chreidmheasa agus 
préimheanna eile a úsáidtear le meastacháin a dhéanamh ar rátaí lascaine, praghsanna bannaí agus cothromas, rátaí malairte 
airgeadra eachtraigh, innéacsanna cothromais, iolraigh agus iolraigh ioncaim agus luaineachtaí agus comhghaolta praghsanna a 
raibh súil leo.

Is é cuspóir teicnící luachála tomhas luacha chóir a shocrú a léiríonn an praghas a gheofaí chun an tsócmhainn a dhíol nó a 
íoctar chun an dliteanas a aistriú in idirbheart ordúil idir rannpháirtithe margaidh ar dháta an tomhais.

Déanann an táble thíos analaís ar ionstraimí airgeadis tomhaiste ag luacj cóir ag an dáta tuairisce ag an leibhéal sa ordlathas 
luacha chóir.

2019
Leibhéal 1

€m
Leibhéal 2

€m
Leibhéal 3

€m
Iomlán

€m
Nótaí Státchiste 1,500 - - 1,500

6. SÓCMHAINNÍ AIRGEADAIS AG LUACH CÓIR TRÍ BHRABÚS NÓ TRÍ CHAILLTEANAS

Ag
31 Nollaig 

2019 
€m

Nótaí Státchiste le haibíocht níos mó ná  3 mhí 1,125

7. AIRGEAD AGUS COIBHÉISÍ AIRGID

Ag
31 Nollaig 

2019 
€m

Nótaí Státchiste le haibíocht níos lú ná nó cothrom le 3 mhí 375
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8. SPEANSAIS FHABHRAITHE
De réir na n-Orduithe agus Ailt 11 de Acht an BN(CTE) 2019, is féidir leis an Ghníomhaireacht costais inmheánacha agus 
seachtracha de chur i gcrích a feidhmeanna tairmlighte a ghearradh ar an Chiste. Sa tréímhse ó bhunú an Chiste go 31 Nollaig 
2019, níor thabhaigh an Ciste costas ar bith. Mar thoradh, níor dearnadh aon fhabhrú as costais nó as speansais mar sin. 

9. PÁIRTITHE GAOLMHARA
Meastar go mbíonn páirtithe gaolmhar má tá an cumas ag páirtí amháin an páirtí eile a smachtú nó tionchar suntasach a bheith 
acu ar an pháirtí eile i gcinntí airgeadais nó oibríochta.

An tAire Airgeadais

Tá bainistíocht agus smacht an Chiste dílsithe don Aire Airgeadais de réir Alt 4(1) de Acht an BN(CTE) 2019.

Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta

Thairmlig an tAire Airgeadais feidhmeanna áirithe dá chuid don Ghníomhaireacht i dtaca le hinfheistíocht an Ciste de réir na 
nOrduithe a leagadh amach níos mó fúthu i Nóta 1.

10. TEAGMHAIS TAR ÉIS DHEIREADH NA TRÉIMHSE TUAIRISCITHE
Tá tionchar ag briseadh amach an nua-Choróinvíreas (COVID-19), a d'fhógair an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte gur "Pandéim 
Dhomhanda" é ar 11 Márta 2020, ar an Eacnamaíocht domhanda agus ar Eacnamaíocht na hÉireann a bhféadfadh tionchar a 
bheith aige ar na cistí iomlána ar infhesitíodh sa Cúlchiste Barrachais Náisiúnta (Teagmhais Eisceachtúla). Cé nach bhfuil 
cinneadh deiridh déanta faoi úsáid an Chiste, glacann na réamh-mheastacháin fhoilsithe ag an Aire sa Chlár Cobhsaíochta 
Nuashonraithe ar 21 Aibreáin go n-íocfar an t-iarmhéid sa Chiste chuig an Státchiste le linn 2020 le tarlú teagmhas eisceachtúil 
sa Stát ag éirí ó COVID-19 a mhaolú de rér alt 9 den Acht um Barrachas Náisiúnta (Cúlchiste le haghaidh Teagmhais 
Eisceachtúla) 2019.

11. FORMHEAS NA RÁITEAS AIRGEADAIS
D’fhormheas an Ghníomhaireacht na ráitis airgeadais an 5 Bealtaine 2020.
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RÁITIS AIRGEADAIS DE CHUID

CISTE 
INFHEISTÍOCHTA 
STRAITÉISÍ D’ÉIRINN
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019
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Rialtóir agus Bainisteoir
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
Duga an Státchiste
Cé an Phoirt Thuaidh
Baile Átha Cliath 1
D01 A9T8

Caomhnóir Domhanda (“Caomhnóir Domhanda”)
Bank of New York Mellon
240 Greenwich Street
Manhattan
New York
Stáit Aontaithe Mheiriceá

BNY Mellon SA/NV 
Rue Montoyer 46, 
1000 An Bhruiséil, 
An Bheilg

Baincéirí
Banc Ceannais na hÉireann
Sráid Wapping Nua
Cé an Phoirt Thuaidh
Baile Átha Cliath 1
D01 F7X3

Bainc Aontas Éireann cpt
1-4 Sráid Bhagóid Íochtarach
Baile Átha Cliath 
D02 X342

Iniúchóir
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste
3A Sráid an Mhéara Uachtarach
Baile Átha Cliath 1
D01 PF72

CISTE AGUS FAISNÉIS EILE
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Punann Infheistíochtaí – CISÉ

Tuarascáil le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais 

Ciste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn

Tuairim maidir leis na ráitis airgeadais
Tá ráitis airgeadais Ciste Infheistochta Straitéisí d’Éirinn (an Ciste) ullmhaite ag Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (an 
Ghníomhaireacht) iniúchta agam don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019 de réir mar a éilítear faoi fhorálacha Alt 12 an Achta um ag 
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta 1990 (mar atá arna leasú). Cuimsítear leis na ráitis airgeadais 

n an ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais

n an ráiteas ar ioncaim chuimsithigh

n an ráiteas maidir le hAthruite ar Ghlansócmhainní

n an ráiteas ar shreafaí airgid 

n na nótaí gaolmhara, lena n-áirítear achoimre ar pholasaithe shuntasacha cuntasaíochta.

Is é mo thuairim go dtugann siad léargas fírinneach cóir ar shócmhainní, dliteanais agus ar staid airgeadais an Chiste amhail an 31 
Nollaig 2019 agus ar a ioncam agus a chaiteachas 2018 de réir Chaighdeán Tuairiscithe Airgeadais (FRS) 102 – An	Caighdeán	Tuairiscithe	
Airgeadais	infheidhme	sa	Ríocht	Aontaithe	agus	Poblacht	na	hÉireann.

Bunús leis an tuairim
Rinne mé m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais i gcomhréir leis na Caighdeáin Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (ISAnna) mar a fhógraíonn an 
Eagraíocht Idirnáisiúnta Uasfhoras Iniúchóireachta. Tá cur síos ar mo chuid freagrachtaí faoi na caighdeáin seo in aguisín an tuairisc 
seo. Tá mé neamhspleách ón Ghníomhaireact agus tá mo chuid freagrachtaí eiticiúla comhlíonta agam i gcomhréir leis caighdeáin.

Creidim go bhfuil an fhianaise iniúchóireachta atá faighte agam leordhóthanach agus iomchuí le mo thuairim a bhunú uirthi.

Tuairisc ar eolas seachas na ráiteas airgeadais, agus ar nithe eile 
Tá eolas eile faoi leith curtha i láthair ag an Gníomhaireacht leis na ráitis airgeadais i dtaca le oibríocht an Chiste. Cuimsíonn sé an 
tuarascáil bhliantúil an Ghníomhaireachta (lena n-áirítear an ráiteas maidir le rialachas, tuarascáil baill an Gníomhaireachta) agus an 
ráiteas maidir le rialú inmheánach. Tá cur síos san aguisín a ghabhann leis an tuarascáil seo ar mo chuid freagrachtaí maidir le tuairisc 
a thabhairt ar an eolas sin, agus ar nithe eile faoi leith ar a dtuairiscím trí eisceacht.

Níl aon ní le tuairisciú agam ina leith sin.

Seamus McCarthy
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste

13 Bealtaine 2020

 Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste
Comptroller and Auditor General 



Ráitis Airgeadais

174

Aguisín a ghabhann le Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Freagrachtaí Ghníomhaireacht Bainistíocht an 
Chisteáin Náisiúnta 
Leagann an ráiteas ralachas agus tuairisc na mbaill amach 
freagrachtaí na mbaill 

n ullmhú na ráiteas airgeadais san fhoirm a fhorordaítear faoi 
alt 12 an Achta um Ghníomhaireacht Bainistíocht an 
Chisteáin Náisiúnta 1990 (mar atá arna leasú)

n cinntiú go dtugtar léargas fírinneach cóir sna ráitis airgeadais 
i gcomhréir le FRS 102

n rialtacht idirbhearta a chinntiú

n oiriúnacht na húsáide a bhaineann na stiúrthóirí as an 
mbonn cuntasaíochta gnóthais leantaigh a mheas, agus

n cibé rialú inmheánach a mheasann siad is gá le go bhféadfar 
ráitis airgeadais a ullmhú atá saor ó mhíráiteas ábhartha, 
cibé acu mar gheall ar chalaois nó ar bhotún.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas  
agus Ciste
Ceanglaítear orm faoi alt 12 an Achta an Achta um 
Ghníomhaireacht Bainistíocht an Chisteáin Náisiúnta 1990 (mar 
atá arna leasú) iniúchadh a dhéanamh ar ráitis airgeadais an 
Chiste agus tuarascáil orthu a thabhairt do Thithe an Oireachtais.

Is é cuspóir m’iniúchta dearbhú réasúnta a fháil an bhfuil na ráitis 
airgeadais ina n-iomláine saor ó mhíráiteas ábhartha mar gheall 
ar chalaois nó ar bhotún. Is ionann dearbhú réasúnta agus 
leibhéal ard dearbhaithe, ach ní ionann é agus ráthaíocht go 
n-aimseoidh iniúchadh a dhéantar i gcomhréir leis na ISAnna 
míráiteas ábhartha i gcónaí. Féadfaidh míráitis eascairt as calaois 
nó botún agus meastar iad a bheith ábhartha más féidir a bheith 
ag súil go réasúnta go n-imreodh siad tionchar, go haonair nó go 
comhiomlán, ar chinntí eacnamaíocha a dhéanann úsáideoirí ar 
bhonn na ráiteas.

Mar chuid d’iniúchadh i gcomhréir leis na ISAnna, úsáidim 
breithiúnas gairmiúil agus sceipteachas gairmiúil ar feadh an 
iniúchta. Agus é sin á dhéanamh agam,

n Déanaim rioscaí maidir le míráitis ábhartha sna ráitis 
airgeadais, cibé acu mar gheall ar chalaois nó ar bhotún, a 
shainaithint agus a mheas; déanaim nósanna imeachta 
iniúchóireachta a dhearadh agus a chur i bhfeidhm a 
fhreagraíonn do na rioscaí sin; agus faighim fianaise 
iniúchóireachta atá leordhóthanach agus iomchuí le mo 
thuairim a bhunú uirthi. Tá an riosca nach n-aimseofar 
míráiteas ábhartha mar thoradh ar chalaois níos airde ná an 
riosca maidir le ceann a eascraíonn as botún, mar go 
bhféadfadh sé go mbeadh claonpháirteachas, brionnú, 
easnaimh d’aon ghnó, mífhaisnéis, nó gabháil treise ar an 
rialú inmheánach i gceist leis.

n Faighim tuiscint ar rialú inmheánach atá ábhartha don 
iniúchadh chun nósanna imeachta iniúchóireachta a 
dhearadh atá oiriúnach sna cúinsí, ach nach bhfuil oiriúnach 
chun tuairim a chur in iúl maidir le héifeachtacht na rialuithe 
inmheánacha.

n Déanaim measúnú ar oiriúnacht na bpolasaithe 
cuntasaíochta a úsáideadh agus réasúntacht na meastachán 
cuntasaíochta agus an nochta gaolmhar.

n Tagaim ar thátail maidir le hoiriúnacht na húsáide a 
bhaintear as an mbonn cuntasaíochta gnóthais leantaigh 
agus, bunaithe ar an fhianaise iniúchóireachta a fhaightear, 
maidir le cibé acu an bhfuil éiginnteacht ábhartha ann a 
bhaineann le himeachtaí nó cúinsí a d’fhéadfadh amhras 
suntasach a tharraingt ar chumas an chomhlachta leanúint 
ar aghaidh mar ghnóthas leantach. Má thagaim ar an tátal 
go bhfuil éiginnteacht ábhartha ann, éilítear orm aird a 
tharraingt i mo thuarascáil ar an nochtadh bainteach sna 
ráitis airgeadais nó, mura leor an nochtadh sin, mo thuairim 
a mhodhnú. Tá mo thátail bunaithe ar an bhfianaise 
iniúchóireachta a fuarthas suas go dáta mo thuarascála. 
D’fhéadfadh imeachtaí nó coinníollacha amach anseo, áfach, 
bheith ina gcúis leis an Gníomhaireacht Náisiúnta um 
Bainistíocht Sócmhainní scor de bheith ina ghnóthas 
leantach.

n Déanaim measúnú ar chur i láthair, struchtúr agus ábhar 
foriomlán na ráiteas airgeadais, lena n-áirítear an nochtadh, 
agus cibé acu an léiríonn na ráitis airgeadais na hidirbhearta 
agus imeachtaí bunúsacha ar bhealach lena mbaintear cur i 
láthair cóir amach.

Cuirim in iúl dóibh siúd atá freagrach as rialachas, i measc nithe 
eile, raon feidhme beartaithe agus uainiú an iniúchta agus tátail 
shuntasacha an iniúchta, lena n-áirítear aon easnaimh a aimsím 
le linn m’iniúchta i dtaca le rialachas inmheánach.

Eolas nach mbaineann leis na ráitis airgeadais 
Ní chumhdaítear le mo thuairim faoi na ráitis airgeadais an 
t-eolas eile a chuirtear i láthair leis na ráitis sin, agus ní thugaim 
aon chineál tátail maidir le dearbhú ina leith.

I dtaca le m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais, éilítear orm faoi na 
ISAnna an t-eolas eile a léamh a cuireadh i láthair agus, le linn 
dom é sin a dhéanamh, breathnú an bhfuil an t-eolas eile 
neamh-chomhréireach go hábhartha leis na ráitis airgeadais nó 
leis an eolas a fuarthas le linn an iniúchta, nó an cosúil ar shlí eile 
go bhfuil míráiteas ábhartha déanta ina leith. Más rud é go 
mbainim an tátal, bunaithe ar an obair atá déanta agam, go bhfuil 
míráiteas ábhartha ann i dtaca leis an eolas eile sin, éilítear orm é 
sin a thuairisciú. 

Tuairisciú ar nithe eile
Déantar m’iniúchadh trí thagairt do na léirbhreithnithe speisialta 
a bhaineann le comhlachtaí Stáit maidir lena mbainistíocht agus 
lena bhfeidhmiú. Tuairiscím má tá nithe ábhartha ann a 
bhaineann leis an mbealach ina bhfuil gnó poiblí déanta.

Féachaim le fianaise a fháil ar rialtacht idirbhearta airgeadais le 
linn an iniúchta. Tuairiscím aon chás ábhartha nár cuireadh 
airgead poiblí i bhfeidhm chun na críocha dá raibh siad ceaptha 
nó nár chloí idirbhearta leis na húdaráis a rialaíonn iad.

Tuairiscím freisin trí eisceacht má, i mo thuairim,

n mura bhfaighim an fhaisnéis agus na mínithe fo léir a 
theastaigh uaim chun m’iniúchadh a dhéanamh, nó

n mura raibh na taifead cuntasaíochta dóthanach le iniúchadh 
na ráitis airgeadais a cheadú go fonmhar agus i gceart, nó

n mura bhfuil na ráitis airgeadais ag teacht le na taifead 
cuntasaíochta.
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Punann Lánroghnach Punann Faoi Threoir Iomlán

Nóta
2019

€m
2018

€m
2019

€m
2018

€m
2019

€m
2018

€m
Sócmhainní
Infheistíochtaí 7, 8 6,632 7,612 6,726 7,787 13,358 15,399

Iasachtaí agus infháltais 7, 8 451 766 7 - 458 766

Suimeanna infhaighte trádála agus 
suimeanna infhaighte eile 9 62 27 - - 62 27

Airgead agus coibhéisí airgid 12 999 452 215 215 1,214 667

Iomlán na Sócmhainní 8,144 8,857 6,948 8,002 15,092 16,859

Dliteanais 
Díorthaigh 7 (9) (4) - - (9) (4)

Iarmhéid dlite ó bhróicéirí 7 (3) - - - (3) -

Dliteanais eile 10 (13) (28) - (1) (13) (29)

Iomlán na nDliteanas (25) (32) - (1) (25) (33)

Glansócmhainní an Chiste ag 
deireadh na bliana 8,119 8,825 6,948 8,001 15,067 16,826

Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.

Thar ceann na Gníomhaireachta

Conor O’Kelly, Príomhfheidhmeannach Maeve Carton, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta

5 Bealtaine 2020

RÁITEAS MAIDIR LEIS AN STAID AIRGEADAIS 
Amhail An 31 Nollaig 2019
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Punann Lánroghnach Punann Faoi Threoir Iomlán

Nóta
2019

€m
2018

€m
2019

€m
2018

€m
2019

€m
2018

€m
Ioncam
Ioncam úis 4 85 92 - - 85 92

Ioncam díbhinne 4 14 15 352 250 366 265

Gnáthscair phríobháideach, 
réadmhaoin agus ioncam 4 38 57 - - 38 57

Glanghnóthachan/(glanchaillteanais) 
ar shócmhainní agus dliteanais 
airgeadais ag luach cóir trí bhrabús nó 
trí chaillteanas 345 (225) (1,060) (3,751) (715) (3,976)

Glanioncam/(Glanchaillteanais) 
infheistíochta 482 (61) (708) (3,501) (226) (3,562)

Speansais
Costais oibriúcháin 5 (33) (31) - - (33) (31)

Brabús/(caillteanas) don tréimhse 
airgeadais roimh cháin 449 (92) (708) (3,501) (259) (3,593)
Cánachas 6 - 1 - - - 1

Brabús/(caillteanas) don tréimhse 
airgeadais 449 (91) (708) (3,501) (259) (3,592)

Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.

Thar ceann na Gníomhaireachta

Conor O’Kelly, Príomhfheidhmeannach Maeve Carton, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta

5 Bealtaine 2020

RÁITEAS AR IONCAM CUIMSITHEACH 
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019
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Punann Lánroghnach Punann Faoi Threoir Iomlán

Nóta
2019

€m
2018

€m
2019

€m
2018

€m
2019

€m
2018

€m

Brabús/(caillteanas) don tréimhse 
airgeadais 449 (91) (708) (3,501) (259) (3,592)

Aistrithe chuig an Aire 11 (1,500) (20) - - (1,500) (20)

Sócmhainní aistrithe idir punanna 11 345 250 (345) (250) - -

(Laghdú)/méadú ar 
ghlansócmhainní (706) 139 (1,053) (3,751) (1,759) (3,612)

Glansócmhainní ag tús na tréimhse 8,825 8,686 8,001 11,752 16,826 20,438

Glansócmhainní ag deireadh na 
tréimhse 8,119 8,825 6,948 8,001 15,067 16,826

Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.

Thar ceann na Gníomhaireachta

Conor O’Kelly, Príomhfheidhmeannach Maeve Carton, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta

5 Bealtaine 2020

RÁITEAS MAIDIR LE HATHRUITHE AR GHLANSÓCMHAINNÍ 
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019
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Punann Lánroghnach Punann Faoi Threoir Iomlán

Nóta
2019

€m
2018

€m
2019

€m
2018

€m
2019

€m
2018

€m
Sreabhadh airgid ó 
ghníomhaíochtaí oibriúcháin
Ús a fuarthas 89 98 - - 89 98

Athéilimh chánach a fuarthas 6 - 1 - - - 1

Díbhinní a fuarthas 4 14 16 352 250 366 266

Ioncam eile a fuarthas 35 57 - - 35 57

Fáltais ó dhíol infheistíochtaí 8,728 3,970 - - 8,728 3,970

Ceannach infheistíochtaí (6,941) (4,164) (7) - (6,948) (4,164)

Comhthaobhacht airgid a fuarthas 203 280 - - 203 280

Comhthaobhacht airgid íoctha (200) (280) - - (200) (280)

Costais oibriúcháin íoctha 5 (34) (30) - - (34) (30)

Éifeacht luainiú ar ráta comhshó (191) (177) - - (191) (177)

Glanairgead ó ghníomhaíochtaí 
oibríochta 1,703 (229) 345 250 2,048 21

Sreabhadh airgid ó 
ghníomhaíochtaí maoiniúcháin
Aistriú idir punanna 11 345 250 (345) (250) - -

Aistrithe chuig an Aire 11 (1,500) (20) - - (1,500) (20)

Glanairgead ó ghníomhaíochtaí 
maoinithe (1,155) 230 (345) (250) (1,500) (20)

Glanméadú in airgead agus coibhéisí 
airgid 548 1 - - 548 1

Airgead tosaigh agus coibhéisí airgid 452 450 215 215 667 665

Tionchar luaineachtaí ráta malairte ar 
airgead tirim agus coibhéisí airgid 
thirim (1) 1 - - (1) 1

Airgead agus coibhéisí airgid 
deiridh 999 452 215 215 1,214 667

RÁITEAS AR SHREAFAÍ AIRGID
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019
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1. CÚLRA
Cuireadh Ciste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn (“an Ciste”) ar bun an 22 Nollaig 2014 le tosach feidhme Chuid 6 den Acht um 
Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta 2014 (“Acht GBCN 2014”). Is í Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin 
Náisiúnta (an “Ghníomhaireacht” nó an “Bainisteoir”) rialtóir agus bainisteoir an Chiste(ach amháin Infheistíochtaí Dhírithe). 
Cuireann Alt 39(1) d’Acht GBCN 2014 d’iallach ar an nGníomhaireacht sócmhainní an Chiste (seachas infheistíochtaí faoi threoir) a 
choinneáil nó a infheistiú ar bhonn tráchtála ar bhealach ar aidhm dó tacú le gníomhaíocht eacnamaíochta agus fostaíochta sa Stát. 

Ina theannta sin, féadfaidh an tAire treoir a thabhairt maidir le hinfheistíochtaí áirithe de réir ailt 42, 42A, 43 agus 47(4) d’Acht GBCN 
2014. Sna ráitis airgeadais seo, is mar “Infheistíochtaí faoi Threoir” a thagraítear d'infheistíochtaí a choinnítear de thoradh treoracha 
ón Aire. Ní mór coinneáil agus bainistiú na nInfheistíochtaí Ordaithe, cleachtadh cearta vótála agus cearta eile a bhaineann leis na 
hInfheistíochtaí Ordaithe ag an nGníomhaireacht agus diúscairt na nInfheistíochtaí Ordaithe ag an nGníomhaireacht a dhéanamh 
de réir na dtreoracha arna leagan amach ag an Aire Airgeadais. Déanann an Ghníomhaireacht aon ús nó ioncam eile arna fháil i 
dtaca le taiscí agus/nó urrúis arna gcoinneáil sa Phunann Ordaithe a choinneáil nó a infheistiú i gcomhréir leis an Ordachán ón Aire.

Dílsítear úinéireacht an Chiste don Aire Airgeadais agus ní thrádáiltear é i margadh poiblí agus ní chomhdaítear a ráitis airgeadais le 
coimisiún urrús ná le heagras rialála ar bith eile d’fhonn aon chineál ionstraime a eisiúint i margadh poiblí.

Tá na ráitis airgeadais curtha i láthair in euro atá mar airgeadra feidhmiúil agus tuairiscithe an Chiste.

2. BONN ULLMHÚCHÁIN
Rinneadh na ráitis airgeadais a réiteach don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019. Is bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2018 an 
tréimhse chomparáideach. Rinneadh gach suim sna ráitis airgeadais a shlánú go dtí an milliún nó an míle is cóngaraí ach amháin 
má tá a mhalairt sonraithe. In áiteanna a bhfuil siad in úsáid, seasann ‘€'000’ nó ‘k’ do ‘míle’, seasann ‘m’ do ‘milliún’ agus seasann 
‘bn’ do ‘billiún’. 

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir Alt 12 den Acht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta, 1990 (arna leasú), 
agus iad i bhformáid atá ceadaithe ag an Aire Airgeadais. 

Ar thosach feidhme Chuid 6 d’Acht GBCN 2014, d’éirigh sócmhainní agus dliteanais an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean (“CNP”) ina 
sócmhainní agus ina ndliteanais de chuid an Chiste (faoi réir fhorálacha Sceideal 4 d’Acht GBCM 2014 i gcás sócmhainní agus 
dliteanais eachtracha áirithe). Ní mór aistriú dlíthiúil na sócmhainní seachtracha a dhéanamh i gcomhar leis an gcontrapháirtí 
iomchuí. Tá an próiseas beagnach críochnaithe, agus tá roinnt bheag sócmhainní eachtracha nach bhfuil aistrithe ó CNP go Ciste 
Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn amhail an 31 Nollaig 2019. Rinne Coimisiún CNP na sócmhainní sin (atá i seilbh Choimisiún CNP tríd 
an nGníomhaireacht) a dhí-aithint roimhe seo agus aithnítear agus cuirtear i láthair iad laistigh de ráitis airgeadais an Chiste don 
bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019 ar aon dul le Caighdeáin Tuairiscithe Airgeadais (“CTA”).

Beag beann ar an sealúchas suntasach atá ag an gCiste i ngnáthscaireanna Bhainc-Aontas Éireann (“BAE”) mar chuid dá 
hInfheistíochtaí faoi Threoir, níl an Ghníomhaireacht (mar Bhainisteoir agus mar Rialtóir ar an gCiste) in ann rialú, tionchar 
ceannasach ná tionchar suntasach a fheidhmiú ar BAE óir tá an rialú vótála i leith na scaireanna forchoimeádta ag an Aire ionas 
gurb é/í féin amháin a thabharfaidh treoir. Mar sin, ní dhéanann an Ghníomhaireacht torthaí agus staid airgeadais BAE a 
chomhdhlúthú i ráitis airgeadais an Chiste.

 Ráiteas Comhlíonta
Ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir reachtaíocht, agus le CTA 102 Caighdeán	Tuairiscithe	Airgeadais	atá	infheidhme	sa	RA	agus	i	
bPoblacht	na	hÉireann faoi mar atá eisithe ag Comhairle Tuairiscithe Airgeadais sa RA feidhmithe ag Cuntasóirí Cairte na hÉireann.

3. BEARTAIS SHUNTASACHA CHUNTASAÍOCHTA

3.1 Gnás tomhaisconvention
Tá na ráitis airgeadais ullmhaithe ar bhonn costas stairiúil mionraithe ag cuimsiú díorthaigh luach coir, infheistíocht agus ionstraimí 
airgeadais eile ainmnithe ag luach cóir trí bhrabús nó caillteanas ar chéad aitheantas.

3.2 Gnóthas leantach
Tá staid airgeadais an Chiste, a shreafaí airgid thirim agus a staid leachtachta mionsonraithe san ráitis airgeadais. Lena chois sin, 
leagtar amach i nótaí na ráiteas airgeadais cuspóirí bhainistíocht riosca airgeadais an Chiste, mionsonraí a shócmhainní agus a 
dhliteanais airgeadais agus a neamhchosaint ar riosca margaidh, creidmheasa agus leachtachta.

Féadann comhaltaí na Gníomhaireachta, ar bhonn réasúnach, bheith ag dúil go mbeadh acmhainní leorga ag an gCiste chun 
leanúint de bheith ag feidhmiú go ceann tamall de bhlianta. Mar sin, tá an Ciste ag leanúint de ghlacadh le bonn cuntasaíochta 
gnóthais leantaigh agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú. 

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS
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3.3 Meastacháin agus breithiúnais chuntasaíochta criticiúla
Is gá, nuair a bhíonn ráitis airgeadais á n-ullmhú de réir CTA 102, feidhm a bhaint as meastacháin agus breithiúnais áirithe 
chuntasaíochta a dhéanann lucht bainistíocha nuair a bhíonn polasaithe cuntasaíochta an Chiste á gcur i bhfeidhm agus a 
mbíonn tionchar suntasach acu ar na suimeanna a aithnítear sna ráitis airgeadais.

Tá na meastacháin agus na breithiúnais bhainteacha sin bunaithe ar thaithí stairiúil agus ar roinnt tosca éagsúla eile a mheastar 
a bheith réasúnta sna himthosca. Is iad na torthaí a eascraíonn astu an bonn chun na breithiúnais a dhéanamh maidir le 
luachanna sócmhainní agus dliteanas a iompar nach bhfuil iomlán le fáil ó fhoinsí eile. D’fhéadfadh difear a bheith idir torthaí 
iarbhír agus na meastacháin seo. 

Príomh fhoinsí éiginnteacht meastacháin

Maidir leis na meastacháin agus toimhdí a bhfuil riosca suntasach ag baint leo go ndéanfaí coigeartú ábhartha dá mbarr ar 
shuimeanna glanluacha sócmhainní agus dliteanas, lena áirítear tomhas cóirluacha sócmhainní airgeadais a bhfuil ionchuir 
shuntasacha dobhreathnaithe acu.

Breithiúnais cuntasaíochta criticiúla i gcur i bhfeidhm polasaithe cuntasaíochta

Ní raibh sé riachtanachag an gCiste aon bhreithiúnais cuntasaíochta criticiúla a dhéanamh i gcur i bhfeidhm a pholasaithe 
cuntasaíochta.

3.4 Aistriú airgeadra eachtraigh agus iarmhéideanna
Aistrítear idirbhearta airgeadra eachtraigh go dtí an t-airgeadra feidhmiúil trí úsáid a bhaint as na rátaí malairte atá i réim ag 
dátaí na n-idirbheart. Aistrítear sócmhainní agus dliteanais airgeadra eachtraigh go dtí an t-airgeadra feidhmiúil trí úsáid a bhaint 
as na rátaí malairte atá i réim ag dátaí na n-idirbheart.

Cuimsítear gnóthachain agus caillteanais mhalairte eachtraí a thagann de bharr aistriú airgead tirim agus le coibhéisí airgid 
thirim sa ghnóthachan nó caillteanais sa ráiteas ioncaim chuimsithigh.

Cuimsítear gnóthachain agus caillteanais mhalairte eachtraí atá bainteach le sócmhainní agus dliteanais airgeadais iompraithe 
ag luach cóir trid brábús agus caillteanais sa Ráiteas Ioncaim Chuimsithigh.

3.5 Ús
Aithnítear ioncam agus speansais úis trí úsáid mhodh an ghlanráta úis. Is é an glanráta úis an ráta a lascainíonn go díreach 
íocaíochtaí measta airgid nó fáltais mheasta airgid amach anseo, gan caillteanais creidmheasa amach anseo a chur san áireamh, 
thar shaolré ionchasach na hionstraime airgeadais nó chomh fada leis an gcéad dáta athphraghsála margadhbhunaithe eile go 
dtí glanshuim ghlanluacha na hionstraime airgeadais ar a chéad aithint. 

3.6 Ioncam díbhinne
Aithnítear ioncam díbhinne ar an dáta a socraítear an ceart chun íocaíocht a fháil. 

3.7 Cothromas príobháideach, réadmhaoin agus ioncaim eile
Aithnítear cothromas príobháideach, réadmhaoin agus ioncaim eile ar bhun fabhruithe.

3.8 Glanghnóthachan/(glanchaillteanais) ar shócmhainní agus dliteanais airgeadais ag luach cóir trí bhrabús nó 
trí chaillteanas (FVTPL)
Áirítear le (glanchaillteanas) ó ionstraimí airgeadais ag FVTPL athruithe luach cóir réadaithe agus neamhréadaithe agus 
difríochtaí malairte eachtraí. 

3.9 Táillí agus muirir, agus speansais eile
Lasmuigh do chostais airgeadais a aithníodh thar téarma an fhiachas ag úsáid modh ráta úis eifeachtach, is iondúil gurb ar 
bhonn fabhruithe a aithnítear táillí agus muirir, agus speansais eile.

3.10 Airgead agus coibhéisí airgid 
Cuimsíonn airgead tirim agus coibhéisí airgid tirim infheistíochtaí gearrthréimhseacha, ardleachtachta atá so-inmhalartaithe go 
suimeanna aitheanta airgid atá faoi réir riosca neamhshuntasach athruithe ar luach. Déantar airgead tirim agus coibhéisí airgid 
tirim agus billí státchiste, a chomhlíonann na coinníollacha le bheith áirithe mar choibhéis airgid tirim, a thomhas ag luach cóir.
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3.11 Aithint agus tomhas sócmhainní agus dliteanas airgeadais
Aithníonn agus tomhasann an Chiste a shócmhainní agus dliteanas airgeadais de réir Alt 11 agus 12 de FRS 102. Socraíonn and 
Chiste rannaíocht a ionstraimí airgeadais ar chéad aithint.

Tomhas luacha chóir

Is é is ‘luach cóir’ ann an méid ar a bhféadfaí sócmhainn a mhalartú, dliteanas a shocrú nó ionstraim cothromais cheadaithe a 
mhalartú idir páirtithe toilteanacha feasacha in idirbheart ar neamhthuilleamaí. 

Aithnítear sócmhainní airgeadais agus dliteanais airgeadais ar dtús nuair a dhéantar páirtí de chuid fhorálacha conartha na 
n-ionstraimí den Chiste. Tomhaistear sócmhainní airgeadais agus dliteanais airgeadais ar aithint tosaigh dóibh ag praghas idirbhirt.

Tomhas costas amúchta

Is é costas amúchta sócmhainn airgeadais an méid ag a dtomhaistear an tsócmhainn airgeadais nuair a aithnítear ar dtús í, lúide 
aisíocaíochtaí bunairgid, móide nó lúide an t-amúchadh carnach trí úsáid mhodh an ghlanráta úis idir an chéad mhéid a aithníodh 
agus an méid aibíochta, lúide aon laghdú ar chlúdach nó ar dhobhailitheacht.

Clúdach

Déantar sócmhainn airgeadais nach rangaítear ag FVTPL a mheasúnú ar gach dáta tuairiscithe lena shocrú cé acu atá nó nach bhfuil 
fianaise oibiachtúil ar bhearnú. Tá sócmhainn airgeadais nó grúpa shócmhainní airgeadais ‘bearnaithe’ má tá fianaise oibiachtúil ar 
bhearnú mar gheall ar imeacht amháin nó níos mó a tharla i ndiaidh aithint tosaigh na sócmhainne agus go raibh tionchar ag an 
imeacht caillteanais ar shreafaí measta airgid na sócmhainne amach anseo ar féidir iad a mheas go hiontaofa.

Áirítear le fianaise oibiachtúil go bhfuil sócmhainní airgeadais bearnaithe nuair atá deacracht shuntasach airgeadais ag an eisitheoir 
nó ag an bhféichiúnaí, sárú conartha, loiceadh nó faillí in íocaíochtaí úis nó bunairgid, athstruchtúrú an mhéid atá dlite ar théarmaí 
nach dtoileodh an Ciste de ghnáth, comharthaí go rachaidh iasachtaí i bhféimheacht nó faoi atheagrú airgeadais eile, nó athruithe 
diúltacha i stádas íocaíochta na n-iasachtaithe de dheasca dálaí diúltacha eacnamaíochta náisiúnta nó áitiúla nó athrú diúltach i 
ndálaí tionscail.

Ríomhtar caillteanas bearnaithe i leith sócmhainn airgeadais a thomhaistear ag costas amúchta mar an difríocht idir a suim 
ghlanluacha agus luach reatha an tsreafa mheasta airgid, lascainithe ag glanráta úis bunaidh na sócmhainne. Is i mbrabús nó i 
gcaillteanas a aithnítear caillteanais agus léirítear iad i gcuntas liúntais in aghaidh infháltais. Leantar d’aithint úis ar an tsócmhainn 
bhearnaithe. Má tá imeacht a tharlaíonn i ndiaidh aithint an bhearnaithe mar chúis le laghdú mhéid an chaillteanais bhearnaithe, 
freaschuirtear an laghdú caillteanas bearnaithe trí bhrabús nó caillteanas.

3.12 Sócmhainní agus Dliteanais Airgeadais
Leagtar amach thíos na polasaithe cuntasaíochta suntasacha suntasacha do shócmhainní agus dliteanais airgeadais an Chiste de 
réir cineál infhiestíocht.

 Sócmhainní agus dliteanais airgeadais bhunúsacha

Gnáthscaireanna luaite, ionstraimí fiachais agus cistí infheistíochta

Tomhaistear infheistíochtaí ag luach cóir, arb ionann é agus an luach margaidh deiridh neamhchoigeartaithe ar an bpríomh-
mhalartán nó ar an bpríomh-mhargadh ar a bhfuil an infheistíocht luaite. 

Gnáthscair phríobháideach díreach agus gnáthscair neamhluaite

Tomhaistear infheistíochtaí i scaireanna roghnacha agus i ngnáthscaireanna ar dtús ag an bpraghas idirbhirt lúide costais idirbhirt. I 
ndiaidh a n-aithint tosaigh, tomhaistear infheistíochtaí is féidir a thomhas go hiontaofa, ag luach cóir agus aithnítear athruithe ina 
luach cóir i mbrabús agus caillteanas. Fostaíonn an Ciste comhairleoir luachála seachtrach chun a dhearbhú go bhfuil luachanna 
seilbhe na n-infheistíochtaí sin iomchuí ag deireadh na bliana.

Má mheastar nach féidir luach cóir a thomhas ar bhealach iontaofa, déantar na hinfheistíochtaí sin a thomhas ar chostas lúide 
bearnú. Ní féidir luach cóir a thomhas ar bhealach iontaofa le haghaidh roinnt gabháltas agus déantar na gabháltais sin a luacháil ar 
chostas lúide bearnú.

Iasachtaí agus fáltais 

Tar éis iasachtaí agus fáltais a aithint ar dtús, déantar iad a thomhas ag costas amúchta agus modh an ráta éifeachtaigh úis á úsáid. 
Déantar ionstraimí fiachais bunúsacha (neamhúsmhara), atá iníoctha nó infhála laistigh de bhliain amháin, a thomhas ag méid 
neamhlascainithe an airgid nó na comaoine eile a bhfuiltear ag súil go n-íocfaí nó go bhfaighfí é/í (.i. gan laige san áireamh) ach 
amháin sa chás gur ionann an socrú agus idirbheart maoinithe i ndáiríre. Más ionann an socrú agus idirbheart maoinithe, déanann 
an Ciste an ionstraim fiachais a thomhas ag luach reatha na n-íocaíochtaí todhchaí lascainithe ag ráta úis margaidh le haghaidh 
ionstraim fiachais chomhchosúil.
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3.12 Sócmhainní agus Dliteanais Airgeadais (ar lean)

 Sócmhainní agus dliteanais airgeadais bhunúsacha (ar lean)

Cistí infheistíochta neamhluaite (réadmhaoin, gnáthscair phríobháideach, foraoiseacht, bonneagair agus 
comhthiomsaithe)

I gcás infheistíochtaí neamhluaite i gcistí réadmhaoine, cothromais phríobháidigh, foraoiseachta, bonneagair agus neamhluaite 
comhthiomsaithe nach bhfuil aon mhargadh gníomhach ann dóibh, tá an luach cóir measta bunaithe ar an luacháil is déanaí 
arna cur ag an mbainisteoir seachtrach lena mbaineann ar an gciste nó ar an gcomhpháirtíocht sna ráitis iniúchta airgeadais. Sa 
chás nach bhfuil luacháil iniúchta ar fáil, mar shampla, i gcásanna nach bhfuil deireadh bliana an chiste nó na comhpháirtíochta 
ag teacht le deireadh bliana an Chiste iontu, baintear úsáid as an luacháil neamhiniúchta is déanaí atá ar fáil.

Déanann bainisteoirí seachtracha luacháil na n-infheistíochtaí sin a chinneadh trí úsáid a bhaint as modhanna luachála tionscail 
a bhfuil glacadh leo agus as treoirlínte arna bhfoilsiú ag comhlachtaí tionscail iomchuí. I measc na modheolaíochtaí luachála a 
d’fhéadfadh a bheith in úsáid ag bainisteoirí seachtracha, tá: iolraí tuillimh de chuid cuideachtaí inchomparáide a thrádáiltear go 
poiblí, sreafaí airgid lascainithe, idirbhearta tríú páirtí, nó eachtraí a thugann bearnú nó feabhas ábhartha ar luach cóir na 
hinfheistíochta le fios. I gcéad bhliain na húinéireachta, meastar de ghnáth gurb ionann costas agus meastachán cuí ar luach 
cóir na n-infheistíochtaí seo, ach amháin sa chás go dtugtar bearnú buan ar luach na n-infheistíochtaí le fios.

Is féidir le raon luachanna féideartha bheith ann do na hinfheistíochtaí sin agus is féidir le luachanna córa measta bheith éagsúil 
leis na luachanna a bheadh in úsáid dá mbeadh luach margaidh ghníomhaigh ann d’infheistíochtaí den sórt sin.

Úsáideann an Ghníomhaireacht luachálacha bainisteoirí seachtracha le luach cóir infheistíochta a shocrú ar aon dul lena 
próiseas luachála arna mhaoirsiú ag an gCoiste Bainistíochta Luachála. 

Infháltais agus iníocthaí eile agus méideanna dlite do/(ó) tríú páirtithe

Aithnítear infháltais eile ar dtús ag praghsanna idirbhirt lúide costais idirbhirt inchurtha. Aithnítear iníocthaí eile ar dtús ag 
praghsanna idirbhirt lúide costais idirbhirt inchurtha. I ndiaidh a n-aithint tosaigh, tomhaistear iasachtaí agus infháltais ag costas 
amúchta trí úsáid an ghlanráta úis, lúide bearnú i gcás infháltais trádála.

Infháltais agus iníocthaí faoi chomhaontuithe díolacháin agus athcheannaigh agus urrúis a fuarthas ar iasacht 

Nuair a cheannaíonn an Ciste sócmhainn airgeadais agus déanann comhaontú go comhuaineach an tsócmhainn chéanna nó 
sócmhainn an-chosúil a dhíol ar phraghas seasta ar dháta sa todhchaí (comhaontú díolachán freaschurtha agus athcheannaigh), 
déantar an socrú a chuntas mar bhunionstraim fiachais ag costas amúchta, má tá sé incháilithe mar cheann bunúsach agus 
aitheanta sa ráiteas ar staid airgeadais mar infháltas ó chomhaontú díolachán freaschurtha agus athcheannaigh, agus ní 
aithnítear an bhunsócmhainn i ráiteas airgeadais an Chiste.

 Ní bhreithnítear ar ionstraimí airgeadais mar bhunionstraimí airgeadais (ionstraimí airgeadais eile)
Aithnítear ag luach cóir ar dtús ionstraimí airgeadais eile nach gcomhlíonann sainmhíniú bunionstraimí airgeadais. I ndiaidh a 
n-aithint tosaigh, tomhaistear ionstraimí airgeadais eile ag luach cóir agus aithnítear athruithe i mbrabús agus caillteanas, ach 
amháin infheistíochtaí in ionstraimí cothromais nach dtrádáiltear go poiblí agus nuair nach féidir, seachas sin, luach cóir a 
thomhas go hiontaofa a thomhaisfear ag costas lúide bearnú.

Ionstraimí airgeadais díorthacha 

Aithnítear ionstraimí airgeadais díorthacha ag luach cóir. Aithnítear láithreach sa bhrabús nó caillteanas an gnóthachan nó 
caillteanas ar tomhas de réir luacha chóir. 

Ionstraimí fiachais neamhluaite 

Aithnítear ionstraimí fiachais neamhluaite de réir a luacha chóir. Úsáideann an Ciste comhairleoir luachála seachtrach, nuair is 
gá, le dearbhú go bhfuil luachanna seilbhe na n-infheistíochtaí sin iomchuí ag deireadh na bliana. Sa chás nach féidir luach cóir a 
thomhas go hiontaofa, déantar na hinfheistíochtaí sin a thomhas ag costas lúide laige.

Tá nósanna imeachta curtha ar bun ag an nGníomhaireacht chun athbhreithniú tréimhsiúil a dhéanamh ar luacháil 
infheistíochtaí. Bunaithe ar a tuairim, agus ar an bhfaisnéis ábhartha atá ar fáil di, d'fhéadfadh an Ghníomhaireacht a chinneadh 
i gcúinsí áirithe go mbeadh sé cuí athrú a dhéanamh ar luacháil na foinse seachtraí d'fhonn luach cóir infheistíochta a 
thaifeadadh.

Tá Coiste Luachála curtha ar bun ag an gCiste (Nóta 15.7(ii)). Le linn na bliana, bhí an Príomh-Oifigeach Airgeadais agus 
Oibriúcháin, Príomh-Oifigeach Riosca, an Bainisteoir Rioscaí Sinsearach, Stiúrthóir ISIF agus pearsanra sinsearach eile na 
Gníomhaireachta agus ISIF ina mbaill den Choiste Luachála. Cabhraíonn an Coiste Luachála leis an nGníomhaireacht chun 
luacháil infheistíochtaí an Chiste a chinneadh ar na bealaí a leanas: 
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3.12 Sócmhainní agus Dliteanais Airgeadais (ar lean)

 Ní bhreithnítear ar ionstraimí airgeadais mar bhunionstraimí airgeadais (ionstraimí airgeadais eile) (ar lean)

Ionstraimí fiachais neamhluaite (ar lean)

n	athbhreithniú a dhéanamh ar na luachálacha infheistíochta tréimhsiúla agus ar an mbonn luachála le haghaidh shócmhainní 
an Chiste de réir an chreata cuntasaíochta arna ghlacadh ag an gCiste;

n na luachálacha ar shócmhainní a sholáthar lena gcuimsiú i ráitis airgeadais bhliantúla an Chiste; agus

n tacú le Coiste Iniúchóireachta agus Riosca GNBS le hathbhreithniú agus faomhadh a dhéanamh ar ráitis airgeadais an 
Chiste.

3.13 Dí-aithint Sócmhainní agus Dliteanais Airgeadais 
Dí-aithníonn an Ciste sócmhainn airgeadais nuair:

n	a bhíonn cearta conartha na sreafaí airgid ón tsócmhainn socraithe nó in éag;

n a théann sí in éag, nó aistrítear chuig páirtí eile gach riosca agus leas úinéireachta de chuid na sócmhainne airgeadais; nó

n cé gut choinningh an Ciste cuid de riosca agus leas suntasach áirithe úinéireachta, tá stiúir na sócmhainne aistrithe ag an 
gCiste chuig páirtí eile agus tá an cumas praiticiúil ag an bpáirtí eile an tsócmhainn a dhíol ina hiomláine le tríú páirtí 
neamhbhainteach; agus féadann siad an cumas sin a fheidhmiú go haontaobhach agus ní gá dóibh srianta breise a chur ar 
an aistriú. Sa chás seo, dí-aithníonn an Ciste an tsócmhainn agus aithníonn sé ar leith cearta nó oibleagáidí ar bith a 
choinnítear nó a chruthaítear san aistriú. 

Ar dhí-aithint sócmhainn airgeadais, leithdháilfear suim ghlanluacha na sócmhainne aistrithe idir na cearta nó na hoibleagáidí a 
choinnítear agus iad siúd a aistrítear ar bhonn a luachanna córa coibhéiseacha ar dháta an aistrithe. Tomhaisfear cearta agus 
oibleagáidí nuachruthaithe ag a luachanna córa ar an dáta sin. Aithneofar i mbrabús nó i gcaillteanas i mbliain an aistrithe aon 
difríocht idir an chomaoin a fhaightear agus na méideanna a aithnítear agus a dhí-aithnítear. 

Murab é dí-aithint an toradh a bheidh ar aistriú ar an ábhar gur choinnigh an Ciste rioscaí suntasacha agus leas suntasach 
úinéireachta i leith na sócmhainne aistrithe, leanfaidh an Ciste d’aithint na sócmhainne aistrithe ina hiomláine agus aithneofar 
dliteanas airgeadais i leith na comaoine a fuarthas. Ní dhéanfar an tsócmhainn agus an dliteanas a fhritháireamh ach amháin 
nuair a schroichtear coinníollacha fritháireamh. Le linn tréimhsí ina dhiaidh sin, aithneoidh an Ciste aon ioncam ar an 
tsócmhainn aistrithe agus aon speansais a tabhaíodh ar an dliteanas airgeadais.

Dí-aithníonn an Ciste dliteanas airgeadais nuair a urscaoiltear, a chealaítear nó nuair a éagann a oibleagáidí conartha. 
Aithneoidh an Ciste i mbrabús nó i gcaillteanas aon difríocht idir suim ghlanluacha an dliteanais airgeadais (nó cuid de 
dhliteanas airgeadais) a chuirfear ar ceal nó a aistreofar chuig páirtí eile agus an chomaoin a íocadh, lena n-áirítear sócmhainní 
neamhairgid ar bith a aistreofar nó dliteanais a ghlacfar.

3.14 Fritháireamh
Déantar sócmhainní cánach iarchurtha agus dliteanais chánach iarchurtha a fhritháireamh sa ráiteas ar staid airgeadais nuair, 
agus sa chás seo amháin, go bhfuil ceart reatha agus fritháirimh atá infheidhmithe le dlí ann ag an gCiste na méideanna 
aitheanta a fhritháireamh agus go bhfuil sé beartaithe aige glanadh ar bhonn glansuime nó an tsócmhainn a réadú agus an 
dliteanas a ghlanadh go comhuaineach.

Cuirtear ioncam agus speansais i láthair ar bhonn glansuime i leith gnóthachan agus caillteanas ó ionstraimí ag FVTPL agus 
gnóthachain agus caillteanais malairte eachtraí.

3.15 Lacáistí infheistíochta
Déantar lacáistí infheistíochta a aithint ar bhonn fabhruithe de ghnáth ag an bpointe a thagann sé chun feasa an Chiste go bhfuil 
sé i dteideal lacáiste ó bhainisteoir infheistíochta. Sa chás nár cuireadh an lacáiste in iúl don Chiste roimh ré, aithnítear an 
lacáiste nuair a fhaightear é.

3.16 Comhthaobhacht
Aithnítear airgead arna thaisceadh mar chomhthaobhacht sa Ráiteas ar Staid Airgeadais mar Iarmhéideanna atá dlite ó 
bhróicéirí. Is ionann na méideanna sin agus cuntais éarlaise, comhthaobhacht airgid le haghaidh urrúis ar iasacht agus 
díorthaigh agus idirbhearta díolacháin atá le socrú. Aithnítear comhthaobhacht arna taisceadh leis an gCiste mar Iarmhéideanna 
atá dlite le bróicéirí sna dliteanais airgeadais sa Ráiteas ar Staid Airgeadais. 
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4. IONCAM

4.1 Punann Lánroghnach
2019

€m
2018

€m
Ioncam úis 85 92

Ioncam ciste réadmhaoine 14 49

Ioncam díbhinne 14 15

Ioncam ó ghnáthscair phríobháideach 20 5

Ioncam eile 4 3

137 164

Áirítear le hIoncam Eile aisíocaíochtaí dar suim €1.8m (2018: €1.6m) agus ioncam caingean aicmeach dar suim €1.2m  
(2018: €0.7m).

4.2 Punann faoi threoir
2019

€m
2018

€m
Ioncam úis 352 250

Ar an 3 Bealtaine 2019, fuair an Ciste íocaíocht díbhinn dar suim €328m (2018: €232m) ó AIB. Ar an 10 Bealtaine 2019, fuair an 
Ciste íocaíocht díbhinn dar suim €24m (2018: €17m) ó Bhanc na hÉireann.

5. COSTAIS OIBRIÚCHÁIN
Is mar seo a leanas atá an tsuim a theastaíonn chun freastal ar chostais bhainistíochta infheistíochta agus riaracháin an Chiste:

5.1 Punann Lánroghnach – táillí agus speansais
2019

€m
2018

€m
Athmhuirear GBCN 15 14

Táillí Bainisteoirí Infheistíochta 11 12

Táillí dlí 2 1

Táillí Caomhnóirí Domhanda 1 1

Córais agus seirbhísí 1 1

Táillí cánach 1 1

Táillí eile 2 1

33 31

Faoi Alt 48 d’Acht GBCN 2014, is gá na speansais a thabhaíonn an Ghníomhaireacht agus a cuid feidhmeanna i leith an Chiste á 
gcomhlíonadh aici a ghlanadh ón gCiste. B’ionann iad sin agus €14.5m i 2018 (2017: €12.5m).

Tá €0.3m do fhoirceannadh comhaontas seirbhíse sa thréimhse sa áireamh i dTáillí eile.

5.2 Táillí comhairle
I gcomhréir le ceanglais an Chóid Chleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú 2016 (“an Cód”), déantar táillí comhairle arna 
dtabhú ag an gCiste le linn na bliana a nochtadh thíos. 

2019
€m

2018
€m

Dlí 2 1

Comhairle airgeadais agus cánach 1 3

Pinsin agus acmhainní daonna - -

Eile - -

3 4

Cuirtear na costais sin san áireamh i Nóta 5.1 Táillí agus costais agus cuimsítear aon táillí comhairle arna n-athghearradh trí 
GNBS leo.
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6. CÁNACHAS 
Tá ioncam agus brabús an Chiste díolmhaithe ó Cháin Chorparáide na hÉireann de réir Alt 230(1) agus 230 (1A) den Acht 
Comhdhlúite Cánacha, 1997, arna leasú. Mar sin féin, féadfaidh an Ciste bheith faoi dhliteanas i leith cánacha i ndlínsí thar lear. 

Féadfaidh díbhinní agus ús bheith faoi réir cánacha siarchoinneálacha do-aisghabhála eachtracha arna bhforchur ag an tír óna 
bhfaightear an t-ioncam infheistíochta. Leithdháiltí ioncaim agus gnóthachain a fhaigheann an Ciste óna chuid infheistíochtaí i 
gcistí réadmhaoine agus gnáthscair phríobháidigh, féadfaidh siad bheith faoi réir cánacha siarchoinneálacha eachtracha freisin. 
Chomh maith leis sin, féadfaidh an Ciste bheith faoi réir cánacha eachtracha breise a bhíonn iníoctha gach bliain ar 
infheistíochtaí áirithe réadmhaoine agus cothromais phríobháidigh, agus iad bunaithe ar a luachanna sócmhainní ag an dáta 
tuairiscithe.

2019
€m

2018
€m

Cánacha eachtracha ar ioncam - -

Athéileamh cánach siarchoinneálaí - 1

Glan Ioncaim Cánach - 1

Fuair an Ciste €0.1m (2018: €0.6m) in aiséilimh ar cháin shiarchoinneálach maidir le haiséilimh chánach arna gcur isteach i leith 
na bliana dar críoch 31 Nollaig 2019. 

7. SÓCMHAINNÍ AGUS DLITEANAIS AIRGEADAIS LÁNROGHNACHA

7.1 Struchtúr an chiste agus aistriú
Cuimsítear an Phunann Lánroghnach agus an Phunann Ordaithe sa Chiste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn (CISÉ). Tá sainordú 
“bunlíne dhúbailte” ag CISÉ chun infheistiú a dhéanamh ar bhonn tráchtála, ar bhealach arna dhearadh chun tacú le 
gníomhaíocht eacnamaíoch agus fostaíocht in Éirinn. I mí na Nollag 2014, aistríodh sócmhainní an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean 
chuig an gCiste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn. Cuireadh Punann Lánroghnach an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean ar fáil do CISÉ 
chun a chumasú dó infheistíochtaí a dhéanamh chun an sainordú sin a chomhlíonadh.

I mí Iúil 2018, d’fhógair an tAire Airgeadais go ndíreodh CISÉ ar théamaí tosaíochta lena dtacófar le Tionscadal Éireann 2040 
- forbairt réigiúnach, tithíocht, tionscal dúchasach, athrú aeráide agus earnálacha a mbeidh drochthionchar ag Brexit orthu. 

Cuimsítear an Phunann Éireannach agus an Phunann Dhomhanda sa Phunann Lánroghnach.Le linn 2016, chuir an CISF Straitéis 
Aistrithe Punainne Domhanda (SAPD) i bhfeidhm, a rinne punann leachtachta den Phunann Domhanda atá á bainistiú go 
coimeádach agus a chuirfidh airgead tirim ar fáil chun deiseanna infheistíochta a chistiú de réir mar a thagann siad chun cinn. 
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7. SÓCMHAINNÍ AGUS DLITEANAIS AIRGEADAIS LÁNROGHNACHA (AR LEAN)

7.2 Luacháil Lánroghnach Punann
Is ionann an Phunann Lánroghnach Iomlán ag 31 Nollaig agus €8.1bn (2018: €8.8bn). Tá comhdhéanamh an Punann 
Lánroghnach bunaithe ar cineál infheistíocht mar a leanas: 

Infheistíochtaí ag FVTPL Nóta
2019

€m
2018

€m
Gnáthscaireanna luaite 610 456

Gnáthscair phríobháideach dhíreach 266 235

Ionstraimí fiachais luaite 1,359 1,918

Ionstraimí fiachais neamhluaite 88 258

Infheistíochtaí ciste réadmhaoine 172 142

Infheistíochtaí gnáthscair phríobháidigh 1,057 776

Infheistíochtaí foraoiseachta 59 52

Infhiestíochta fuinnimh 34 31

Infheistiohtaí bonneagar 270 250

Cistí infheistíochta luaite 1,633 2,509

Cistí infheistíochta neamhluaite 988 913

Scaireanna in-chomhshóite tosaíochta 43 43

Ionstraimí dhíorthaigh eile - -

6,579 7,583

Iasachtaí agus infháltais ag costais amúchaithe
Fiachas eile 451 764

Bannaí eile - 2

451 766

Díorthaigh ag FVTPL 
Roghanna cothromais (8) 2

Aistriúcháin - (1)

Todhchaíochtaí 13.1 17 13

Conarthaí i malairt eachtrach 13.1 35 11

44 25

Airgead agus infheistíochtaí eile
Airgead Tirim 988 421

Billí Státchiste 11 31

12 999 452

Suimeanna infhaighte trádála agus suimeanna infhaighte eile 9 62 27

Iarmhéid dlite go bróicéirí (3) -

Dliteanais eile 10 (13) (28)

Iomlán glansócmhainní lánroghnacha 8,119 8,825
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7. SÓCMHAINNÍ AGUS DLITEANAIS AIRGEADAIS LÁNROGHNACHA (AR LEAN)

7.3 Luacháil Punann Éireannach
Ag 31 Nollaig 2019 tá €2.7bn (2018: €2.6bn) infheistithe sa Phunann Éireannach agus an €5.4bn (2018: €6.2bn) ar fhuíoll 
infhestithe sa Punann Domhanda. Tá comhdhéanamh an Punann Éireannach bunaithe ar cineál infheistíocht mar a leanas: 

Infheistíochtaí ag FVTPL
2019

€m
2018

€m
Infheistiochtaí ciste gnáthscair phríobháideach 1,056 774

Infheistiochtaí bonneagar 270 250

Gnáthscaireanna luaite 208 190

Infheistíochtaí ciste réadmhaoine 155 110

Infheistíochtaí gnáthscair phríobháidigh 266 235

Ionstraimí fiachais neamhluaite 88 94

Scaireanna in-chomhshóite tosaíochta 43 43

Infheistíochtaí foraoiseachta 59 52

Ionstraimí fiachais luaite 36 35

Infhiestíochta fuinnimh 34 31

2,215 1,814

Iasachtaí agus infháltais ag costais amúchaithe
Fiachas eile 451 764

Bannaí eile - 2

451 766

Airgead Tirim agus coibhéisigh 10 12

Suimeanna infhaighte trádála agus suimeanna infhaighte eile 2 2

Iomlán luacháil Punann Éireannach 2,678 2,594

Ag 31 Nollaig 2019, bhí iomlán €4.6bn (2018: €4.1bn) tiomanta leis an Punann Éireannach.
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8. PUNANN FAOI THREOIR
Sealbhaíonn an Ghníomhaireacht Punann Infheistíochtaí faoi Threoir atá faoi réir treoracha arna dtabhairt ag an Aire Airgeadais 
de bhun alt 43 d’Acht GBCN 2014. Ní mór sealbhú agus bainistiú Punann na nInfheistíochtaí faoi Threoir, feidhmiú na gceart 
vótála agus na gceart eile a ghabhann leis na hInfheistíochtaí faoi Threoir ag an nGníomhaireacht agus diúscairt na 
nInfheistíochtaí faoi Threoir ag an nGníomhaireacht a dhéanamh de réir aon treoracha arna dtabhairt ag an Aire Airgeadais. 

8.1 Luacháil Punann na nInfheistíochtaí faoi Threoir

2019 
Aonaid 

Milliúin

2018 
Aonaid 

Milliúin

Luacháil 
€

 2019 
In Aghaidh 
an Aonaid

Luacháil 
€

2018 
In Aghaidh 
an Aonaid

2019 
€m

2018 
€m

Banc na hÉireann (BoI)
Gnáthscaireanna1 150 150 4.882 4.872 734 733

Bainc-Aontas Éireann (AIB)
Gnáthscaireanna2 1,930 1,930 3.104 3.654 5,992 7,054

Iomlán shócmhainní na 
n-infheistíochtaí faoi threoir 6,726 7,787

Iasacht MTTE 7 -

Airgead (Nóta 12, 14.3) 215 215

Iomlán na n-infheistíochtaí faoi 
threoir 6,948 8,002

1	 Tá	luach	ghnáthscaireanna	Bhanc	na	hÉireann	(BOI)	bunaithe	ar	phraghsanna	tairisceana	luaite.	Tá	%	scairsheilbhe	an	Chiste	fós	ag	13.95%,	amhail	
mar	a	bhí	sé	an	31	Nollaig	2018.	Nuair	a	áirítear	an	méid	sealbhaíochta	sna	scaireanna	seo	má	thrádáiltear	i	líon	beag	de	thrádála	mhóra,	
d'fhéadfadh	costas	breise	nó	lacáiste	bheith	sa	phraghas	tairisceana	luaite.

2	 Tá	luach	ghnáthscaireanna	Bhainc-Aontas	Éireann	(AIB)	bunaithe	ar	phraghsanna	tairisceana	luaite.	Tá	%	scairsheilbhe	an	Chiste	fós	ag	71.12%,	
amhail	mar	a	bhí	sé	an	31	Nollaig	2018.	Nuair	a	áirítear	an	méid	sealbhaíochta	sna	scaireanna	seo	má	thrádáiltear	i	líon	beag	de	thrádála	mhóra,	
d'fhéadfadh	costas	breise	nó	lacáiste	bheith	sa	phraghas	tairisceana	luaite.

8.2 Gluaiseacht luacháil na n-infheistíochtaí faoi threoir

Banc na hÉireann
2019 

€m
2018 

€m
Luacháil tosaigh 733 1,072

Gnóthachan/(caillteanas) infheistíochta le linn na tréimhse 1 (339)

Luacháil Deiridh 734 733

Bainc-Aontas Éireann
Luacháil tosaigh 7,054 10,465

(Caillteanas)/gnóthachaninfheistíochta le linn na tréimhse (1,062) (3,411)

Luacháil Deiridh 5,992 7,054
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9. SUIMEANNA INFHAIGHTE TRÁDÁLA AGUS SUIMEANNA INFHAIGHTE EILE

2019
€m

2018
€m

Ús infhaighte 16 24

Dibhínn infhaighte 2 -

Athéilimh chánach in-aisghabhála 1 2

Suimeanna unfhaltha ar urrús díolta 43 1

62 27

10. DLITEANAIS EILE

2019
€m

2018
€m

Suimeanna iníoctha i leith urrús a ceannaíodh 4 17

Speansais fhabhraithe eile 9 11

13 28

Baineann dliteanais eile ar an Phunann Faoi Threoir le ús diúltach iníoctha.

11. AISTRITHE

11.1 Aistrithe chuig an Státchiste agus an Aire

2019
€m

2018
€m

Aistrithe chuig an Aire ó Phunann Lánroghnach 1,500 20

Le linn na bliana, threoraigh an Aire socmhainní le luach €1.5bm a aistriú chuig An Cúlchiste Barrachais Náisiúnta (Teagmhais 
Eisceachtúla).

I 2018, rinneadh €20m a aistriú ón bPunann Lánroghnach go Maoiniú Teaghais-Tógála Éireann chun dliteanas an Aire a íoc 
maidir leis na scaireanna a leithroinneadh ar an Aire Airgeadais, agus a eisíodh dó, faoi Alt 10(2) den Acht um Maoiniú Teaghais-
Tógála Éireann 2018. 

11.2 Aistrithe idir Punainn Lánroghnach agus Faoi Threoir

2019
€m

2018
€m

Glanaistriúcháin ón bPunann faoi Threoir chuig Panann Lánroghnach 345 250

Rinneadh íocaíocht díbhinne de de €328m (2018: €233m) agus €24m (2018: €17m) a fuair an Ciste ó AIB ar 3 Bealtaine 2019 
agus ó Bhanc na hÉireann ar 10 Meitheamh 2019 faoi seach a aistriú ón bPunann faoi Threoir go dtí an Punann Lánroghnach 
nuair a fuarthas í, de réir na treorach is infheidhme ón Aire go mbeadh fáltais airgid ó Infheistíocht Ordaithe ina gcuid den 
Phunann Lánroghnach. 

Aistríodh cistí de €7m (2018: €0) ón bPunann Lánroghnach go dtí an Punann faoi Threoir le solathar iasachtaí do MTTÉ a 
mhaoiniú.
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12. AIRGEAD TIRIM AGUS COIBHÉISÍ AIRGID THIRIM

Punann lánroghnach
2019 

€m
2018 

€m
Airgead Tirim ag Banc Ceannais na hÉireann 769 101

Airgead Tirim ag Caomhnóir 219 320

Billí Státchiste 11 31

999 452

Punann faoi threoir
Airgead Tirim ag Banc Ceannais na hÉireann (Nóta 14.3) 215 215

13. GEALLTANAIS

13.1 Airgeadra eachtrach agus gealltanais todhchaíochtaí
Ba iad seo a leanas an phríomhshuim bharúlach agus an gnóthachan neamhréadaithe ar chonarthaí díorthacha airgeadra a 
rinne an bainisteoir agus na bainisteoirí infheistíochta thar ceann an Chiste (gan Infheistíochtaí faoi Threoir san áireamh):

GBCN

31 Nollaig 
2019 
Méid 

Príomhshuim 
€m

31 Nollaig 
2019 

Neamhréadaithe
gnóthachan

 €m

31 Nollaig 
2018 
Méid 

Príomhshuim 
€m

31 Nollaig 
2018 

Neamhréadaithe
gnóthachan 

 €m
Conarthaí i malairt eachtrach 1,953 22 1,543 5

Bainisteoirí Infheistíochta
Conarthaí i malairt eachtrach 1,862 13 1,956 6

Todhchaíochtaí airgeadais 219 17 636 13

52 24

Conarthaí i Malairt Eachtrach

Is é beartas an Chiste (gan Infheistíochtaí faoi Threoir san áireamh) a riosca airgeadra eachtraigh a fhálú trí úsáid a bhaint as 
réamhchonarthaí i malairt eachtrach agus malairtí trasairgeadra. Ní éilítear ar bhainisteoirí infheistíochta an Chiste 
neamhchosaint ar airgeadra a fhálú. Tá cead acu spotchonarthaí agus conarthaí i malairt eachtrach a dhéanamh ar mhaithe le 
hidirbhearta urrús a ghlanadh agus a gcuid punanna a bhainistiú arna chomhaontú leis an gCiste. Is ionann an luach barúlach 
agus iomlán na gconarthaí i malairt eachtrach a bhí amuigh ag deireadh na tréimhse. 

Todhchaíochtaí Airgeadais

Tá cead ag bainisteoirí infheistíochta an Chiste todhchaíochtaí a fhorghníomhú arna chomhaontú leis an gCiste. 
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13. GEALLTANAIS (AR LEAN)

13.2 Gealltanais infheistíochta neamhghlaoite 
Rinne an Ciste (gan Infheistíochtaí faoi Threoir san áireamh) ceangaltais i leith maoiniú infheistíochtaí. Is iondúil go mbíonn na 
gealltanais seo iníoctha ar éileamh bunaithe ar riachtanais ábhar na hinfheistíochta faoi réir théarmaí agus choinníollacha gach 
comhaontú. Amhail an 31 Nollaig 2019 ba é €1.3bn (2018: €1.4bn) suim iomlán na ngealltanas gan íoc.

Rinne an Ciste gealltanais i leith cineálacha infheistíochtaí áirithe mar atá leagtha amach thíos.

Achar ama an 
ghealltanais

Blianta
2019
 €m

2018
 €m

Iomlán na n-infheistíochtaí neamhluaite 0-9 800 916

Iomlán na n-iasachtaí agus na n-infháltas 0-8 470 475

Iomlán na ngealltanas neamhghlaoite 1,270 1,391

Maoiniú Gealltanais

Féachann an Ghníomhaireacht leis an gCiste (gan Infheistíochtaí faoi Threoir san áireamh) a bhainistiú chun a chinntiú go 
mbeidh a dhóthain leachtachta aige, gan deiseanna tarraingteacha infheistíochta a fhágáil ar lár, chun a ngealltanais a mhaoiniú 
de réir mar a ghlaoitear iad.

Tá an Beartas um Bainistíocht Riosca Leachtachta GBCN infheidhme maidir leis an gCiste. Leagtar amach sa Bheartas seo na 
híoschaighdeáin inghlactha a chaithfidh siad siúd atá freagrach as idirbheartaíochtaí cisteáin arb iad is cúis le riosca leachtachta 
laistigh den GBCN a chomhlíonadh.

Níl an Ciste faoi réir riachtanais chaipitil arna gcur i bhfeidhm go seachtrach agus amhail an 31 Nollaig 2019 is i sócmhainní 
sodhíolta inréadaithe a bhí bunús infheistíocht an Chiste.

14. PÁIRTITHE GAOLMHARA

14.1 An tAire Airgeadais
Dílsítear úinéireacht an Chiste don Aire Airgeadais de bhun Alt 38(3) d’Acht GBCN 2014. Faoi Alt 46(1) agus 46(2) d’Acht GBCN 
2014, féadfaidh an tAire Airgeadais íocaíochtaí a dhéanamh isteach sa Chiste ón bPríomh-Chiste. Sa chás go mbeartaíonn an 
tAire íocaíocht a dhéanamh isteach sa Chiste, ní mór do Thithe an Oireachtais rún a rith ina bhfaomhtar an íocaíocht sular féidir 
leis an Aire an íocaíocht a phróiseáil. Tá mionscrúdú déanta ar idirbhearta idie an Chiste agus an tAire Airgeadais i Nóta 11.

14.2 Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
Is í an Ghníomhaireacht a dhéanann rialú agus bainistiú ar an gCiste (gan Infheistíochtaí faoi Threoir san áireamh) de bhun Alt 41(1) 
d’Acht GBCN 2014.

Is coiste reachtúil é Coiste Infheistíochta GBCN a bhfuil foráil dó san Acht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta, 
1990 (arna leasú). Cuidíonn an Coiste leis an nGníomhaireacht maidir le rialáil agus bainistíocht an Chiste (gan Infheistíochtaí faoi 
Threoir san áireamh) trí chinntí a dhéanamh maidir le fáil agus diúscairt sócmhainní taobh istigh de pharaiméadair a fhéadfaidh a 
bheith leagtha síos ag an nGníomhaireacht, ag cur comhairle ar an nGníomhaireacht maidir le straitéis infheistíochta an Chiste agus 
ag déanamh maoirseachta ar an straitéis infheistíochta. Tá cinntí infheistíochta suas le €150m tarmligthe ag an nGníomhaireacht don 
Choiste Infheistíochta. Atreoraítear infheistíochtaí atá os cionn €150m chuig an nGníomhaireacht agus moladh ón gCoiste 
Infheistíochta ag gabháil leo.

Iarrtar go mbeadh beirt chomhaltaí ceaptha de chuid na Gníomhaireachta ar an gCoiste Infheistíochta agus nach mó ná cúigear nach 
comhaltaí den Ghníomhaireacht iad ach a bhfuil saineolas ábhartha substaintiúil agus taithí acu agus a gceapann an Ghníomhaireacht 
iad le toiliú an Aire Airgeadais.

Faoi Alt 48 d’Acht GBCN 2014, is ón gCiste a ghlantar speansais na Gníomhaireachta. Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019 
€15.2m a bhí sna speansais seo (2018: €14.5m).

Príomhphearsanra bainistíochta

Déanann an Ghníomhaireacht an Ciste (gan Infheistíochtaí faoi Threoir san áireamh) a rialú agus a bhainistiú. Déantar na 
príomhphearsanra bainistíochta agus a gcúiteamh a nochtadh i Ráitis Airgeadais Chuntas Riaracháin na Gníomhaireachta.
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14.3 Corparáid Baincéireachta Straitéisí na hÉireann
Tá an Ciste agus Corparáid Baincéireachta Straitéisí na hÉireann (an “CBSÉ”) araon faoi rialú an Aire Airgeadais. Mar chuid de na 
hInfheistíochtaí Ordaithe, faoi stiúradh an Aire Airgeadais, chuir an Ciste saoráid iasachta dar luach €240m ar fáil don CBSÉ in 
2015. Rinneadh €25m den tsaoráid sin a tharraingt anuas in 2016. Rinneadh an iasacht de €25m a d'eisigh an Ciste do CBSÉ a 
aistriú chuig an Aire le linn 2017. Amhail an 31 Nollaig 2019, is é €215m atá sa cheangaltas amuigh ar an tsaoráid iasachta, agus 
coinnítear é sin laistigh d'iarmhéid airgid na nInfheistíochtaí Ordaithe (féach Nóta 12). 

14.4 Eintitis eile arna rialú ag an Rialtas
Tá Banc Ceannais na hÉireann agus Bainc-Aontas Éireann cpt ina bpáirtithe gaolmhara de chuid an Chiste toisc go bhfuil an dá 
cheann faoi rialú an Aire Airgeadais. Déantar an t-airgead atá á choinneáil ag an gCiste ag Banc Ceannais na hÉireann a 
nochtadh i Nóta 12. Déantar infheistíocht an Chiste in AIB a nochtadh i Nóta 8.

15. BAINISTÍOCHT RIOSCA AIRGEADAIS – PUNANN LÁNROGHNACH
Tá an Ghníomhaireacht freagrach as bainistíocht riosca na Punainne Lánroghnaí. Maidir leis an bpunann faoi Threoir, tá sé de 
chúram ar an nGníomhaireacht treoracha an Aire Airgeadais a fheidhmiú agus urrúis ábhartha a luacháil i gcomhair ráitis 
airgeadais an Chiste.

Is é euro bunairgeadra an Chiste. Is in euro a thugtar na torthaí tomhaiste agus na rioscaí punainne monatóirithe.

I ngnáthchúrsa a chuid gníomhaíochtaí, déanann an Ciste bainistiú gníomhach ar raon éagsúil rioscaí, lena n-áirítear riosca 
infheistíochta, riosca margaidh, riosca creidmheasa, riosca leachtachta agus riosca oibriúcháin.

Leagann an Beartas agus Creat um Bainistíocht Riosca na Gníomhaireachta síos caighdeáin agus sainmhínithe íosta, 
éigeantacha bainistíocht riosca a bhaineann le gach cuid den Ghníomhaireacht agus ar fud gach catagóir riosca. Ansin, cuirtear 
na caighdeáin seo i bhfeidhm trí na mionpholasaithe agus mionghnáthaimh a rialaíonn bainistíocht catagóirí aonair agus/nó 
próisis bainistíochta riosca.

Tá Creatlach Bainistithe Riosca na Gníomhaireachta faoi réir mhúnla na dtrí-líne-cosanta, agus tá a struchtúr eagraíochtúil agus 
a struchtúr coiste riosca ailínithe d’fhonn úinéireacht agus cuntasacht shoiléir a bhunú ó thaobh bainistiú riosca de.

Ag an gcéad líne chosanta, is iad Aonaid Ghnó agus Feidhmeanna Corparáideacha na Gníomhaireachta go príomha atá 
freagrach as rioscaí a bhainistiú ar bhonn laethúil, ag cur san áireamh lamháltas agus fonn riosca na Gníomhaireachta, agus i 
gcomhréir lena cuid beartas, nósanna imeachta, rialuithe agus srianta.

Tá an dara líne, lena gcuimsítear Riosca na Gníomhaireachta, Comhlíonadh agus feidhmeanna rialaithe eile de chuid na 
Gníomhaireachta, neamhspleách ar oibriúcháin agus ar an mbainistíocht líne thosaigh, agus is é an ról atá aici aon chinntí a 
mbíonn tionchar acu ar neamhchosaint na heagraíochta ar riosca a cheistiú agus tuairisciú cuimsitheach sothuigthe ar 
cheisteanna bhainistíocht rioscaí a sholáthar.

Soláthraíonn an Fheidhm Iniúchta Inmheánaigh, ar chuimsíonn an tríú líne chosanta, deimhniú neamhspleách, riosca-bhunaithe 
do phríomhpháirtithe leasmhara maidir le stóinseacht comhlíonadh na Gníomhaireachta, an chóras bainistíochta riosca maidir 
le dearadh agus éifeachtacht oibríochtúil thimpeallacht an rialaithe inmheánaigh faoi chlár pleanáilte oibre ceadaithe ag an 
Choiste Iniúchóireachta agus Riosca. 

Tacaíonn roinnt coistí Ghníomhaireachta agus bainistiú, a áiríonn an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca agus fochoistí Riosca, 
leis an nGníomhaireacht i gcomhlíonadh a cuid feidhmeanna maidir le bainistíocht riosca.

 Coistí Ghníomaireachta:

Coiste Infheistíochta GBCN

Ar Coiste Infheistíochta GBCN tá comhaltaí neamhfheidhmiúcháin agus is iad atá freagrach as straitéis infheistíochta an Chiste a 
mhaoirsiú. Tá cur síos ar ról an Choiste i Nóta 14.2.
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 Coistí Ghníomaireachta: (ar lean)

Coiste Iniúchóireachta agus Riosca an Ghníomaireachta (CIR)

Cuimsíonn an ARC baill Bhord na Ghíomhaireachta agus cabhraíonn sé le Bord na Ghíomhaireachta: 

n	i dtaca le maoirseacht ar chaighdeán agus ar shláine na ráitis airgeadais, athbhreithniú agus monatóireacht ar éifeachtacht 
na gcóras rialaithe inmheánaigh an phróisis iniúchta inmheánaigh, agus déanann athbhreithniú agus breithmheas ar aon 
aschur ón iniúchóir reachtúil; agus

n	i dtaca le maoirseacht ar an gcreat bainistíochta riosca, lena n-áirítear fonn riosca a leagan síos, monatóireacht a dhéanamh 
ar a mhéid a chloítear le rialachas riosca agus cinntiú go ndéantar rioscaí a aithint, a mheas, a bhainistiú agus a thuairisciú.

Chomh maith leis sin, déanann an Choiste maoirseacht ar fheidhmeanna iniúchta inmheánaigh agus bainistithe riosca, a 
dhéanann an Ceannaire Iniúchta Inmheánaigh agus an Ceannaire Riosca (Airgeadas, Infheistíocht agus Fiontar) araon, bainistiú 
orthu ar bhonn laethúil.

 Coistí Bainistíochta:

Coiste Bainistíocht Punainne (CBP)

Áirítear an CBP leis an gcéad líne chosanta ar a bhfuil comhaltaí sinsearacha den fhoireann infheistíochta Ciste. Is iad 
príomhfheidhmeanna an CBP moltaí infheistíochta a mheas agus a dhéanamh le Coiste Infheistíochta an GBCN agus 
maoirseacht bhainistíochta a dhéanamh ar infheistíochtaí an Chiste. Trí phróiseas infheistíocht inmheánach an Chiste, féachtar 
lena chinntiú go luacháiltear go hiomlán gach deis infheistíochta i dtéarmaí tráchtálachta, acmhainn tionchar eacnamaíochta 
agus cuibhiúlacht i gcomhthéacs foriomlán an Chiste.

An Coiste Bainistíochta Riosca Fiontair (CBRF)

Maoirsíonn an CBRF forfheidhmiú fhonn riosca foriomlán na Gníomhaireachta agus ar lucht ardbhainistíochta agus iad ag bunú 
córas iomchuí (lena n-áirítear beartais, nósanna imeachta agus teorainneacha riosca) lena chinntiú go ndéantar rioscaí fiontair a 
shainaithint, a thomhas, a mhonatóiriú, a rialú agus a thuairisciú go héifeachtach.

Coiste Riosca Creidmheasa Contrapháirtí (CRCC)

Déanann CRCC maoirseacht ar CBRF agus cuireann sé comhairle air maidir le neamhchosaint i leith riosca creidmheasa 
contrapháirtí reatha. Cruthaíonn sé Beartas Bainistíochta Riosca Creidmheasa Contrapháirtí na Gníomhaireachta, cuireann sé i 
bhfeidhm é agus déanann sé monatóireacht ar chomhlíonadh an bheartais sin. Áirítear leis sin machnamh agus moladh, i gcás 
inarb iomchuí, maidir le haon athruithe beartaithe agus áirithíonn sé go nglactar gach beart iomchuí i leith an bheartais 
ábhartha nó aon sáruithe ar an mbeartas sin. Déanann sé neamhchosaint ar riosca creidmheasa contrapháirtí ábhartha a 
thuairisciú chuig CBRF, mar aon leis na sonraí ina leith.

Coiste Riosca Margaidh agus Leachtachta (CRML)

Déanann CRML maoirseacht ar CBRF agus cuireann sé comhairle air maidir le neamhchosaint i leith rioscaí margaidh agus 
leachtachta. Cruthaíonn sé Beartais Bainistíochta Rioscaí Margaidh agus Leachtachtana Gníomhaireachta, cuireann sé i 
bhfeidhm é agus déanann sé monatóireacht ar chomhlíonadh an bheartais sin. Áirítear leis sin machnamh agus moladh, i gcás 
inarb iomchuí, maidir le haon athruithe beartaithe agus áirithíonn sé go nglactar gach beart iomchuí i leith an bheartais 
ábhartha nó aon sáruithe ar an mbeartas sin. Déanann sé neamhchosaint ar rioscaí margaidh agus leachtachta ábhartha a 
thuairisciú chuig CBRF, mar aon leis na sonraí ina leith.

Coiste Riosca Oibríochtúil agus Rialaithe (CROR)

Is coiste bainistíochta é an CROR a dhéanann athbhreithniú ar an gcreatlach riosca oibríochtúil agus ar na beartais riosca 
oibríochtúil bhainteacha agus molann don CBRF iad lena bhfaomhadh. Faireann, athbhreithníonn agus ceistíonn an CROR 
rioscaí oibríochtúla GBCN agus tugann tuairisc ar bhainistiú rioscaí oibríochtúla don CBRF.

Coiste Táirgí agus Próiseas (CTP)

Déanann an CTP tograí agus measúnuithe riosca maidir le táirgí agus próisis nua, nó athruithe ábhartha ar tháirgí agus ar 
phróisis atá ann cheana féin, a athbhreithniú, a cheistiú agus a mholadh do ERMC lena bhfaomhadh.

Coiste Ainmniúchán

Ceadaíonn agus maoirsíonn an coiste ainmniúcháin Stiúrthóirí agus breathnóirí chuig boird comhlachtaí inar fhesitigh CISÉ.
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15.1 Riosca infheistíochta 
Riosca infheistíochta is ea an riosca go n-imíonn feidhmíocht infheistíochta ó na straitéisí ábhartha. Tá acmhainn oscailte ag an 
nGníomhaireacht i leith riosca infheistíochta mar a bhfuil sí toilteanach gach rogha fhéideartha seachadta a bhreithniú agus an rogha is 
dóichí go n-éireoidh léi a phiocadh agus, lena chois sin, leibhéal inghlactha luacha atá coigeartaithe de réir riosca a chur ar fáil.

D’fhéadfadh brabús níos lú ná mar is féidir nó caillteanais iarbhír chaipitil ar bhunchaiteachas a bheith mar thoradh ar aon diall ó 
mhandáidí ábhartha infheistíochta. Is den ríthábhacht, mar sin de, go gcomhtháthaítear go hiomlán bainistíocht leanúnach riosca 
infheistíochta i ngníomhaíochtaí agus i gcuspóirí an Chiste. Cé go bhféadann riosca infheistíochta teacht aníos mar gheall ar phróisis 
measúnú inmheánach nó monatóireachta nach bhfuil stóinsithe go leor, féadann réimse foinsí seachtracha bheith taobh thiar de fosta 
amhail forbairtí diúltacha maicreacnamaíocha nó margaidh, athruithe gan choinne sa reachtaíocht, tearcfheidhmiú infheistíochtaí aonair 
nó calaois.

Áirítear le Riosca Infheistíochta na fo-chatagóirí seo a leanas:

n	Riosca próiseas infheistíochta: Riosca brabús níos lú ná mar is féidir a thabhú nó caillteanais chaipitil mar gheall ar phróisis 
measúnaithe nó faofa moltaí infheistíochta nó monatóireachta ina dhiaidh sin nach bhfuil stóinsithe go leor;

n Riosca tionchair eacnamaíochta: Riosca nach mbainfear amach cuspóir tionchar eacnamaíochta na aon straitéise infheistíochta 
ábhartha;

n Riosca caillteanas buan caipitil: Riosca go gcailleadh an CISÉ aon tionchar ar infheistíochta áirithe nó go bhfuil margaí neamhleachtach 
ag am fágáil, a bhfuil caillteanas iomlán caipitil a bhaineann leis an ngealltanas sin mar thoradh; agus

n Riosca comhchruinniú punainne: Riosca de comhchruinniú punainneag éirí as ghabháil do straitéis infheistíochta áirithe. D'fhéadfaidh 
punann thar comhchruinniú cúpla ghné a ghlacadh - lena n-áirítear earnáil eacnamaíochta/tionscail, tíreolaíochta, contrapháirtí etc.

Tá Polasaí Riosca Infheistíochta GBCN infheidhme maidir leis an gCiste.

15.2 Riosca margaidh 
Is ionann riosca margaidh agus an riosca de chaillteanas nó de chostais mhéadaithe de thoradh ar athruithe ar luach sócmhainní agus 
dliteanas (lena n-áirítear sócmhainní agus dliteanais atá lasmuigh den chlár comhardaithe) de bharr luaineachtaí i bhfachtóirí riosca 
amhail rátaí úis, rátaí malairte eachtraí nó praghsanna margaidh eile. I measc fhochatagóirí an riosca mhargaidh tá riosca ráta úis, riosca 
malairte eachtraí agus riosca praghais mhargaidh.

Tá glactha ag an gCiste le Straitéis Aistrithe Punainne Domhanda, atá ceaptha le leachtacht leordhóthanach a sholáthar chun ligean don 
Chiste aistriú go punann atá dírithe ar Éirinn, ar aon dul le sainordú an CISÉ.

Tá Beartas Bainistíochta Riosca Mhargaidh na Gníomhaireachta infheidhme i leith na Straitéise Aistrithe um an bPunann Dhomhanda. 
Leagtar amach sa Bheartas sin na híoschaighdeáin atá inghlactha nach mór cloí leo dóibh siúd atá freagrach as idirbhearta cisteáin lena 
gcruthaítear riosca margaidh laistigh den Straitéis Aistrithe um an bPunann Dhomhanda.

Úsáideann an Ciste díorthaigh chun a neamhchosaint ar airgeadra eachtrach, ráta úis agus rioscaí praghsanna eile a bhainistiú. Áirítear 
leis an hionstraimí a úsáidtear malairtí ráta úis, réamhchonarthaí, todhchaíochtaí agus roghanna. Ní fheidhmíonn an Ciste cuntasaíocht 
fhálaithe.

i) Riosca ráta úis
Is é is riosca ráta úis ann an riosca go mbeadh tionchar diúltach ag gluaiseachtaí rátaí úis ar luach bunionstraim airgeadais nó tionchar ar 
shreafaí airgid an Chiste.

Neamhchosaint ar ráta úis
Leagtar amach sa tábla seo a leanas luach na n-urrús lena bhfabhraítear ús seasta sa phunann lánroghnach agus a bhí neamhchosanta 
ar riosca athruithe sa luach cóir amhail an 31 Nollaig 2018:

Urrúis lena bhfabhraítear ús seasta
2019 

€m
2018 

€m
A thiocfaidh in aibíocht laistigh de bhliain amháin 210 266

A thiocfaidh in aibíocht idir bliain amháin agus cúig bliana 1,284 1,932

A thiocfaidh in aibíocht tar éis cúig bliana 321 440

Iomlán na n-infheistíochtaí lena bhfabhraítear ús seasta 1,815 2,638

Léirítear sa tábla seo sciar na n-urrús airgeadais atá neamhchosanta ar riosca athruithe sa luach cóir de thoradh athruithe i rátaí úis. Chun 
críocha nochta, tá sócmhainní lena bhfabhraítear ús seasta ar áireamh sa neamhchosaint ar riosca praghais agus sa neamhchosaint ar 
riosca ráta úis araon. Ní léirítear sa tábla seo neamhchosaint fhéideartha ar bith ar athruithe i rátaí úis a bhaineann le hinfheistíochtaí a 
shealbhaítear i gcistí infheistíochta.

Mar aon leis na hurrúis lena bhfabhraítear ús sa tábla thuas, tá airgead infheistíochta i seilbh an Chiste freisin, lena n-áirítear airgead tirim 
agus coibhéisí airgid thirim dar suim €1.0bn (2018: €0.5bn)(Nóta 12) agus cistí leachtacha dar suim €0.2bn (2018: €0.6bn). Sócmhainní 
lena bhfabhraítear ús atá sna sócmhainní sin. Luaineoidh sreafaí airgid na sócmhainní sin sa todhchaí de réir athruithe i rátaí úis an 
mhargaidh.
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15.2 Riosca margaidh (ar lean)

i) Riosca ráta úis (ar lean)

Anailís íogaireachta

Léirítear san anailís íogaireachta thíos mar a rachfaí i bhfeidhm ar ghlansócmhainní trí athruithe san athróg bhainteach riosca a 
d’fhéadfadh, ar bhonn réasúnach, titim amach ar an dáta tuairiscithe. Tá cinneadh déanta ag an lucht bainistíochta go 
bhféadfadh, ar bhonn réasúnach, luainiú 50 bonnphointe i rátaí úis titim amach, nuair a chuirtear san áireamh an timpeallacht 
eacnamaíochta ina bhfeidhmíonn an Ciste.

Léirítear sa tábla thíos an tionchar ag méadú 50 bonnphointe i rátaí úis ar urrúis an Chiste a bhfuil ús seasta ag dul leo amhail 
31 Nollaig. Bheadh tionchar comhionann ach malartach ar na méideanna atá ar taispeáint ag laghdú rátaí úis den mhéid 
céanna. Go príomha, is de thoradh laghdú i luach cóir urrúis ráta seasta atá an tionchar. Glactar leis san anailís seo gur ann do 
chuar líneach ráta úis agus go mbíonn gach athróg eile tairiseach.

Tionchar ar Ghlansócmhainní punainne lánroghnaí 2019 2018
Laghdú €m (9) (13)

Laghdú % (0.11%) (0.15%)

ii) Riosca malairte eachtraí

Is é is riosca malairte eachtraí ann an riosca go rachadh gluaiseachtaí i rátaí malairte i bhfeidhm ar bhunluach sócmhainní, 
dliteanas agus ionstraimí díorthacha a ainmnítear in airgeadra eile seachas an euro. Athróidh luach reatha sreafaí airgid de réir 
mar a athróidh rátaí malairte agus féadann sé seo dul i bhfeidhm ar shreafaí airgid amach anseo fosta.

Tá ceangaltais amuigh ag an gCiste i leith infheistíochtaí réadmhaoine agus cothromais phríobháidigh dar luach USD 103 amhail 
an 31 Nollaig 2019 (USD 130m agus JPY 16m amhail an 31 Nollaig 2018).

Bainistíocht riosca malairte eachtraí 

Féachann an Ciste a riosca airgeadra eachtraigh a bhainistiú trí úsáid a bhaint as réamhchonarthaí i malairt eachtrach agus 
malairtí trasairgeadra. Mar gheall ar ghluaiseachtaí sa ráta malairte, déanann an brabús/caillteanas ar na réamhchonarthaí i 
malairt eachtrach fritháireamh ar an athrú i luach infheistíochtaí an Chiste nach bhfuil ainmnithe in euro. 

Neamhchosaint ar riosca malairte eachtraí 

Leagtar amach sa tábla seo a leanas na luachanna sócmhainní sa Phunann Lánroghnach a bhí neamhchosanta ar riosca airgeadra 
roimh an bhfálú airgeadra agus ina dhiaidh. Maidir le sealúchais i gcistí infheistíochta, tugann sé mionsonraí ar bhonnairgeadra an 
chiste iomchuí. Nuair is cuí, bainistíonn an Ghníomhaireacht an neamhchosaint a chruthaíonn bun-infheistíochtaí ciste le cois a 
bhunairgeadra.

Airgeadra 
áitiúil

2019
m

Bonn 
Airgeadra

2019
€m

Neamhchosaint 
Ghlan

2019
€m

Dollar SAM 3,307 2,944 111 

Dollar Shingeapór 2 1  1 

Won na Cóiré Theas - -  - 

Dollar na Nua-Shéalainne - - (7) 

Seiceal na hIosrael 1 - (8) 

Coróin na hIorua 5 - (8) 

Dollar Hong Cong 36 4 (4) 

Dollar na hAstráile 7 4 (5) 

Coróin na Sualainne 35 3 (6) 

Yen na Seapáine 1,805 15 (38) 

Coróin na Danmhairge 84 11 (6) 

Dollar Cheanada 12 8 (11) 

Franc na hEilvéise 6 5 (21) 

Punt Shasana 230 271 (15) 
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15.2 Riosca margaidh (ar lean)

ii) Riosca malairte eachtraí (ar lean)

Airgeadra 
áitiúil

2018
m

Bonn 
Airgeadra

2018
€m

Neamhchosaint 
Ghlan

2018
€m

Dollar SAM 3,424 2,990 237

Dollar Shingeapór - - -

Won na Cóiré Theas - - -

Dollar na Nua-Shéalainne - - (6)

Seiceal na hIosrael - - (7)

Coróin na hIorua  5  1 (7)

Dollar Hong Cong  22 2 (6)

Dollar na hAstráile  3  2 (5)

Coróin na Sualainne  55  5 (14)

Yen na Seapáine  952  8 (23)

Coróin na Danmhairge  123  16 (8)

Dollar Cheanada  1  1 (16)

Franc na hEilvéise  1  1 (12)

Punt Shasana  268  300 (12)

Anailís Íogaireachta 

Leagtar amach sa tábla thíos an tionchar ar ghlansócmhainní ag lagú, atá féideartha ar bhonn réasúnach, an euro in aghaidh 
dhollar SAM faoi 5% amhail 31 Nollaig. 

Tionchar ar Ghlansócmhainní punainne lánroghnaí 2019 2018
Laghdú €m (6) (12)

Laghdú % (0.06%) (0.13%)

Bheadh tionchar comhionann ach malartach ag neartú an euro in aghaidh dhollar SAM ar na méideanna atá ar taispeáint thuas. 
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15.2 Riosca margaidh (ar lean)

iii) Riosca Praghas Margaidh

Is é is riosca praghas margaidh ann an riosca mar gheall ar athrú i luach sócmhainní de thoradh athruithe i bpraghsanna urrús 
nach mbaineann le hathruithe i rátaí úis ná rátaí malairte, amhail gnáthscaireanna agus tráchtearraí. 

Neamhchosaint ar riosca praghas margaidh 

Is ionann an luach sócmhainní sa phunann lánroghnach a bhí neamhchosanta ar riosca praghais margaidh ag an 31 Nollaig 
agus luach na n-infheistíochtaí mar atá leagtha síos sa tábla seo a leanas: 

Neamhchosaint ar riosca praghas margaidh
2019 

€m
2018 

€m
Infheistíochtaí luaite 3,602 4,883

Gnáthscair phríobháideach dhíreach 266 235

Infheistíochtaí neamhluaite 1,119 1,214

Infheistíochtaí cistí réadmhaoine 172 142

Infheistíochtaí cistí gnáthscair phríobháideach 1,057 776

Infheistíochtaí bonneagar 270 250

Infheistíochtaí foraoiseachta 59 52

Infheistíochtaí fuinnimh 34 31

Sócmhainní ionstraim dhíorthach 53 29

Sócmhainní iomlána airgeadais FVTPL 6,632 7,612

Billí státchiste 11 31

Dliteanais ionstraim dhíorthach (9) (4)

Nochta go hiomlán ar riosca praghas margaidh 6,634 7,639

Neamhchosanta ar riosca praghas margaidh
Taiscí agus airgead 988 421

Iasachtaí agus infháltais 451 765

Neamhchosanta go hiomlán ar riosca praghas margaidh 1,439 1,186
Iomlán sócmhainní agus dliteanais Airgeadais na Punainne Lánroghnaí 8,073 8,825

Bainistíocht riosca praghas margaidh 

Déanann an Ghníomhaireacht faireachán ar an riosca praghas margaidh, rud ar gné dhílis é den phunann infheistíochta, trí 
rochtain iomlán thráthúil a chinntiú ar fhaisnéis ábhartha ó Bhainisteoirí Infheistíochta an Chiste. Buaileann an Ghníomhaireacht 
go rialta leis na Bainisteoirí Infheistíochta agus déanann sí athbhreithniú ar fheidhmíocht infheistíochta ag gach cruinniú. Tá 
anailís gheografach ar phunann lánroghnach an Chiste atá neamhchosanta ar riosca praghas margaidh á léiriú thíos. Léirítear 
infheistíochtaí Ciste bunaithe ar a dtír ionchorpraithe iomchuí.

Anailís de réir rangú geografach
2019 

€m
2018 

€m
An Eoraip 3,021 4,030

Meiriceá Thuaidh 1,458 1,638

Éire 1,354 1,227

Margaí atá ag teacht chun cinn 631 609

An Áise-an tAigéan Ciúin 170 135

Iomlán 6,634 7,639

* Níl iasachtaí, infháltais agus éarlais agus airgead tirim san áireamh san anailís seo.
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15.2 Riosca margaidh (ar lean)

iii) Riosca praghas margaidh (ar lean)

Anailís de réir cineál infhestíocht 

Leagtar amach sa tábla seo a leanas comhchruinniú shócmhainní agus dhliteanais infheistíocht lánroghnach an Chiste atá 
neamhchosanta ar riosca praghas margaidh de réir cineál ionstraime ar an dáta tuairiscithe.

Infheistíochtaí ciste cothromais agus bainistithe
2019 

€m
2018 

€m
Infheistíochtaí cothromais trádáilte ar an malartán 610 456

Infheistíochtaí cothromais neamhliostaithe 1,636 1,293

Gnáthscair Phríobháideach Dhíreach 266 235

Cistí Infheistíochta Neamhluaite 988 914

Cistí infheistíochta luaite ceannoscailte 1,083 1,430

Iomlán infheistíochtaí ciste cothromais agus bainistithe 4,583 4,328

Urrúis fiachais
Urrúis fiachais trádáilte ar an malartán 1,359 1,918

Urrúis fiachais eile 88 258

Cistí infheistíochta luaite ceannoscailte 550 1,079

Iomlán na n-urrús fiachais 1,997 3,255

Billí Státchiste 11 31

Iomlán na sócmhainní infheistíochta 6,591 7,614

Sócmhainní/(dliteanais) díorthacha
Roghanna innéacs gnáthscaireanna liostaithe 1 5

Roghanna gnáthscaireanna neamhliostaithe (9) (3)

Réamhchonarthaí airgeadra 35 11

Todhchaíochtaí airgeadra eachtraigh 17 13

Babhtáilí mainneachtana creidmheasa (1) -

Babhtáilí innéacs gnáthscaireanna - (1)

Babhtáilí rátaí úis - -

Iomlán na sócmhainní/(dliteanais) díorthacha 43 25

Iomlán 6,634 7,639

Anailís íogaireachta 

Leagtar amach sa tábla thíos an tionchar ar ghlansócmhainní na punainne lánroghnaí ag lagú, atá féideartha ar bhonn 
réasúnach, praghsanna margaidh faoi 5% amhail 31 Nollaig. Is ar bhonn infheistíocht aonair a dhéantar na meastacháin. 
Glacann an anailís seo leis go bhfanfaidh na hathróga eile, go háirithe rátaí úis, tairiseach.

Tionchar ar Ghlansócmhainní punainne lánroghnaí 2019 2018
Laghdú €m (332) (382)

Laghdú % (4.1%) (4.3%)

Bheadh éifeacht comthrom ach malartach ag neartu de 5% sna praghsanna margaidh ar na suimeanna a thaispeantar thuas. 
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15.3 Riosca creidmheasa
Tagann riosca creidmheasa aníos as an riosca nach n-éireoidh le hiasachtóir ná le contrapháirtí oibleagáid a chomhlíonadh agus 
is caillteanas príomhshuime nó leas airgeadais is toradh dó.

Tá Beartas Bainistíochta Riosca Creidmheasa Contrapháirtí na Gníomhaireachta infheidhme i leith na Straitéise Aistrithe um an 
bPunann Dhomhanda. Leagtar amach sa Bheartas sin na híoschaighdeáin atá inghlactha nach mór cloí leo dóibh siúd atá 
freagrach as idirbhearta cisteáin lena gcruthaítear riosca creidmheasa laistigh den Straitéis Aistrithe um an bPunann 
Dhomhanda.

Is as infheistíochtaí in urrúis fiachais a thagann an príomhriosca creidmheasa ar a bhfuil an Ciste neamhchosanta. Chomh maith 
leis sin, bíonn an Ciste faoi réir riosca creidmheasa contrapháirtí ar airgead agus coibhéisí airgid, iarmhéideanna dlite ó 
bhróicéirí, trádáil táirgí díorthacha, trádáil agus infháltais eile agus iasachtaí agus infháltais.

Bainistíocht riosca creidmheasa

Is é an cuspóir atá le riosca creidmheasa a bhainistiú íoslaghdú a dhéanamh ar an tionchar atá ag mainneachtain chreidmheasa 
ar shócmhainní airgeadais an Chiste. Féachann an Ciste le maolú a dhéanamh ar a neamhchosaint ar riosca creidmheasa 
contrapháirtí trí mhonatóireacht a dhéanamh ar mhéid a neamhchosanta creidmheasa ar chontrapháirtithe agus ar an 
acmhainneacht creidmheasa atá ag contrapháirtithe. Roghnaítear contrapháirtithe bunaithe ar a bhfeiliúnacht fhoriomlán, a 
neart airgeadais, ar a dtimpeallacht rialála agus ar chúinsí ar leith.

D’fhonn smacht a chur ar neamhchosaint an Chiste i gcás mainneachtana, déantar infheistíochtaí ar fud réimse earnálacha 
tionscail agus eisitheoirí ar mhaithe le comhchruinnithe riosca creidmheasa a laghdú.

Déanann Caomhnóir Domhanda an Chiste urrúis an Chiste a shealbhú i gcuntais leithscartha, nuair is féidir é, ar mhaithe le 
híoslaghdú a dhéanamh ar an mbaol go laghdóidh luach na n-urrús atá á sealbhú ag an gCaomhnóir Domhanda. I gcás 
chliseadh Chaomhnóir Domhanda an Chiste, d’fhéadfadh sé go mbeadh lagú sealadach ar chumas an Chiste na hurrúis a aistriú. 
Is comhalta de mhórmhalartán urrús é Caomhnóir Domhanda an Chiste. Bhí rátáil chreidmheasa fhadtéarmach Aa1 aige le 
Moodys an 31 Nollaig 2019. Déanann an Gníomhaireacht monatóireacht ar na rátálacha creidmheasa agus ar leorgacht chaipitil 
a chaomhnóra ar bhonn rialta.

Ar an 31 Nollaig 2019, bhí €769m á shealbhú le Banc Ceannais na hÉireann (2018: €101m)agus €219m leis an gCaomhnóir 
Domhanda (2018: €320m) (Nóta 12).

Is ionann an neamhchosaint dhíreach ar riosca creidmheasa sa phunann lánroghnach ag an 31 Nollaig 2019 agus luach anonn 
na n-urrús airgeadais mar atá leagtha amach thíos.

Tagairt
2019

€m
2018

€m
Airgead agus coibhéisí airgid (Nóta 12) (i) 999 452

Iarmhéid dlite ó bhróicéirí (ii) - -

Urrúis fiachais (iii) 1,447 2,176

Iasachtaí agus infháltais (iv) 451 766

Suimeanna infhaighte trádála agus suimeanna infhaighte eile (v) 62 27

Sócmhainní díorthacha (vi) 53 29

Iomlán 3,012 3,450

i) Airgead agus coibhéisí airgid

Is le Banc Ceannais na hÉireann agus leis an gCaomhnóir Domhanda, a bhfuil rátáil AAA (2018: AAA) agus Aa1 (Ráta Éarlais LT) 
(2018: Aa1) acu faoi seach, bunaithe ar rátálacha Moody’s, go príomha atá airgead agus coibhéisí airgid an Chiste á sealbhú. 

ii) Iarmhéideanna dlite ó bhróicéirí

Is ionann iarmhéideanna dlite ó bhróicéirí agus cuntais éarlaise, comhthaobhacht airgid thirim i gcomhair urrús iasachta agus 
idirbhearta díolachán nár íocadh fós. Meastar riosca creidmheasa an chontrapháirtí a bhaineann le hidirbhearta nár íocadh fós 
a bheith íseal mar gheall ar an tréimhse ghearr íocaíochta atá i gceist agus ardcháilíocht creidmheasa na mbróicéirí a úsáideadh. 
Amhail an 31 Nollag 2019, bhí €0m (2018: €0.2m) dlite ó bhróicéirí.
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15.3 Riosca creidmheasa (ar lean)

iii) Urrúis fiachais

Ar an 31 Nollaig, bhí infheistíocht déanta ag an gCiste in urrúis fiachais arna n-eisiúint ag eintitis a raibh an rátáil* sheachtrach 
seo a leanas acu:

Rátáil Sheachtrach 
2019

€m
2018

€m
2019

%
2018

%
Aa1 go Aa3/AAA go AA 142 239 10% 11%

A1 go A3/A+ go A- 527 745 36% 34%

Baa1 go Baa3/BBB+ go BBB- 525 801 36% 37%

Ba1 go Ba3/B+ go BB- 106 161 8% 7%

B1 go B3/B+ go B- 88 117 6% 6%

Caa1 go Caa3/CCC+ go CCC- 5 5 -% -%

Gan rátáil sheachtrach 54 108 4% 5%

1,447 2,176 100% 100%

* Nuair nach mbíonn rátáil chreidmheasa Moody ar fáil, úsáidtear rátáil Standard and Poor.

iv) Iasachtaí agus infháltais

Gníomhaireacht 
2019

€m
2018

€m
2019

%
2018

%
Gan rátáil sheachtrach 451 766 100% 100%

Athbhreithnítear riosca creidmheasa iasachtaí agus infháltais mar chuid den phróiseas athbhreithniú bearnúcháin. Ní raibh aon 
bearnúcháin de dhíth tar éis athbhreithniú.

v) Infháltais trádála agus eile

Is é atá anseo go príomha ús atá dlite ar urrús ioncaim sheasta agus suimeanna infhaighte do urrúis díolta. 

vi) Díorthaigh

Leagtar amach sa tábla thíos anailís ar shócmhainní díorthacha nár íocadh fós amhail 31 Nollaig:

2019
Luach cóir

€m

Comhlán
barúlach

méid
€m

Trádáilte ar an malartán 18 219

OTC – déthaobhach eile 35 3,815

Iomlán 53 4,034

2018
Luach cóir

€m

Comhlán
barúlach

méid
€m

Trádáilte ar an malartán 13 2,592

OTC – déthaobhach eile 16 1,655

Iomlán 29 4,247

Feabhsúcháin chreidmheasa chomhthaobhacha agus eile, agus a dtionchar airgeadais

Maolaíonn an Ciste riosca creidmheasa díorthach trí mháistir-comhaontuithe glanluachála agus cúlbhannaí a shealbhú i bhfoirm 
airgid agus urrúis inmhargaidh.
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Díorthaigh 

Déantar idirbhearta díorthacha ar mhalartán (trí bhróicéir) nó trí mháistir-chomhaontuithe glanluachála de chuid an 
Chomhlachais Idirnáisiúnta um Bhabhtálacha agus Díorthaigh (ISDA). De réir mháistir-chomhaontuithe glanluachála ISDA i 
gcúinsí áirithe, m.sh. nuair a tharlaíonn eachtra creidmheasa amhail mainneachtain, déantar gach idirbheart de chuid an 
chomhaontaithe a scor, meastar luach an scoir agus níl dlite ná iníoctha ach glanluach aonair i leith ghlanadh gach idirbheart.

Tagann ionstraimí airgeadais díorthacha lena ngintear riosca creidmheasa contrapháirtí chun cinn ó réamhchonarthaí an Chiste 
i malairt eachtrach agus óna chonarthaí babhtála trasairgeadra. Ní dhearnadh réamhchonarthaí an Chiste i malairt eachtrach 
ach amháin le contrapháirtithe ceadaithe laistigh de theorainneacha sainithe. D’fhonn maolú a dhéanamh ar na rioscaí 
creidmheasa a thagann as idirbhearta díorthacha, déanann an Ciste, i gcásanna áirithe, Iarscríbhinní Tacaíochta Creidmheasa 
(ITCanna) lena chontrapháirtithe margaidh. I gcás ITCanna, is gá do chontrapháirtithe comhthaobhacht a thaisceadh in imthosca 
sonraithe.

D’fhéadfadh riosca socraíochta a bheith mar thoradh ar ghníomhaíochtaí an Chiste, is é sin an riosca nach n-íocfaidh 
contrapháirtí ar dháta socraíochta leis an gCiste téarmaí comhaontaithe idirbhirt. Maidir le formhór na n-idirbheart, maolaíonn 
an Ciste an riosca seo trí shocraíochtaí a dhéanamh trí bhróicéir lena chinntiú nach socraítear trádáil ach nuair a chomhlíonann 
an dá pháirtí a n-oibleagáidí socraíochta de réir conartha.

Déantar réamhchonarthaí i malairt eachtrach agus babhtálacha trasairgeadra a shocrú trí Shocraíocht Leantach Nasctha (SLN), 
áit a réamh-mheaitseáiltear trádálacha roimh dháta na socraíochta le laghdú a dhéanamh ar an mbaol go mainneoidh an 
tsocraíocht.

15.4 Riosca leachtachta
Is é atá i gceist le riosca leachtachta an fhéidearthacht, thar thréimhse shonrach ama, nach mbeidh go leor airgid ag an gCiste 
chun a chuid oibleagáidí a chomhlíonadh de réir mar a bhíonn siad dlite. Áirítear le fochatagóirí riosca leachtachta maoiniú 
riosca leachtachta, athmhaoiniú riosca, riosca comhchruinniú aibíocht agus riosca leachtachta margaidh. 

Is é beartas an Chiste maidir le leachtacht a bhainistiú a chinntiú, a oiread agus is féidir, go mbeidh go leor leachtachta i gcónaí 
aici, faoi dhálaí normálta agus faoi bhrú araon, gan caillteanais doghlactha a thabhú ná gan clú an Chiste a chur i mbaol.

Tá an Beartas um Bainistíocht Riosca Leachtachta infheidhme i dtaca leis an gCiste. Leagtar amach sa Bheartas seo na 
caighdeáin íosta inghlactha a chaithfidh siad siúd atá freagrach as idirbheartaíochtaí cisteáin arb iad is cúis le riosca leachtachta 
laistigh den Ghníomhaireacht a chomhlíonadh.

Meastar infheistíochtaí an Chiste in urrúis liostaithe a bheith inréadaithe toisc go trádáiltear iad ar mhórmhalartáin stoic.

Áirítear le sócmhainní airgeadais an Chiste infheistíochtaí cothromais neamhliostaithe, atá, go hiondúil, neamhleachtach. Lena 
chois sin, sealbhaíonn an Ciste infheistíochtaí i gcistí infheistíocht neamhliostaithe, a d’fhéadfadh bheith faoi réir srianta 
fuascailte. Dá thoradh sin, d’fhéadfadh sé nach mbeadh an Ciste in ann cuid dá infheistíochtaí sna hionstraimí seo a leachtú in 
am i gcomhair cloí lena riachtanais leachtachta.

Amhail an 31 Nollaig 2019 is 57% den Chiste a bhí infheistithe an Chiste.
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15.5 Riosca oibríochtúil
Is é is riosca oibríochtúil ann, riosca a bhaineann le caillteanas mar gheall ar phróisis, daoine agus córais inmheánacha 
easnamhacha nó ar theip orthu nó mar gheall ar imeachtaí seachtracha a rachadh i bhfeidhm ar chumas an Chiste a straitéis 
ghnó a fheidhmiú. Áirítear le fochatagóirí riosca oibríochtúil, riosca a bhaineann le daoine, le rialachas, tríú páirtí, bainistíocht 
leanúnach ghnó agus riosca dlí agus comhlíontachta.

Tá Creat Bainistíochta Riosca Oibríochtúil agus Féinmheasúnacht Riosca agus Rialála infheidhme sa Ghníomhaireacht ina 
hiomláine. Is é cuspóir an Chreata a chinntiú go mbainistítear riosca oibríochtúil ar dhóigh chuí, chomhtháite ar fud na 
heagraíochta. Leagtar amach sa Chreat an straitéis, na próisis, critéir riosca, rialuithe agus struchtúir rialachais atá ar bun chun 
rioscaí oibríochtúla a bhainistiú laistigh den Ghníomhaireacht.

Leagtar amach sa Chreat fosta modheolaíocht an phróisis Riosca agus Féinmheasúnachta Rialaithe ina gcuirtear síos ar an 
bpróiseas le haghaidh sainaithint leorga agus thráthúil, measúnú, plé leo, monatóireacht agus tuairisciú i leith na rioscaí a 
thagann de bharr ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.

Is foghrúpa den Choiste Riosca Oibríochtúil agus Rialaithe é Coiste Bainistíochta um Leanúnachas Gnó GBCN. Is é ról an ghrúpa 
seo cur chuige cuí, comhleanúnach a chinntiú i leith bainistíocht leanúnachais ghnó ar fud na Gníomhaireachta agus ról 
tacaíochta a thabhairt ó thaobh bunú, feidhmiú, monatóireacht agus feabhsú gníomhaíochtaí bainistíochta i leanúnachas gnó.

Déantar an measúnú ar leorgacht na rialuithe agus na bpróiseas atá ar bun ag soláthraithe seirbhíse an Chiste maidir le riosca 
oibríochtúil trí phlé rialta leis na soláthraithe seirbhíse bainteacha agus trí athbhreithniú ar thuairiscí ar rialuithe inmheánacha 
Rialuithe Eagraíochta Seirbhíse (SOC 1) na soláthraithe seirbhíse, má tá a leithéid ar fáil. Athbhreithníonn an Ghníomhaireacht 
na torthaí a chuirtear ar fáil i dtuairisc SOC 1 ar rialuithe inmheánacha an chaomhnóra ar bhonn ráithiúil.

15.6 Bainistíocht chaipitil
Níl an Ciste faoi réir riachtanais chaipitil arna gcur i bhfeidhm go seachtrach.

15.7  Luachanna córa na nIonstraimí Airgeadais

i) Samhlacha luachála

Faightear go díreach ó mhalartán ar a dtrádáiltear an hionstraimí luachanna córa sócmhainní agus dliteanais airgeadais a 
thrádáiltear i margaí gníomhacha a fhéadann an Ciste a rochtain ar dháta an tomhais. Maidir le gach ionstraim airgeadais eile, 
socraíonn an Ciste luachanna córa trí úsáid teicnící eile luachála.

Maidir le hionstraimí airgeadais a thrádálann go hannamh agus ar beag a dtrédhearcacht praghais, níl an luach cóir chomh 
hoibiachtúil agus tá breithiúnais éagsúla de dhíth, ag brath ar leachtacht, éiginnteacht tosca margaidh, toimhdí praghsála agus 
rioscaí eile a théann i bhfeidhm ar an ionstraim ar leith.

Tomhaiseann an Ciste luachanna córa trí úsáid an ordlathais luacha chóir seo a leanas a léiríonn suntas na n-ionchur a 
úsáidtear nuair a bhíonn tomhais á ndéanamh:

n	Leibhéal 1: An praghsann luaite margaidh neamhchoigeartaithe i margaí gníomhacha d’ionstraimí chomhionanna a bhfuil 
rochtain ag an aonán air ag dáta tomhais;

n Leibhéal 2: Ionchur seachas praghsanna luaite atá san áireamh laistigh de Leibhéal 1 atá inbhraite go díreach (is é sin, mar 
phraghsanna) nó go hindíreach (is é sin, díorthaithe ó phraghsanna). Áirítear leis an gcatagóir seo ionstraimí a luacháiltear trí 
úsáid; praghsanna luaite margaidh i margaí gníomhacha d’ionstraimí den chineál céanna; praghsanna luaite d’ionstraimí 
comhionanna nó den chineál céanna i margaí a meastar iad a bheith éighníomhach; nó teicnící luachála eile ina bhfuil gach 
ionchur suntasach inbhraite go díreach nó go hindíreach ó shonraí margaidh; agus

n Leibhéal 3: Ionchuir atá dobhraite (sé sin, iad siúd a bhfuil sonraí margaidh ar fáil dóibh). Áirítear leis an gcatagóir seo gach 
ionstraim ina gcuimsítear an teicníc luachála ionchuir nach bhfuil bunaithe ar shonraí Áirítear leis an gcatagóir seo ionstraimí 
atá bunaithe ar luach ar phraghsanna inbhraite ar ionstraimí ach a bhfuil coigeartuithe nó toimhdí suntasacha de dhíth ina 
leith le difríochtaí idir na hionstraimí a léiriú.

D'fhéadfadh sé go n-áireofaí le teicnící luachála glanluach reatha agus samhlacha sreabhadh airgid thirim, comparáid le 
hionstraimí cosúla dá bhfuil praghsanna inbhreathnaithe margaidh agus samhlacha luachála eile. Áirítear le toimhdí agus 
ionchuir a úsáidtear i dteicnící luachála rátaí úis saor ó riosca agus tagarmharcála, réimsí difríochta chreidmheasa agus 
préimheanna eile a úsáidtear le meastacháin a dhéanamh ar rátaí lascaine, praghsanna bannaí agus cothromas, rátaí malairte 
airgeadra eachtraigh, innéacsanna cothromais, iolraigh agus iolraigh ioncaim agus luaineachtaí agus comhghaolta praghsanna a 
raibh súil leo.
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15. BAINISTÍOCHT RIOSCA AIRGEADAIS – PUNANN LÁNROGHNACH (AR LEAN) 

15.7 Luachanna córa na nIonstraimí Airgeadais (ar lean)

i) Samhlacha luachála (ar lean)

Is é cuspóir teicnící luachála tomhas luacha chóir a shocrú a léiríonn an praghas a gheofaí chun an tsócmhainn a dhíol nó a 
íoctar chun an dliteanas a aistriú in idirbheart ordúil idir rannpháirtithe margaidh ar dháta an tomhais.

Úsáidtear sa Chiste samhlacha tomhais a aithnítear go forleathan chun luach cóir ionstraimí coitianta simplí airgeadais nach 
n-úsáideann ach sonraí margaidh inbhraite a shocrú agus ar beag breith bainistíochta agus meastacháin a bhíonn de dhíth ina 
leith. Is iondúil go mbíonn praghsanna inbhraite agus samhlacha d’ionchuir ar fáil sna margaí airgeadais i gcomhair fiachais 
liostaithe agus urrúis cothromais, díorthaigh a thrádáiltear i malartán agus díorthaigh shimplí OTC. De thairbhe praghsanna 
inbhraite agus samhlacha d’ionchuir a bheith ar fáil, laghdaítear an gá atá le breithiúnas bainistíochta agus meastachán agus 
laghdaítear an éiginnteacht a bhaineann le socrú luachanna córa. Tá éagsúlacht ag baint le hinfhaighteacht praghsanna 
inbhraite agus ionchur ag brath ar na táirgí agus na margaí agus is minic athruithe i gceist bunaithe ar imeachtaí sainiúla agus 
dálaí ginearálta sna margaí airgeadais.

ii) Creat luachála 

Tá creat rialú bainistíochta fadbhunaithe ag an gCiste i gcomhair tomhas luachanna córa. An Coiste Luachála (“an Coiste”) a 
mhaoirsíonn an próiseas luachála, is coiste bainistíochta é atá freagrach as forbairt phróisis agus ghnáthaimh an Chiste, 
déanann siad athbhreithnithe ar bhonn tréimhsiúil ar na gnáthaimh seo agus measann siad a bhfeidhmiú comhleanúnach. Ar 
an gCoiste tá an Príomhoifigeach Airgeadais agus Feidhmiúcháin, Príomhoifigeach Riosca, Oifigeach Riosca Sinsearach, Stiúrthóir 
CISÉ agus pearsanra eile de chuid na bainistíochta sinsearaí. Cheap an GBCN cuideacht seachtrach le seirbhísí luacháil 
bainteach le infheistíochtaí Ciste áirithe a chur ar fáil.

Déantar sainmhíniú ar na próisis agus gnáthaimh luachála ag brath ar an gcineál ionstraime. Nuair a úsáidtear eolas tríú páirtí 
chun luach cóir a thomhas, déantar agus doiciméadaítear athbhreithnithe le tacú leis na luachálacha a thagann dá bharr. 
Áirítear leis sin:

n	a dheimhniú go bhfaomhann an Ciste an tseirbhís bhróicéara nó phraghsála lena úsáid i bpraghsáil an chineál ionstraime 
airgeadais iomchuí;

n a thuiscint mar a shocraítear an luach cóir agus a mhéad a léiríonn sé idirbhearta iarbhír margaidh;

n nuair a úsáidtear ionstraimí den chineál céanna chun luach cóir a thomhas, mar a choigeartaítear na praghsanna seo chun 
tréithe na hionstraime a léiriú faoi réir tomhais; agus

n má fhaightear roinnt luachana ar an ionstraimí airgeadais chéanna, mar a shocraítear luach cóir trí úsáid na luachana sin.

Ina theannta sin, déantar athbhreithniú seachtrach neamhspleách ar an ann do na staideanna infheistíochta atá san áireamh i 
bPunann Lánroghnach agus Faoi Threoir an CISÉ, agus a luacháil, amhail an 31 Nollaig. Déantar anailís sa tábla thíos ionstraimí 
airgeadais a thomhaistear ag luach cóir ar an dáta tuairiscithe de réir an leibhéil san ordlathas luacha chóir. Tá na méideanna 
bunaithe ar na luachanna a aithnítear sa ráiteas ar staid airgeadais. Tá gach tomhas luacha chóir thíos athfhillteach.
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15. BAINISTÍOCHT RIOSCA AIRGEADAIS – PUNANN LÁNROGHNACH (AR LEAN) 

15.7  Luachanna córa na nIonstraimí Airgeadais (ar lean)

ii) Creat luachála (ar lean)

2019
Leibhéal 1

€m
Leibhéal 2

€m
Leibhéal 3

€m
Iomlán

€m
i) Cothromais agus cistí bainistithe
Gnáthscaireanna luaite 610 - - 610
Gnáthscair phríobháideach dhíreach - - 266 266
Cistí infheistíochta luaite 1,633 - - 1,633
Cistí infheistíochta neamhluaite - 477 511 988
Scaireanna thosaíochta in-chomhshóite - - 43 43
ii) Urrúis fiachais
Urrúis fiachais neamhliostaithe - - 88 88
Urrúis fiachais liostaithe 1,359 - - 1,359
iii) Comhpháirtíochtaí teoranta/
iontaobhais
Infheistíochtaí réadmhaoine - - 172 172
Infheistíochtaí ciste gnáthscair phríobháideach - - 1,057 1,057
Infheistíochtaí foraoiseachta - - 59 59
Infheistíochtaí fuinnimh - - 34 34
Infheistíochtaí bonneagar - - 270 270
iv) Sócmhainní airgeadais díorthach
Roghanna cothromais 1 - - 1
Conarthaí i malairt eachtrach - 35 - 35
Todhchaíochtaí 17 - - 17

3,620 512 2,500 6,632
v) Dliteanais airgeadais díorthach
Babhtáil roghanna cothromais - - - -
Babhtáil rátaí úis - -
Babhtáil mainneachtana creidmheasa - - -
Roghanna otc - (9) - (9)

- (9) - (9)

Billí státchiste 11 - - 11
Iomlán 3,631 503 2,500 6,634
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15. BAINISTÍOCHT RIOSCA AIRGEADAIS – PUNANN LÁNROGHNACH (AR LEAN) 

15.7  Luachanna córa na nIonstraimí Airgeadais (ar lean)

ii) Creat luachála (ar lean)

2018
Leibhéal 1

€m
Leibhéal 2

€m
Leibhéal 3

€m
Iomlán

€m
i) Cothromais agus cistí bainistithe
Gnáthscaireanna luaite 456 - - 456
Gnáthscair phríobháideach dhíreach - - 235 235
Cistí infheistíochta luaite 2,509 - - 2,509
Cistí infheistíochta neamhluaite - 444 469 913
Infháltais fhadtéarmacha - - 43 43
ii) Urrúis fiachais
Urrúis fiachais neamhliostaithe - 179 79 258
Urrúis fiachais liostaithe 1,918 - - 1,918
iii) Comhpháirtíochtaí teoranta/
iontaobhais
Infheistíochtaí réadmhaoine - - 142 142
Infheistíochtaí ciste gnáthscair phríobháideach - - 776 776
Infheistíochtaí foraoiseachta - - 52 52
Infheistíochtaí fuinnimh - - 31 31
Infheistíochtaí bonneagar - - 250 250
iv) Sócmhainní airgeadais díorthach
Roghanna cothromais 5 - - 5
Conarthaí i malairt eachtrach - 11 - 11
Todhchaíochtaí 13 - - 13

4,901 634 2,077 7,612
v) Dliteanais airgeadais díorthach
Babhtála roghanna cothromais - (1) - (1)
Babhtála rátaí úis - - - -
Babhtáil mainneachtana creidmheasa - -
Roghanna otc - (3) - (3)

- (4) - (4)

Billí státchiste 31 - - 31
Iomlán 4,932 630 2,077 7,639
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15.7  Luachanna córa na nIonstraimí Airgeadais (ar lean)

ii) Creat luachála (ar lean)

Léirítear sa tábla a leanas réiteach cuntas ó na hiarmhéideanna tosaigh go dtí na hiarmhéideanna deiridh i leith meastacháin 
luacha chóir i Leibhéal 3 den ordlathas luacha chóir: 

Total
€m

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2019 2,077

Aistriúcháin go Leibhéal 3 40

Iomlán gnóthachan nó caillteanas i mbrabús nó i gcaillteanas 148

Ceannacháin 377

Díolacháin (142)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2019 2,500

Total
€m

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2018 1,685

Aistriúcháin go Leibhéal 3 59

Iomlán gnóthachan nó caillteanas i mbrabús nó i gcaillteanas 70

Ceannacháin 436

Díolacháin (173)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2018 2,077

16. BAINISTÍOCHT RIOSCA AIRGEADAIS - PUNANN FAOI THREOIR

16.1 Luachanna córa na nIonstraimí Airgeadais 

i) Creat luachála 

Is faoi threoir an Aire Airgeadais a dhéantar gach infheistíocht agus diúscairt a bhaineann leis an bPunann faoi Threoir. Maidir 
leis an bpunann faoi threoir, tá sé de chúram ar an nGníomhaireacht treoracha an Aire Airgeadais a chur i bhfeidhm agus urrúis 
ábhartha a luacháil i gcomhair ráitis airgeadais an Chiste.

Luacháladh gnáthshealúchas scaireanna an Chiste i mBanc na hÉireann agus AIB ag a phraghas bainteach luaite margaidh 
amhail an 31 Nollaig 2019.

Déanann Caomhnóir Domhanda an Chiste infheistíochtaí an Chiste i mBanc na hÉireann agus i mBainc Aontas Éireann a 
shealbhú. I gcás chliseadh Chaomhnóir Domhanda an Chiste, d’fhéadfadh sé go mbeadh lagú sealadach ann ar chumas an 
Chiste na hurrúis a aistriú. Is comhalta de mhórmhalartán urrús é Caomhnóir Domhanda an Chiste agus bhí rátáil chreidmheasa 
fhadtéarmach A1 aige le Moody’s an 31 Nollaig 2019. Déantar monatóireacht ar na rátálacha agus ar leorgacht creidmheasa an 
Chiste ar bhonn rialta agus athbhreithníonn na torthaí atá i dtuairisc SOC 1 ar rialuithe inmheánacha an Chaomhnóra 
Dhomhanda ar bhonn ráithiúil.
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16. BAINISTÍOCHT RIOSCA AIRGEADAIS - PUNANN FAOI THREOIR (AR LEAN)

16.1 Luachanna córa na nIonstraimí Airgeadais (ar lean)

i) Creat luachála (ar lean)

Sa tábla thíos tá anailís ar ionstraimí airgeadais ag luach cóir ar an dáta tuairiscithe de réir an leibhéil san ordlathas luacha chóir. 
Tá na méideanna bunaithe ar na luachanna aitheanta sa Ráiteas ar Staid Airgeadais. Tá gach tomhas luacha chóir thíos 
athfhillteach.

2019
Leibhéal 1

€m
Leibhéal 2

€m
Leibhéal 3

€m
Iomlán

€m
Bainc-Aontas Éireann 5,992 - - 5,992

Banc na hÉireann 734 - - 734

6,726 - - 6,726

2018
Leibhéal 1

€m
Leibhéal 2

€m
Leibhéal 3

€m
Iomlán

€m
Bainc-Aontas Éireann 7,054 - - 7,054

Banc na hÉireann 733 - - 733

7,787 - - 7,787

Neamhchosaint ar riosca praghas margaidh

Is ionann an luach sócmhainní sa Phunann faoi Threoir a bhí neamhchosanta ar riosca praghas margaidh an 31 Nollaig 2019 
agus luach na n-infheistíochtaí mar atá leagtha amach sa tábla seo a leanas: 

2019
€m

2018
€m

Neamhchosaint ar riosca praghas margaidh
Bainc-Aontas Éireann 5,992 7,054

Banc na hÉireann 734 733

6,726 7,787

Gan neamhchosaint ar riosca praghas margaidh
Airgead Tirim 215 215

Iasacht MTTÉ 7 -

222 215

Iomlán na nInfheistíochtaí faoi threoir 6,948 8,002

17. DLITEANAIS THEAGMHASACHA
Déantar foráil san Acht um GBCN (Leasú), 2014 do dhliteanais Choimisiún an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean (an “Coimisiún”) a 
aistriú go dtí an GBCN (mar rialtóir agus bainisteoir an CISÉ) ar dháta comhdhéanta an CISÉ agus ina dhiaidh, agus luaitear ann 
go bhfuil an GBCN (mar rialtóir agus bainisteoir an CISÉ) freagrach as oibleagáidí an Choimisiúin a chomhlíonadh faoi aon 
dliteanas den sórt sin. Chuige sin, tá dlíthíocht ar bun i Nua Eabhrac i leith an cheannaigh ghiaráilte thar barr amach den Tribune 
Company. Tá níos mó ná 4,000 geallsealbhóir de chuid an Tribune Company, lena n-áirítear an Coimisiún, i gceist leis an 
dlíthíocht.

Rinne Cúirt Dúiche Stáit Aontaithe an chaingean dlí cónaidhme i gcoinne na gcosantóirí ina scairshealbhóirí, lena n-áirítear an 
Coimisiún, a dhíbhe in Eanáir 2017. In Aibreáin 2019, dhiúltaigh an chúirt tairiscint an ghearánaí an gearán a leasú chun 
cúiseamh breise a dhearbhú i gcoinne na gcosantóirí ina scairshealbhóirí. In Iúil 2019, rinne an gearánaí achomharc in aghaidh 
cinneadh na Cúirte Dúiche chuig an Dara Cuaird agus chomhdaigh sé a mionteagasc tosaigh in Eanáir 2020. Rinne Cúirt Dúiche 
Stáit Aontaithe na héilimh ghaolmhara de réir dhlí an Stáit a dhíbheadh i Meán Fómhair 2013. Tá díbhe na n-éileamh gaolmhara 
de réir dhlí an stáit dearbhaithe faoi dhó ag an Dara Cuaird, uair amháin i Márta 2016 agus arís i Nollaig 2019.

Amhail dháta an tuairiscithe níor aithníodh foráil ar bith sna ráitis airgeadais seo mar ní féidir an fhéidearthacht d'eis-sreabhadh 
acmhainní a chinneadh go hiontaofa agus níl sé infheidhmithe an éifeacht airgeadais, dá mbeadh a leithéid ann, a mheas sa 
chás go rachfaí ar aghaidh leis caingean dlí fheidearálach an achomharc agus go n-éireodh leis.
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18. TEAGMHAIS TAR ÉIS AN DÁTA TUAIRISCITHE
Tá tionchar ag briseadh amach an nua-Choróinvíris (COVID-19), a d'fhógair an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte gur "Pandéim 
Dhomhanda" é ar 11 Márta 2020, ar mhargaidh airgeadais domhanda a bhfuil drochthionchar acu ar an gciste dá bharr. Mar 
nach féidir fad nó raon an tionchair a thuar, ní féidir an tionchar airgeadais iomlán a mheas ag an am seo. 

19. FORMHEAS NA RÁITEAS AIRGEADAIS 
D’fhormheas an Ghníomhaireacht na ráitis airgeadais an 5 Bealtaine 2020.
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Gealltanas agus leanúint

Bliain Cur Síos ar an Urrús Gealltanas 
Bunaidh

€m 

Fo
rb

ai
rt

 R
éi

gi
ún

ac
h

2016 Fine Grain  25 Infheistíocht i gciste €50m ag infeistiú agus ag forbairt foirgnimh oifige i gceantair réigiúnacha.

2016/2019 Kilkenny Regeneration  13 Comhfhiontar le suíomh Grúdlainne Smithwicks i gCill Chainnigh a athnua mar croílár gnó réigiúnach/oideachais.

2017 Údarás Aerfort na Sionainne  14 Maoiníonn athdhromchlú rúidbhealaigh Aerfort na Sionainne go hiomlán.

2017 Calafort Chorcaí  18 Réiteach solúbtha maoinithe fiachais chun tacú le hathlonnú Chalafort Chorcaí go Rinn an Scidígh.

2017/2018 Nautilus Data Technologies  7 Ag iarraidh glúin nua ionaid sonraí ceannródaíoch a thógáil in Éirinn. 

2019 Quadrant Real Estate Advisor Fund II  35 Maoiniú sínithe sinsearach ar son forbairt blocanna oifigí mhóra den scoth i gcathair Chorcaí ag tacú le forbairt réigiúnach.

2019 Shannon Hangar  12 Maoiniú fadtéarmach, iontaofacht teoranta do fhorbairt stór aerárthach ag Aerfort na Sionainne.
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2015/2018 Activate Capital  500 Gealltanas fiachas sinsearach do ardán iasachta forbairt tithíochta cónaithe taobh le ciste infheistíochta domhanda KKR.

2015 DCU  54 Infheisteoir tábhachtach ag tacú le maoiniú trachtála Clár Forbartha Campais €233m DCU.

2016 Ardstone  30 Ciste tithíochta cónaithe ina bhfuil CISÉ ina infheisteoir tábhachtach dírithe ar 1,500 teach cónaí a sholáthair.

2017 Cherrywood  52 Oibreacha infreastruchtúir a chumasú a bhfuil gá léi chun tithíocht chónaithe a éascú in CFS Choill na Silíní.

2017 Man Aalto  25 Ciste fiachais le haghaidh forbartha cónaithe leis an cumas 400 teach cónaí a sholáthair.

2018 Avestus Capital Partners  25 Infheistíocht i clár oibre earnála cíosghnólachta phríobháideach.

2018 Urbeo Residential Fund / DAD Property Fund  60 Infheistíocht i árdán oibre títhíocht tógál le ligeann ar chíos.

2019 Irish Life Residential Property Fund  140 Sprioc an chiste punann de shócmhainní cónaithe den ard scoth a bhailliú le ligeann ar chíos tríd ceannach chun tosaigh nó tríd mhaoiniú.

2019 HISCO  2 Comhlacht comhfhiontair trádála le Comhairle Chonate Chorcaí le hinfreastuchtúr seirbhís "dearadh-tógál-maoiniú" a sholáthar ar 
suíomhanna tithíochta mhóra.

2019 Pearl Residential Equity Fund  10 Ciste tithíochta cónaithe gnáthscaire ag soláthair caipitil d’fhorbróirí bheaga agus lár scála le thógál amach aonaid cónaithe in Éirinn a éascú.

2019 Bartra Shared Living  8 Maoiniú gnáthscaire go Bartra le suíomhanna cónaithe rannta i mBaile Átha Cliath a fhorbairt.
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2015 Malin  50 Cpt liostaithe Éireannach atá dírithe ar dheighleoga atá ag fás go tapa i dtionscail na n-eolaíochtaí beatha.

2015/2018/2019 Swrve  20 Ceannaire domhanda san earnáil ardfháis de mhargaíocht mhóibíleach ionaipe.

2015/2018 AMCS  46 Comhlact íntíre rathúil a fhorbraíonn agus a dhíolann teicneolaíocht le haghaidh bainistiú an chomhshaoil.

2016/2018 Finance Ireland  45 Iasachtóir neamhbhainc a chuireann léasú ar fáil do FBManna chomh maith le morgáistí tráchtála, agramhaoiniú agus maoiniú le haghaidh 
gluaisteán.

2017 Panelto Foods  14 Cuideachta mór dúchasach bia réamhullmhaithe ag tairgiú aráin ceirde

2017 Cubic Telecom  10 Cuideachta nascachta/bogearraí a chuireann nascacht dhomhanda ar éileamh ar fáil le haghaidh gléasanna/feithiclí trí líonraí áitiúla 
móibíleacha.

2018 Mainstay Medical  10 Infheistíocht i gcuideachta in earnáil theicneolaíocht an leighis chun tacú le forbairt agus tráchtálú a táirge atá dírithe ar phian in íochtar an 
droma.

2018 Barings Aviation  50 Infheistíocht i léasóir aerárthaí saolré iomláine atá dírithe ar aerárthaí cúnga Airbus agus Boeing i lár a saolréanna a fháil. 

2016/2018 WuxiNextCode Genomics  66 Tiomantas do chlár infheistíochta lena gcruthófaí mol domhanda in Éirinn do ghéanómaíocht.

2019 Green Isle  11 Infheistíocht i gnó dúchasach ag díol iasc agus glasraí reoite faoi bhrandaí Green Isle agus Donegal Catch.

2019 ATA  15 Infheistíocht i gnó innealltóra-beaichte lena oibríochtaí intíre agus idirnáisiúnta a mhéadú tar éis Karnasch a fháil.

2019 West Cork Distillers  15 Infheistíocht gnáthscaire i West Cork Distillers le fás an drioglann a mhaoiniú agus tacú le fás a dtairgí i margaidh idirnáisiúnta. 

2019 Greystone Media Campus  1 Infeistíocht ghnáthscaire i gcomhlacht forbartha atá ag iarraidh campas meáin is úire ann a fhorbairt in Éirinn.
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2016 Milkflex Agri Loan Fund  44 Ciste lena soláthrófar iasachtaí solúbtha ar phraghas iomaíoch do sholáthraithe bainne, agus beidh baint idir aisíocaíochtaí na hiasachta agus 
praghas an bhainne.

2016 Receivables Purchases Facility Programme 
(RPFP)

 2 Infheistíocht lena n-éascaítear clár bainistíochta caipitil oibre infháltais d’fheirmeoirí €40m in earnáil na déiríochta.

2018 Irish Whiskey Growth Fund  10 Soláthraítear maoiniú fiachais arna urrú ar stoc uisce beatha do chuideachtaí uisce beatha atá ag fás.

2018/2019 Milkflex II  44 Leathadh amach náisiúnta de thairge iasachta MilkFlex do fheirmeoirí ag soláthar 19 comharchumann ar fud na hÉireann.

roimh 2011 Atlantic Bridge Fund II  10 Ciste €211m a dhírítear ar infheistíochtaí cothromais ag an gcéim forbartha.

roimh 2011 Delta III  23 Ciste caipitil fiontair áitiúl a dhíríonn ar infheistíocht san earnáil TCF go príomha.

roimh 2011 Draper Fisher Jurvetson Fund X  10 Ciste $400m a dhéanann infheistíochtaí in earnálacha na teicneolaíochta, na n-eolaíochtaí beatha agus na teicneolaíochta glaine.

roimh 2011 Fountain I  15 Ciste caipitil fiontair in Éirinn in earnáil na n-eolaíochtaí beatha a dhíríonn ar chuideachtaí óga cógaisíochta agus feiste leighis.

roimh 2011 Investec  18 Ciste €75m a dhéanann infheistíocht i gcuideachtaí óga TCF ag a bhfuil acmhainneacht shuntasach fáis in Éirinn.

roimh 2011 Polaris VI  36 Ciste domhanda caipitil fiontair de $367m a dhéanann infheistíocht go gníomhach in Éirinn, dírithe ar an teicneolaíocht agus ar chúram 
sláinte.

roimh 2011 Seroba Kernel II  15 Ciste Éireannach caipitil fiontair de €75m atá dírithe ar fheistí leighis agus teicneolaíochtaí teiripeacha.

2011 Sofinnova Venture Partners VIII  9 Ciste domhanda de $400m dírithe ar fhorbairt drugaí sna céimeanna déanacha. 

2012 Highland Technology Europe  10 Ciste cothromais fáis de €246m a dhéanann infheistíocht i gcuideachtaí idirlín, móibíleacha agus bogearraí.

2012 SVB Capital Strategic Investors Fund V  20 Gealltanas do chiste domhanda caipitil fiontair a thógann ar chomhpháirtíocht straitéiseach le Silicon Valley Bank.

2012 Carlyle Cardinal  125 Ciste cothromais phríobháidigh €292m dírithe ar idirbhearta fáis agus ceannach thar barr amach ar an íos-mhargadh in Éirinn.

2013 Bluebay Notes  200 Ciste creidmheasa €450m a thugann iasachtaí idir €5m agus €45m do FBManna meánmhéide nó móra in Éirinn.

2013 China Ireland Growth  
Technology Fund

 36 Ciste caipitil fiontair a dhíríonn ar chuideachtaí Éireannacha ag céim an fháis, ag a bhfuil uaillmhian straitéiseach rochtain a fháil ar mhargadh 
na Síne nó ar chuideachtaí Síneacha atá ag lorg rochtain ar mhargadh an Aontais Eorpaigh trí iad féin a lonnú in Éirinn. 

2013 Lightstone Ventures I  10 Sainchiste caipitil fiontair de $172m lonnaithe sna Stáit Aontaithe agus dírithe ar fheistí leighis agus bithchógaisíocht. 

2013 Strategic Investors Fund VI  19 Gealltanas do chiste domhanda caipitil fiontair de chistí a thógann ar chomhpháirtíocht straitéiseach le Silicon Valley Bank.

2014 Arch VIII  20 Ciste a dhéanann infheistíocht i gcuideachtaí bunathraitheacha, suaiteacha, teicneolaíocht-treoraithe sna heolaíochtaí beatha agus sna 
heolaíochtaí fisiceacha. 

2014 Atlantic Bridge Fund III  20 Ciste €211m dírithe ar infheistíochtaí cothromais ag na céimeanna fáis agus forbartha.

2014 Fountain II  15 Ciste caipitil fiontair in earnáil na n-eolaíochtaí beatha in Éirinn a dhíríonn ar chuideachtaí óga cógaisíochta agus feiste leighis.
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2014 Polaris VII  40 Ciste domhanda caipitil fiontair de $436m a dhéanann infheistíocht go gníomhach in Éirinn, dírithe ar an teicneolaíocht agus ar chúram 
sláinte.

2015 Frontline Ventures I  11 Ciste Éireannach don chéim fáis a dhéanann infheistíochtaí i gcuideachtaí óga teicneolaíochta faisnéise atá nuálach.
2015 Highland Europe Technology Growth Fund II  10 Ciste cothromais fáis de €330 a dhéanann infheistíocht i gcuideachtaí idirlín, móibíleacha agus bogearraí agus atá ag fás go tapa.
2016 Draper Esprit  53 Ciste liostaithe caipitil fiontair a dhéanann infheistíochtaí éagsúlaithe i gcuideachtaí príobháideacha ardfháis teicneolaíochta.
2016 Silicon Valley Bank VIII  44 Gealltanas do chiste domhanda caipitil fiontair de chistí a thógann ar chomhpháirtíocht straitéiseach le SVB.
2016 Seroba Life Sciences Fund III  15 Ciste Éireannach caipitil fiontair €100m atá dírithe ar fheistí leighis agus teicneolaíochtaí teiripeacha.
2016 ACT Ventures V  20 Ciste caipitil fiontair €92m atá dírithe go príomha ar Éirinn agus a dhéanann infheistíocht i gcuideachtaí TCF in Éirinn atá ag fás.
2016 Scottish Equity Partners  16 Ciste €292m a dhéanann infheistíocht i gcuideachtaí teicneolaíochta, fuinnimh agus cúraim sláinte atá ag fás agus atá ag an gcéim déanach.
2016 Polaris VIII  24 Ciste domhanda caipitil fiontair a dhéanann infheistíocht go gníomhach in Éirinn, dírithe ar an teicneolaíocht agus ar chúram sláinte.
2016 Frontline Ventures II  15 Ciste den chéim óg a dhéanfaidh infheistíocht i gcuideachtaí nuálacha teicneolaíochta ag céim an tsíl/babhta sraith A.
2016 Causeway Capital  15 Ciste cothromais phríobháidigh a dhéanfaidh infheistíocht in FBManna atá bunaithe agus ag fás in Éirinn agus in RA.

2016/2018 Beach Point Capital / BMS  30 Infheistíocht i gciste a thugann iasachtaí do FBManna in Éirinn.
2017 Muzinich Pan European Debt Fund I  45 Capiteal fáis do FMBanna agus do chorparáidí Éireannacha.
2017 Insight Fund X  85 Ciste cothromais phríobháidigh €5.5bn ag céim an fháis a bheidh dírithe ar dheiseanna bogearraí in Éirinn agus ar fud an domhain.
2017 Business Growth Fund  125 An ciste caipitil fáis is mó riamh, atá dírithe ar FBManna Éireannacha agus a bhfuil thar €250m aige lena infheistiú.
2017 Motive Partners  25 Sainteicneolaíocht airgeadais dírithe ar chiste cothromais phríobháidigh lena gcuirtear cothromas fáis ar fáil do ghnóthais theicneolaíochta 

airgeadais.
2017 Arch Ventures IX Overage Fund  21 Ciste a dhéanann infheistíocht i gcuideachtaí bunathraitheacha, suaiteacha, teicneolaíocht-treoraithe sna heolaíochtaí beatha agus sna 

heolaíochtaí fisiceacha.
2017 Finistere Ventures Fund II  20 Comhpháirtíocht idir CISÉ agus Finistere lena ndéantar infheistíocht i gcuideachtaí nuathionscanta agus óga a bhaineann leis an 

Teicneolaíocht Talmhaíochta in Éirinn.
2017 Finistere Ireland Ag-Tech Fund  20 Comhpháirtíocht idir CISÉ agus Finistere lena ndéantar infheistíocht i gcuideachtaí nuathionscanta agus óga a bhaineann leis an 

Teicneolaíocht Talmhaíochta in Éirinn.
2017 Lightstone Ventures II  21 Sainchiste caipitil $250m fiontair lonnaithe sna Stáit Aontaithe agus dírithe ar fheistí leighis agus bithchógaisíocht.
2017 Illumina Ventures  21 Ciste caipitil fiontair atá dírithe ar ghéanómaíocht agus a dhéanann infheistíocht go príomha sna heolaíochtaí beatha agus sna heolaíochtaí 

fisiceacha.
2018 China Ireland Growth Technology Fund II  75 Ciste atá dírithe ar chuideachtaí atá ag fás go mór agus atá ag iarraidh teacht isteach i margadh na hÉireann agus dul isteach i margadh na 

Síne. 
2018/2019 Frontline EMEA Expansion Fund  13 Ciste caipitil fhiontair do chéim an mhéadaithe, atá dírithe ar chuideachtaí bogearraí i dTuaisceart Mheiriceá atá ag teacht isteach i margadh 

Réigiún EMEA.
2018 Strategic Healthcare Investment Partners  22 Ciste caipitil fhiontair $150m é SHIP lena ndírítear ar néaramhodhnúchán luathchéime agus níos moille agus ar dheiseanna feiste leighis sna 

SA agus in Éirinn.
2018 Dunport  95 Ciste ag soláthar meascán de fhiacha aontráinse, sinsearacha agus forbraíochta do d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide Éireannacha agus 

corparáidí mheánmhéide.
2019 Fountain Healthcare Partners III  20 Ciste caipitil fiontair in earnáil na n-eolaíochtaí beatha in Éirinn a dhíríonn ar chuideachtaí óga cógaisíochta agus feiste leighis.
2019 Beechbrook  20 Ciste iasachta do FMBanna ag soláthair caipitil fáis do ghnóanna éigiúnacha Éireannacha.
2019 Atlantic Bridge IV Fund  20 Ciste €211m dírithe ar infheistíochtaí cothromais ag na céimeanna fáis agus forbartha cothromais i gcomhlachtaí atá ag fás.
2019 MML  20 Ciste caipitil fáis cothromais phríobháidigh a thacóidh le FMBanna fás intíre agus indirnáisúnta.
2019 Strategic Investors Fund X  23 Gealltanas do chiste domhanda caipitil fiontair de chistí a thógann ar chomhpháirtíocht straitéiseach le Silicon Valley Bank.
2019 Guinness Enterprise Centre  7 Iasacht le uasghrádú agus fás an Guiness Enterprise Centre i mBaile Átha Cliath a mhaoiniú.

 2,055 

An
 t-

At
hr

ú 
Ae

rá
id

e

roimh 2011 AIBIM 1ST Forestry Fund  20 Infheistíocht i bpunann sócmhainní foraoiseachta ar fud Éireann.
2014 Covanta Poolbeg Project  44 Córas Teirmeach Cóireála Dramhaíola a láimhseálann 600,000 tonna de dhramhaíl agus a tháirgíonn 60 meigeavata de leictreachas.
2016 NTR  35 Infheistíocht fhadtéarmach cothromais i bhfeirmeacha gaoithe ar talamh.
2016 Dasos  55 Infheistíocht i bhforaoisí nua agus leath-aibí ar fud na hÉireann.
2017 Greencoat Renewables  76 Infheisteoir tábhachtach i dtairiscint phoiblí thosaigh d’infheisteoir i bhfuinneamh inathnuaite atá ag féahaint le margadh fuinnimh ghaoithe 

na hÉireann a chaipitliú.
2018 Power Capital  35 Saineolaí is forbairt feirm gréíne fótavoltach mhóra.
2018 Aurora  50 Ciste dírithe ar thógáil amach an ghúin nua fuinneamh in-athnuaite in Éirinn.
2019 Gore Street Energy Storage Fund Plc  34 Ag maoiniú tógáil amach infreastruchtúr stóráil fuinnimh le tacú le fás in-athnuaití in Éirinn.
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2015 Irish Water Refinancing Facility  300 Saoráidí iasachta de €450m, lena gcuimsítear athmhaoiniú an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean de €300m, agus saoráid iasachta bhreise de 
€150m.

2015 Irish Water  150 Saoráidí iasachta de €450m, lena gcuimsítear athmhaoiniú an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean de €300m, agus saoráid iasachta bhreise de 
€150m.
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t 2016 Aqua Comms  25 Forbróir Éireannach de bhonneagar snáthoptaice, lena n-áirítear líonra nascachta trasatlantaigh agus ceann idir Éirinn agus an RA.

2016 Dublin Airport Authority  35 Tacú le cur i gcrích spriocanna meántéarma agus fadtéarma Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath, go háirithe an rúidbhealach nua atá beartaithe 
do Bhaile Átha Cliath.
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2011 Irish Infrastructure Fund  250 Punann de shócmhainní bonneagair Éireannaigh.
2013 WestSummit Global Technology Fund  36 Infheistíocht i gciste domhanda teicneolaíochta $225m don chéim fáis.
2014 WLR Cardinal CRE Mezzanine Fund  75 Ciste eastáit réadaigh tráchtála um maoiniú idirurláir dírithe ar dheiseanna eastáit réadaigh tráchtála.
2015 Leeds Equity Partners Fund  92 Infheistíocht thábhachtach i bpríomhinfheisteoir domhanda i dtionscail an oideachais/an eolais. 
2015 Quadrant  50 Meáin airgeadais fhorbartha a thugann iasachtaí chun forbairt oifigí ardchaighdeáin in Éirinn a éascú.
2016 Reverence Capital Partners  50 Ciste cothromais dhomhanda de de $421m atá dírithe ar earnáil na seirbhísí airgeadais.
2017 InsideSales  24 Ardán luathaithe díolachán tuarthaigh atá atá ag fás a láithreacht in Éirinn.
2017 Kaseya  20 Soláthróirí de réitigh iomlána bainistithe Idirthráchtála Éireann le haghaidh soláthróirí seirbhísí bainistithe agus cuideachtaí meánmhéide.

2018/2019 Vectra Networks  10 Infheistíocht lena dtacaítear le margaíocht agus díolacháin dhomhanda ag fás a láithreacht in Éirinn. 
 607 

Achoimríonn an liosta na gealltanais curtha i bhfeidhm ó bhunú an Chiste; ag cuimsiú gealltanais reatha chomh maith le gealltanais atá páirtíoctha nó láníoctha, aibithe, as feidhm nó foirceanta.
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An Ostair

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 2,227 Andritz 0.09

 326 Erste Group Bank 0.01

 4,965 Immofinanz 0.12

 807 Raiffeisen Bank International 0.02

 166 Verbund 0.01

0.24

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.00%

 An Bheilg 

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 974 Ageas 0.05

 32,091 Anheuser-Busch 2.33

 1,320 Colruyt 0.06

 438 Galapagos 0.08

 318 Groupe Bruxelles Lambert 0.03

 953 Proximus 0.02

 260 Solvay 0.03

 906 UCB 0.06

 1,190 Warehouse De Pauw CVA 0.19

2.87

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.02%

An Danmhairg 

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 61 AP Moller - Maersk 0.08

 63 AP Moller - Maersk 0.08

 472 Carlsberg 0.06

 617 Coloplast 0.07

 2,091 Danske Bank 0.03

 200 DSV Panalpina 0.02

 120 Genmab 0.02

 443 H Lundbeck 0.02

 2,923 Novo Nordisk 0.15

 276 Novozymes 0.01

 2,542 Orsted 0.23

 2,156 Pandora 0.08

 1,255 Tryg 0.03

 160 Vestas Wind Systems 0.01

0.91

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.01%

 An Fhionlainn 

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 800 Elisa 0.04

 890 Fortrum 0.02

 602 Kone 0.04

 306 Metso 0.01

 204,664 Nokia 0.67

 1,928 Nordea Bank 0.01

 2,493 Orion 0.10

 443 Sampo 0.02

 2,633 Stora Enso 0.03

 An Fhionlainn (ar lean)

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 252 UPM-Kymmene 0.01

0.96

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.01%

An Fhrainc

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 307 Accor 0.01

 2,111 Aeroports De Paris 0.37

 17,749 Air Liquide 2.24

 21,406 Airbus 2.79

 352 Alstom 0.01

 223 Amundi 0.02

 148 Arkema 0.01

 1,815 Atos 0.13

 77,849 Axa 1.95

 667 Biomerieux 0.05

 43,441 BNP Paribas 2.29

 18,476 Bollore 0.07

 379 Bouygues 0.01

 532 Bureau Veritas 0.01

 300 Capgemini 0.03

 4,784 Carrefour 0.07

 234 Casino Guichard Perrachon 0.01

 1,664 Cie De Saint-Gobain 0.06

 2,521 CNP Assurances 0.04

 335 Covivio 0.03

 2,669 Credit Agricole 0.03

 24,384 Danone 1.80

 95 Dassault Systems 0.01

 565 Edenred 0.03

 972 Eiffage 0.10

 70,858 Engie 1.02

 11,101 Essiloruxottica 1.51

 203 Eurazeo 0.01

 558 Faurecia 0.03

 3,151 Gecina 0.50

 1,643 Getlink 0.03

 211 Hermes International 0.14

 251 Icade 0.02

 208 Ingenico Group 0.02

 973 Ipsen 0.08

 2,846 Kering 1.67

 8,027 Klepierre 0.27

 656 Legrand 0.05

 9,592 L'Oreal 2.53

 10,234 Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitt 4.24

 7,708 Natixis 0.03

 76,389 Orange 1.00

 268 Pernod Ricard 0.04

 2,806 Peugeot 0.06

 913 Publicis Groupe 0.04

 80 Remy Cointreau 0.01

 13,489 Safran 1.86

An Fhrainc (ar lean)

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 42,251 Sanofi 3.79

 450 Sartorius Stedim Biotech 0.07

 20,787 Schneider Electric 1.90

 323 Scor 0.01

 446 SEB 0.06

 32,353 Societe Generale 1.00

 223 Sodexo 0.02

 3,601 Suez 0.05

 76 Teleperformance 0.02

 104 Thales 0.01

 389 Ubisoft Entertainment 0.02

 80 Unibail-Rodamco-Westfield 0.01

 956 Valeo 0.03

 1,487 Veolia Environnement 0.04

 37,009 Vinci 3.66

 34,042 Vivendi 0.88

 124 Wendel 0.01

38.94

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.26%

An Ghearmáin

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 7,322 Adidas 2.13

 15,848 Allianz 3.47

 17,835 Alstria Office Reit 0.30

 33,821 BASF 2.27

 35,701 Bayer 2.60

 221 Bayerische Motoren Werke 0.01

 11,928 Bayerische Motoren Werke 0.87

 575 Beiersdorf 0.06

 1,555 Brenntag 0.08

 174 Carl Zeiss Meditec 0.02

 3,681 Commerzbank 0.02

 30,814 Daimler 1.52

 7,211 Deutsche Boerse 1.01

 447 Deutsche Lufthansa 0.01

 39,807 Deutsche Post 1.35

 123,758 Deutsche Telekom 1.81

 268 Deutsche Wohnen 0.01

 3,224 E.On 0.03

 251 Fraport Frankfurt Airport 0.02

 269 Frenius Medical Care & Co 0.02

 16,206 Frenius & Co Kgaa 0.81

 840 Fuchs Petrolub 0.04

 321 Hannover Rueck 0.06

 712 Heidelbergcement 0.05

 295 Henkel & Co Kgaa 0.03

 246 Henkel & Co Kgaa 0.02

 517 Hochtief 0.06

 5,763 Instone Real Estate Group 0.13

 794 Knorr-Bremse 0.07

 577 Merck Kgaa 0.06

 1,732 Metro 0.02

INFHEISTÍOCHTAÍ LÁNROGHNACHA  
GNÁTHSCAIREANNA LUAITE
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An Ghearmáin (ar lean)

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 123 MTU Aero Engines 0.03

 5,580 Muenchener Rueckversicherungs 1.47

 1,335 Puma 0.09

 2,357 RWE 0.06

 40,627 SAP 4.88

 40 Sartorius 0.01

 29,382 Siemens 3.43

 267 Siemens Healthineers 0.01

 314 Symrise 0.03

 3,947 Telefonica Deutschland 
Sealúchas 

0.01

 2,753 Uniper 0.08

 6,848 Volkswagen 1.21

 107 Volkswagen 0.02

 15,941 Vonovia 0.76

 1,913 Zalando 0.09

31.13

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.21%

Éire

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 3,610 Accenture 0.68

 12,092 AIB Plc 0.04

 853 Allegion 0.09

 2,076 Allergan 0.35

 92,977 Bank Of Ireland 0.45

 29,151 CRH 1.04

 722 CRH 0.03

 23,701 Dalata Hotel Group 0.12

 144 DCC 0.01

 2,463 Eaton Corp 0.21

 2,155 Experian 0.06

 76 Flutter Entertainment 0.01

 76,000,000 Greencoat Renewables 90.06

 138,143 Hibernia Reit 0.19

 1,142 Ingersoll-Rand 0.14

 775 James Hardie Industries 0.01

 625 Jazz Pharmaceuticals 0.08

 4,245 Johnson Controls International 0.15

 217 Kerry Group 0.02

 33 Kerry Group 0.00

 149 Kingspan Group 0.01

 78 Kingspan Group 0.00

 2,466 Linde 0.47

 714,285 Mainstay Medical International 1.79

 5,000,000 Malin Corp 22.70

 5,991 Medtronic 0.60

 92,941 National Toll Road Eur0.00125 
(Post Red)

0.01

 573 Pentair 0.02

 2,640 Perrigo Co 0.12

 1,225 Seagate Technology 0.06

 238 Smurfit Kappa Group 0.01

 546 Steris 0.07

 793,776 Waterford Wedgewood Uts 0.00

Éire (ar lean)

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 731 Willis Towers Watson 0.13

119.77

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.80%

An Iodáil 

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 3,999 Assicurazioni Generali 0.07

 10,737 Atlantia 0.22

 1,826 Davide Campari-Milano 0.01

 64,745 Enav 0.34

 294,138 Enel 2.08

 374 Ferrari 0.06

 365,274 Goldman Sachs Ins Bank 
Loanport 'Io'Cls Usd

58.34

 36,103 Infrastrutture Wireless Italia 0.32

 615,919 Intesa Sanpaolo 1.45

 2,245 Mediobanca Banca Di Credito Fi 0.02

 2,277 Moncler 0.09

 4,371 Pirelli & C 0.02

 4,511 Poste Italiane 0.05

 1,104 Prysmian 0.02

 1,028 Recordati 0.04

 14,131 Snam 0.07

 53,959 Telecom Italia Spa /Milano 0.03

 54,886 Telecom Italia Spa /Milano 0.03

 80,263 Terna Rete Elettrica Nazionale 0.48

 2,448 Unicredit 0.03

63.78

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.42%

Geirsí, Oileáin Mhuir nIocht

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 7,095 Amcor 0.07

 1,164 Aptiv 0.10

0.17

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.00%

Lucsamburg

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 3,866 Arcelormittal 0.06

 2,880 Aroundtown 0.02

 3,140 Tenaris 0.03

0.11

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.00%

An Ísiltír

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 1,105 ABN Amro Bank 0.02

 11 Adyen 0.01

 8,220 Aegon 0.03

 684 Akzo Nobel 0.06

 2,898 Altice Europe 0.02

 15,912 ASML Holding 4.19

 771 Exor 0.05

An Ísiltír (ar lean)

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 1,117 Heineken Holding 0.10

 475 Heineken 0.05

 145,513 ING Groep 1.55

 47,007 Koninklijke Ahold Delhaize 1.05

 8,111 Koninklijke DSM 0.94

 9,316 Koninklijke Kpn 0.02

 34,736 Koninklijke Philips 1.51

 448 Koninklijke Vopak 0.02

 9,652 Mylan 0.17

 1,372 NN Group 0.05

 159 NXP Semiconductors 0.02

 558 Prosus 0.04

 2,289 Randstad 0.12

 71,429 SNS Reaal Groep Eur1.63 0.06

 1,220 Wolters Kluwer 0.08

10.16

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.07%

An Iorua

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 688 DNB 0.01

 19,654 Entra 0.29

 2,642 Gjensidige Forsikring 0.05

 640 Mowi 0.01

 3,378 Orkla 0.03

 2,416 Schibsted 0.06

 1,512 Telenor 0.02

0.48

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.00%

An Phortaingéil

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 17,857 EDP - Energias De Portugal 0.07

 3,289 Jeronimo Martins SGPS 0.05

0.12

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.00%

An Rúis

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 16,675 Evraz 0.08

0.08

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.00%

An Spáinn

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 2,200 ACS Actividades De Construccio 0.08

 6,213 Aedas Homes 0.13

 2,917 Aena Sme 0.50

 16,594 Amadeus It Group 1.21

 251,607 Banco Bilbao Vizcaya Argentari 1.25

 23,243 Banco De Sabadell 0.02

 622,797 Banco Santander 2.32

 3,998 Cellnex Telecom 0.15

 1,891 Endesea 0.04
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QUOTED EQUITIES (AR LEAN)

An Spáinn (ar lean)

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 20,495 Ferrovial 0.55

 604 Grifols 0.02

 222,375 Iberdrola 2.04

 95,792 Industria De Diseno Textil 3.01

 2,662 Let's Gowex 0.02

 4,855 Mapfre 0.01

 27,517 Merlin Properties Socimi 0.35

 949 Naturgy Energy Group 0.02

 858 Red Electrica Corp 0.02

 176,410 Telefonica 1.10

12.86

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.09%

An tSualainn

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 43,420 Assa Abloy 0.91

 792 Atlas Copco 0.03

 416 Atlas Copco 0.01

 318 Boliden 0.01

 18,504 Castellum 0.39

 363 Electrolux 0.01

 1,637 Epiroc 0.02

 1,223 Epiroc 0.01

 1,401 Essity 0.04

 5,840 Hennes & Mauritz 0.11

 26,680 Hexagon 1.34

 1,202 ICA Gruppen 0.05

 737 Industrivarden 0.02

 925 Investor 0.05

 458 Kinnevik 0.01

 735 L E Lundbergforetagen 0.03

 647 Sandvik 0.01

 2,835 Securitas 0.04

 1,037 Skandinaviska Enskilda Banken 0.01

 4,086 Skanska 0.08

 2,052 SKF 0.04

 1,649 Svenska Handelsbanken 0.02

 2,196 Tele2 0.03

 1,323 Telefonaktiebolaget Lm Ericsso 0.01

 8,225 Telia Co 0.03

3.29

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.02%

An Eilvéis

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 977 ABB Ltd 0.02

 302 Adecco Group 0.02

 420 Alcon Inc 0.02

 238 Baloise Holding 0.04

 12 Barry Callebaut 0.02

 3 Chocoladefabriken Lindt & Spru 0.02

 2,149 Chubb Ltd 0.30

 438 Cie Financiere Richemont 0.03

An Eilvéis (ar lean)

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 803 Coca-Cola Hbc 0.02

 2,886 Credit Suisse Group 0.03

 688 Dufry 0.06

 26 Ems-Chemie Holding 0.02

 792 Garmin Ltd 0.07

 75 Geberit 0.04

 17 Givaudan 0.05

 23,646 Glencore Plc 0.07

 665 Kuehne + Nel International 0.10

 1,073 Lafargeholcim Ltd 0.05

 13,662 Nestle 1.32

 2,481 Novartis 0.21

 210 Pargesa Holding 0.02

 88 Partners Group Holding 0.07

 1,166 Roche Holding 0.34

 40 Schindler Holding 0.01

 44 SGS 0.11

 181 Sika 0.03

 222 Sonova Holding 0.05

 1,982 Stmicroelectronics 0.05

 61 Straumann Holding 0.05

 89 Swatch Group 0.02

 391 Swatch Group 0.02

 115 Swiss Life Holding 0.05

 527 Swiss Prime Site 0.05

 571 Swiss Re 0.06

 83 Swisscom 0.04

 1,666 TE Connectivity Ltd 0.14

 183,964 UBS Group 2.07

 225 Zurich Insurance Group 0.08

5.76

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.04%

An Ríocht Aontaithe

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 2,175 3I Group 0.03

 4,426 Admiral Group 0.12

 1,702 Aon 0.32

 388 Ashtead Group 0.01

 1,927 Associated British Foods 0.06

 18,190 Astrazeneca 1.63

 18,792 Auto Trader Group 0.13

 431 Aveva Group 0.02

 11,137 Aviva 0.05

 6,503 Bae Systems 0.04

 8,362 Barclays 0.02

 1,146 Barratt Developments 0.01

 1,539 Berkeley Group Holdings 0.09

 23,629 Big Yellow Group 0.33

 1,986 British Land Co 0.01

 8,214 BT Group 0.02

 1,307 Bunzl 0.03

 4,735 Burberry Group 0.12

 1,669 Coca-Cola European Partners 0.08

An Ríocht Aontaithe (ar lean)

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 42,089 Compass Group 0.93

 321 Croda International 0.02

 8,145 Cushman & Wakefield 0.15

 2,394 Diageo 0.09

 4,410 Direct Line Insurance Group 0.02

 14,004,502 Draper Esprit 78.85

 14,078 Ferguson 1.13

 10,338 Glaxosmithkline 0.22

 11,730,910 Gore Street Energy Storage 13.31

 2,271 Halma 0.06

 4,297 Hargreaves Lansdown 0.10

 19,364 HSBC Holdings 0.13

 2,208 Informa 0.02

 840 Intercontinental Hotels Group 0.05

 266 Intertek Group 0.02

 11,848 J Sainsbury 0.03

 11,732 JD Sports Fashion 0.12

 1,559 Land Securities Group reit 0.02

 16,403 Legal & General Group 0.06

 4,511 Liberty Global 0.09

 4,920 Liberty Global 0.10

 20,115 Linde 3.83

 27,170 Lloyds Banking Group 0.02

 520 London Stock Exchange Group 0.05

 17,043 M&G 0.05

 45,952 Marks & Spencer Group 0.12

 3,162 Meggitt 0.02

 4,999 Micro Focus International 0.06

 142,685 National Grid 1.58

 463 Next 0.04

 3,867 Nielsen Holdings 0.07

 6,044 Ocado Group 0.09

 3,161 Pearson 0.02

 250 Persimmon 0.01

 1,940 Prudential 0.03

 21,054 Reckitt Benckiser Group 1.52

 3,657 Relx 0.08

 191,564 Rentokil Initial 1.02

 319 Rio Tinto Ltd 0.02

 1,039 Rio Tinto 0.05

 1,704 Rolls-Royce Holdings 0.01

 2,652 RSA Insurance Group 0.02

 11,543 Sage Group 0.10

 334 Schroders 0.01

 4,632 Segro 0.05

 1,078 Sensata Technologies Holding 0.05

 11,998 Severn Trent 0.35

 3,859 Smith & Nephew 0.08

 1,007 Smiths Group 0.02

 197 Spirax-Sarco Engineering 0.02

 2,278 SSE 0.04

 2,774 Standard Chartered 0.02

 5,831 Standard Life Aberdeen 0.02

 7,358 Taylor Wimpey 0.02
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An Ríocht Aontaithe (ar lean)

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 1,372 Technipfmc 0.03

 22,531 Tesco 0.07

 140,850 Tritax Big Box Reit 0.25

 223,982 Tritax Eurobox 0.25

 55,566 Unilever Nv 2.85

 1,717 Unilever 0.09

 23,952 Unite Group 0.35

 2,017 United Utilities Group 0.02

 38,964 Vodafone Group 0.07

 156 Whitbread 0.01

 22,357 WM Morrison Supermarkets 0.05

 2,706 WPP 0.03

112.19

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.75%

Iomlán na gCothromas san Eoraip 403.81

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 2.68%

MEIRICEÁ THUAIDH

Ceanada

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 514 Agnico Eagle Mines 0.03

 2,309 Air Canada 0.08

 1,808 Algonquin Power & Util 0.02

 2,681 Alimentation Couche-Tard 0.08

 2,451 Allied Properties Reitunit 0.09

 1,164 Atco 0.04

 809 Bank Of Montreal 0.06

 1,741 Bank Of Nova Scotia 0.09

 1,502 Barrick Gold Corp 0.02

 1,008 BCE Incnew 0.04

 1,235 Brookfield Asset Mgmt 0.06

 447 CAE Inc 0.01

 7,938 Canadian Apartment Properties 0.29

 606 Canadian Imperial Bk Of Comm 0.04

 216 Canadian National Railway 0.02

 57 Canadian Pacific Railway 0.01

 1,501 Canadian Utilities 0.04

 1,928 CGI 0.14

 28,925 Chartwell Retirement 
Residencetrust Unit

0.28

 5,505 CI Financial 0.08

 163 Constellation Software 0.14

 1,193 Dollarama 0.04

 1,208 Emera 0.05

 4,848 Empire Co 0.10

 50,349 Enbridge 1.78

 62 Fairfax Financial Holdings 0.03

 1,737 First Capital Reitunit 0.02

 16,845 Fortis 0.62

 394 Franco-Nevada 0.04

 1,874 Great West Lifeco 0.04

 2,473 H&R Reitunit New 0.04

 2,476 Hydro One Limited 0.04

Ceanada (ar lean)

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 1,151 IA Financial 0.06

 808 Igm Financial 0.02

 545 Intact Financial 0.05

 17,052 Inter Pipeline 0.26

 5,459 Kinross Gold 0.02

 740 Kirkland Lake Gold 0.03

 2,329 Loblaw Companies 0.11

 1,151 Magna Intl 0.06

 4,272 Manulife Financial 0.08

 1,192 Metro 0.04

 962 National Bank Of Canada 0.05

 2,808 Onex Corpsub-Vtg 0.16

 598 Open Text Corporation 0.02

 236 Parkland Fuel 0.01

 2,570 Power Corp Canada 0.06

 2,676 Power Financial 0.06

 1,092 Quebecor cl B Sub-Vtg 0.02

 252 Restaurant Brands Intl 0.01

 1,595 Riocan Reittrust Unit 0.03

 213 Rogers Communications 0.01

 1,896 Royal Bank Of Canada 0.13

 475 Saputo 0.01

 1,336 Shaw Communications 0.02

 129 Shopify cl A Sub 0.05

 1,057 Smartcentres Reitvariable 0.02

 20,933 Summit Industrial ome Reittrust 
Unit New

0.17

 1,103 Sun Life Financial 0.04

 36,053 TC Energy 1.70

 869 Telus Corp 0.03

 601 Thomson Reuters Corpnew 0.04

 1,534 Toronto Dominion Banknew 0.08

 604 Waste Connections 0.05

 1,049 Weston (George) 0.07

 1,070 Wheaton Precious Metals 0.03

 2,474 WSP Global 0.15

8.22

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.05%

Stáit Aontaithe Mheiriceá

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 2,487 3M Co 0.39

 24,889 Abbott Laboratories 1.92

 7,674 Abbvie 0.60

 663 Abiomed 0.10

 3,503 Activision Blizzard 0.19

 976 Acuity Brands 0.12

 2,388 Adobe 0.70

 840 Advance Auto Parts 0.12

 6,451 Advanced Micro Devices 0.26

 4,008 Aflac 0.19

 1,525 Agilent Technologies 0.12

 2,069 Agnc Investment 0.03

Stáit Aontaithe Mheiriceá (ar lean)

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 1,158 Air Products & Chemicals 0.24

 1,333 Akamai Technologies 0.10

 445 Alaska Air Group 0.03

 433 Albemarle 0.03

 4,292 Alexandria Real Estate Equities 0.62

 1,509 Alexion Pharmaceuticals 0.15

 4,564 Align Technology 1.13

 50 Alleghany 0.04

 1,574 Alliance Data Systems 0.16

 1,993 Allstate 0.20

 2,703 Ally Financial 0.07

 3,448 Alphabet -Cl A 4.11

 1,494 Alphabet -Cl C 1.78

 2,094 Amazon.Com 3.44

 63 Amerco 0.02

 1,410 American Airlines Group 0.04

 3,675 American Express Co 0.41

 257 American Financial Group 0.03

 4,154 American International Group 0.19

 22,104 American Tower 4.52

 9,405 American Water Works 1.03

 1,013 Ameriprise Financial 0.15

 1,358 Amerisourcebergen 0.10

 1,231 Ametek 0.11

 2,743 Amgen 0.59

 1,446 Amphenol 0.14

 1,696 Analog Devices 0.18

 3,264 Annaly Capital Management 0.03

 491 Ansys 0.11

 1,241 Anthem 0.33

 1,004 AO Smith 0.04

 477 Apartment Investment & 
Management

0.02

 21,796 Apple 5.69

 4,690 Applied Materials 0.25

 1,096 Aqua America 0.05

 2,420 Aramark 0.09

 2,676 Archer-Daniels-Midland 0.11

 1,811 Arconic 0.05

 352 Arista Networks 0.06

 1,499 Arrow Electronics 0.11

 519 Assurant 0.06

 37,680 AT&T 1.31

 7,359 Atmos Energy 0.73

 1,399 Autodesk 0.23

 1,937 Automatic Data Processing 0.29

 251 Autozone 0.27

 5,041 Avalonbay Communities 0.94

 541 Avery Dennison 0.06

 2,269 Axa Equitable Holdings 0.05

 2,104 Baker Hughes 0.05

 17,833 Ball 1.03

 40,383 Bank Of America 1.27
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QUOTED EQUITIES (AR LEAN)

Stáit Aontaithe Mheiriceá (ar lean)

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 4,170 Bank Of New York Mellon 0.19

 1,098 Bausch Health Cos 0.03

 2,679 Baxter International 0.20

 1,132 Becton Dickinson And Co 0.27

 8,013 Berkshire Hathaway 1.62

 2,952 Best Buy 0.23

 1,165 Biogen 0.31

 106 Biomarin Pharmaceutical 0.01

 23 Bio-Rad Laboratories 0.01

 998 Black Knight 0.06

 487 Blackrock 0.22

 1,567 Blackstone Group 0.08

 2,176 Boeing 0.63

 250 Booking Holdings 0.46

 761 Booz Allen Hamilton Holding 0.05

 2,361 Borgwarner 0.09

 4,270 Boston Properties 0.52

 57,006 Boston Scientific 2.29

 11,623 Bristol-Myers Squibb 0.66

 1,913 Broadcom 0.54

 765 Broadridge Financial Solutions 0.08

 1,348 Brown & Brown 0.05

 1,684 Brown-Forman 0.10

 407 Burlington Stores 0.08

 3,594 Cadence Design Systems 0.22

 6,087 Camden Property Trust 0.57

 1,285 Campbell Soup 0.06

 2,638 Capital One Financial 0.24

 2,660 Cardinal Health 0.12

 1,053 Carmax 0.08

 2,190 Caterpillar 0.29

 647 Cboe Global Markets 0.07

 3,204 CBRE Group 0.17

 600 CDK Global 0.03

 1,065 CDW /De 0.14

 565 Celanese 0.06

 2,601 Centene 0.15

 9,442 Centerpoint Energy 0.23

 10,711 Centurylink 0.13

 3,196 Cerner 0.21

 1,280 CF Industries Holdings 0.05

 2,149 CH Robinson Worldwide 0.15

 4,913 Charles Schwa 0.21

 752 Charter Communications 0.32

 42,522 Cheniere Energy 2.31

 137 Chipotle Mexican Grill 0.10

 1,482 Church & Dwight 0.09

 2,114 Cigna 0.38

 1,067 Cinnati Financial 0.10

 678 Cintas 0.16

 20,299 Cisco Systems 0.87

 11,032 Citigroup 0.78

 2,997 Citizens Financial Group 0.11

Stáit Aontaithe Mheiriceá (ar lean)

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 1,751 Citrix Systems 0.17

 1,125 Clorox 0.15

 1,628 CME Group 0.29

 10,665 CMS Energy 0.60

 17,321 Coca-Cola 0.85

 264 Cognex 0.01

 4,158 Cognizant Technology Solutions 0.23

 5,843 Colgate-Palmolive 0.36

 22,327 Comcast 0.89

 997 Comerica 0.06

 4,021 Conagra Brands 0.12

 7,970 Consolidated Edison 0.64

 700 Constellation Brands 0.12

 310 Cooper 0.09

 1,311 Copart 0.11

 3,405 Corning 0.09

 3,100 Corteva 0.08

 67 Costar Group 0.04

 5,852 Costco Wholesale 1.53

 1,180 Coty 0.01

 15,781 Crown Castle International 2.00

 697 Crown Holdings 0.05

 3,209 CSX 0.21

 1,127 Cummins 0.18

 6,708 CVS Health 0.44

 4,708 Cyrusone 0.27

 2,992 Danaher 0.41

 701 Darden Restaurants 0.07

 1,439 Davita 0.10

 1,340 Deere & Co 0.21

 1,470 Dell Technologies 0.07

 3,363 Delta Air Lines 0.17

 1,421 Dentsply Sirona 0.07

 54 Dexcom 0.01

 1,415 Digital Realty Trust 0.15

 2,132 Discover Financial Services 0.16

 1,987 Discovery 0.06

 2,941 Discovery 0.08

 920 Dish Network 0.03

 248 Docusign 0.02

 1,457 Dollar General 0.20

 1,766 Dollar Tree 0.15

 3,941 Dominion Energy 0.29

 4,059 Domino's Pizza 1.06

 6,451 Douglas Emmett 0.25

 685 Dover 0.07

 3,607 DOW 0.18

 1,857 Dr Horton 0.09

 3,842 Dropbox 0.06

 1,137 DTE Energy 0.13

 3,667 Duke Energy 0.30

 15,739 Duke Realty 0.49

 2,717 Dupont De Nemours 0.16

Stáit Aontaithe Mheiriceá (ar lean)

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 6,882 DXC Technology 0.23

 1,131 E*Trade Financial 0.05

 1,282 Eastman Chemical 0.09

 1,557 Eaton Vance 0.06

 6,778 Ebay 0.22

 1,248 Ecolab 0.21

 9,144 Edison International 0.61

 1,346 Edwards Lifesciences 0.28

 386 Elanco Animal Health 0.01

 15,838 Electronic Arts 1.52

 4,372 Eli Lilly & Co 0.51

 2,987 Emerson Electric 0.20

 10,920 Enlink Midstream Llc 0.06

 1,306 Entergy 0.14

 226 Epam Systems 0.04

 771 Equifax 0.10

 684 Equinix 0.35

 6,060 Equity Lifestyle Properties 0.38

 11,998 Equity Residential 0.86

 407 Erie Indemnity 0.06

 2,111 Essex Property Trust 0.57

 1,731 Estee Lauder 0.32

 8,460 Eversource Energy 0.64

 4,811 Exelon 0.20

 1,188 Expedia Group 0.11

 841 Expeditors International 0.06

 4,491 Extra Space Storage 0.42

 893 F5 Networks 0.11

 12,006 Facebook 2.19

 448 Factset Research Systems 0.11

 5,566 Fastenal Co 0.18

 2,771 Federal Realty Investment Trust 0.32

 823 Fedex 0.11

 1,065 Fidelity National Financial 0.04

 2,943 Fidelity National Information 0.36

 4,039 Fifth Third Bank 0.11

 736 First Republic Bank 0.08

 2,755 Fiserv 0.28

 504 Fleetcor Technologies 0.13

 998 Flir Systems 0.05

 523 Flowserve 0.02

 666 FMC 0.06

 27,443 Ford Motor 0.23

 943 Fortinet 0.09

 1,338 Fortive 0.09

 1,269 Fortune Brands Home & Security 0.07

 3,283 Fox 0.11

 2,894 Fox 0.09

 1,827 Franklin Resources 0.04

 5,000 Freeport-Mcmoran 0.06

 3,224 Gap 0.05

 497 Gartner 0.07

 161 General Dynamics 0.03
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Stáit Aontaithe Mheiriceá (ar lean)

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 37,106 General Electric 0.37

 3,967 General Mills 0.19

 5,230 General Motors 0.17

 949 Genuine Parts 0.09

 6,538 Gilead Sciences 0.38

 1,728 Global Payments 0.28

 608 Globe Life 0.06

 603 Godaddy 0.04

 1,170 Goldman Sachs Group 0.24

 222 Grubhub 0.01

 70 Guidewire Software 0.01

 775 H&R Block 0.02

 3,081 Halliburton 0.07

 2,072 Hanesbrands 0.03

 2,200 Harley-Davidson 0.07

 2,521 Hartford Financial Services 0.14

 788 Hasbro 0.07

 1,166 HCA Healthcare 0.15

 3,762 HD Supply Holdings 0.13

 8,643 Healthcare Realty Trust 0.26

 20,873 Healthpeak Properties 0.64

 218 Heico 0.02

 283 Heico 0.02

 425 Helmerich & Payne 0.02

 1,983 Henry Schein 0.12

 1,311 Hershey 0.17

 7,013 Hewlett Packard Enterprise 0.10

 1,440 Hilton Worldwide Holdings 0.14

 1,673 Hologic 0.08

 5,735 Home Depot 1.11

 3,154 Honeywell International 0.50

 1,526 Hormel Foods 0.06

 25,888 Host Hotels & Resorts 0.43

 10,279 HP 0.19

 7,746 Hudson Pacific Properties 0.26

 575 Humana 0.19

 5,411 Huntington Bancshares 0.07

 316 Huntington Ingalls Industries 0.07

 130 Iac/Interactive 0.03

 414 Idex 0.06

 989 Idexx Laboratories 0.23

 1,537 Illinois Tool Works 0.25

 562 Illumina 0.17

 1,846 Incyte 0.14

 1,321 Ingredion 0.11

 91 Insulet 0.01

 22,715 Intel 1.21

 26,834 Intercontinental Exchange 2.21

 4,873 International Business Machine 0.58

 465 International Flavors & Fragra 0.05

 2,878 International Paper 0.12

 5,170 Interpublic Group Of Cos 0.11

 8,008 Intuit 1.87

Stáit Aontaithe Mheiriceá (ar lean)

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 435 Intuitive Surgical 0.23

 19,547 Invitation Homes 0.52

 129 Ipg Photonics 0.02

 899 Iqvia Holdings 0.12

 1,854 Iron Mountain 0.05

 492 Jack Henry & Associates 0.06

 1,038 Jacobs Engineering Group 0.08

 434 Jb Hunt Transport Services 0.05

 1,583 Jm Smucker Co 0.15

 13,204 Johnson & Johnson 1.71

 549 Jones Lang Lasalle 0.09

 16,254 JPMorgan Chase & Co 2.02

 3,030 Juniper Networks 0.07

 590 Kansas City Southern 0.08

 1,286 Kellogg Co 0.08

 4,973 Key 0.09

 1,218 Keysight Technologies 0.11

 3,493 Kilroy Realty 0.26

 2,239 Kimberly-Clark 0.27

 3,234 Kimco Realty 0.06

 62,143 Kinder Morgan 1.17

 859 KLA 0.14

 4,333 Kohl's 0.20

 5,860 Kraft Heinz 0.17

 9,040 Kroger 0.23

 838 L Brands 0.01

 697 Laboratory Of America Holdings 0.10

 718 Lam Research 0.19

 758 Lamb Weston Holdings 0.06

 1,270 Las Vegas Sands 0.08

 693 Lear 0.08

 835 Leggett & Platt 0.04

 2,308 Leidos Holdings 0.20

 2,408 Lennar 0.12

 293 Lennox International 0.06

 368 Liberty Broadband 0.04

 482 Liberty Media -Liberty For 0.02

 1,976 Liberty Media -Liberty Sir 0.08

 2,096 Liberty Media -Liberty Sir 0.09

 530 Liberty Property Trust 0.03

 2,603 Life Storage 0.25

 1,290 Loln National 0.07

 950 Live Nation Entertainment 0.06

 3,725 LKQ 0.12

 1,446 Loews 0.07

 4,292 Lowe's Cos 0.46

 720 Lululemon Athletica 0.15

 621 M&T Bank 0.09

 6,343 Mack-Cali Realty 0.13

 1,180 Macy's 0.02

 881 Manpowergroup 0.08

 27 Markel 0.03

 357 Marketaxess Holdings 0.12

Stáit Aontaithe Mheiriceá (ar lean)

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 1,182 Marriott International 0.16

 17,197 Marsh & Mclennan Cos 1.70

 4,241 Martin Marietta Materials 1.06

 3,064 Masco 0.13

 4,306 Mastercard 1.14

 1,539 Match Group 0.11

 1,491 Maxim Integrated Products 0.08

 698 Mccormick & Co 0.11

 3,437 Mcdonald's 0.60

 1,285 Mckesson 0.16

 1,667 Medical Properties Trust 0.03

 12,501 Merck & Co 1.01

 4,808 Metlife 0.22

 279 Mettler-Toledo International 0.20

 4,459 Mgm Resorts International 0.13

 1,456 Microchip Technology 0.14

 6,945 Micron Technology 0.33

 38,066 Microsoft 5.34

 837 Mid-America Apartment 
Communities

0.10

 337 Middleby 0.03

 473 Mohawk Industries 0.06

 3,733 Molson Coors Beverage 0.18

 7,059 Mondelez International 0.35

 84 Mongodb 0.01

 2,545 Monster Beverage 0.14

 1,448 Moody's 0.31

 6,360 Morgan Stanley 0.29

 1,184 Mosaic 0.02

 901 Motorola Solutions 0.13

 486 Msci 0.11

 659 Nasdaq 0.06

 1,441 National Oilwell Varco 0.03

 1,051 National Retail Properties 0.05

 2,002 Netapp 0.11

 1,677 Netflix 0.48

 1,409 Newell Brands 0.02

 4,167 Newmont 0.16

 5,975 News 0.08

 400 News 0.01

 3,930 Nextera Energy 0.85

 26,047 Nike 2.35

 2,556 Nisource 0.06

 4,085 Nordstrom 0.15

 1,116 Norfolk Southern 0.19

 20,546 Northern Trust 1.94

 4,848 Nortonlifelock 0.11

 2,151 Nucor 0.11

 2,813 Nvidia 0.59

 27 NVR 0.09

 241 Okta 0.02

 426 Old Dominion Freight Line 0.07

 857 Omega Healthcare Investors 0.03
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QUOTED EQUITIES (AR LEAN)

Stáit Aontaithe Mheiriceá (ar lean)

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 1,453 Omnicom Group 0.10

 4,432 On Semiconductor 0.10

 10,921 Oracle 0.51

 573 O'Reilly Automotive 0.22

 1,614 Owens Corning 0.09

 1,672 Paccar 0.12

 457 Packaging Of America 0.05

 143 Palo Alto Networks 0.03

 754 Parker-Hannifin 0.14

 1,986 Paychex 0.15

 143 Paycom Software 0.03

 5,028 Paypal Holdings 0.48

 6,159 Pebblebrook Hotel Trust 0.15

 2,847 People's United Financial 0.04

 7,306 Pepsico 0.89

 619 Perkinelmer 0.05

 23,147 Pfizer 0.81

 901 Pinnacle West Capital 0.07

 426 Pinterest 0.01

 2,030 PNC Financial Services Group 0.29

 1,039 PPG Industries 0.12

 1,629 Pripal Financial Group 0.08

 11,938 Procter & Gamble 1.33

 3,170 Progressive 0.20

 16,308 Prologis 1.29

 2,282 Prudential Financial 0.19

 110 PTC 0.01

 2,899 Public Service Enterprise Group 0.15

 2,184 Public Storage 0.41

 2,788 Pultegroup 0.10

 790 PVH 0.07

 1,241 Qorvo 0.13

 5,984 Qualcomm 0.47

 496 Quanta Services 0.02

 887 Ralph Lauren 0.09

 805 Raymond James Financial 0.06

 5,678 Realty ome 0.37

 5,946 Regency Centers 0.33

 448 Regeneron Pharmaceuticals 0.15

 6,116 Regions Financial 0.09

 273 Reinsurance Group Of America 0.04

 1,354 Republic Services 0.11

 869 Resmed 0.12

 654 Ringcentral 0.10

 15,166 RLJ Lodging Trust 0.24

 2,665 Robert Half International 0.15

 796 Rockwell Automation 0.14

 577 Roku 0.07

 2,810 Rollins 0.08

 475 Roper Technologies 0.15

 2,519 Ross Stores 0.26

 496 Rpm International 0.03

 2,207 Ryman Hospitality Properties 0.17

Stáit Aontaithe Mheiriceá (ar lean)

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 1,739 S&P Global 0.42

 3,756 Sabre 0.08

 3,887 Salesforce.Com 0.56

 3,018 SBA Communications 0.65

 1,014 Sealed Air 0.04

 142 Seattle Genetics 0.01

 987 SEI Investments 0.06

 11,025 Sempra Energy 1.49

 1,200 Servicenow 0.30

 415 Sherwin-Williams 0.22

 133 Signature Bank/New York 0.02

 7,938 Simon Property Group 1.05

 3,908 Sirius Xm Holdings 0.02

 924 Skyworks Solutions 0.10

 516 Sl Green Realty 0.04

 1,648 Snap 0.02

 445 Snap-On 0.07

 5,445 Southern 0.31

 2,668 Southwest Airlines 0.13

 861 Spirit Aerosystems Holdings 0.06

 144 Splunk 0.02

 427 Square 0.02

 1,743 SS&C Technologies Holdings 0.10

 5,578 Stag Industrial 0.16

 694 Stanley Black & Decker 0.10

 5,722 Starbucks 0.45

 1,873 State Street 0.13

 2,200 Steel Dynamics 0.07

 7,564 Store Capital 0.25

 1,586 Stryker 0.30

 358 Sun Communities 0.05

 174 Svb Financial Group 0.04

 5,978 Synchrony Financial 0.19

 1,154 Synopsys 0.14

 4,330 Sysco 0.33

 1,476 T Rowe Price Group 0.16

 559 Take-Two Interactive Software 0.06

 4,503 Tapestry 0.11

 3,506 Target 0.40

 586 TD Ameritrade Holding 0.03

 144 Teledyne Technologies 0.04

 255 Teleflex 0.09

 1,188 Teradyne 0.07

 5,273 Texas Instruments 0.60

 1,793 Thermo Fisher Scientific 0.52

 716 Tiffany & Co 0.09

 6,348 TJX 0.34

 1,718 T-Mobile Us 0.12

 1,236 Tractor Supply 0.10

 248 Transdigm Group 0.12

 178 Transunion 0.01

 1,285 Travelers 0.16

 471 Trimble 0.02

Stáit Aontaithe Mheiriceá (ar lean)

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 4,249 Tripadvisor 0.11

 5,866 Truist Financial 0.29

 88 Twilio 0.01

 3,421 Twitter 0.10

 177 Tyler Technologies 0.05

 2,278 Tyson Foods 0.18

 357 Uber Technologies 0.01

 2,083 UDR 0.09

 2,049 UGI 0.08

 621 Ulta Beauty 0.14

 4,977 Under Armour 0.10

 5,462 Under Armour 0.09

 2,802 Union Pacific 0.45

 1,641 United Airlines Holdings 0.13

 2,896 United Parcel Service 0.30

 856 United Rentals 0.13

 3,946 United Technologies 0.53

 4,502 Unitedhealth Group 1.18

 757 Universal Health Services 0.10

 2,626 Unum Group 0.07

 9,322 Urban Edge Properties 0.16

 6,145 US Ban 0.32

 501 Varian Medical Systems 0.06

 198 Veeva Systems 0.02

 5,324 Ventas 0.27

 4,454 Vereit 0.04

 1,013 Verisign 0.17

 856 Verisk Analytics 0.11

 19,997 Verizon Communications 1.09

 1,165 Vertex Pharmaceuticals 0.23

 2,519 VF 0.22

 3,969 Viacomcbs 0.15

 7,947 Visa 1.33

 250 Vmware 0.03

 880 Vornado Realty Trust 0.05

 1,208 Voya Financial 0.07

 732 Vulcan Materials 0.09

 149 Wabco Holdings 0.02

 5,417 Walgreens Boots Alliance 0.28

 8,182 Walmart 0.87

 18,156 Walt Disney 2.34

 2,153 Waste Management 0.22

 716 Waters 0.15

 1,285 Wayfair 0.10

 1,868 Wec Energy Group 0.15

 368 Wellcare Health Plans 0.11

 59,300 Wells Fargo 2.84

 7,838 Welltower 0.57

 279 West Pharmaceutical Services 0.04

 1,263 Western Digital 0.07

 5,863 Western Union 0.14

 1,416 Westinghouse Air Brake 
Technologies

0.10
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Punann Infheistíochtaí – CISÉ
Ráitis Airgeadais

Stáit Aontaithe Mheiriceá (ar lean)

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 462 Westlake Chemical 0.03

 2,771 Westrock 0.11

 3,205 Weyerhaeuser 0.09

 367 Whirlpool 0.05

 45,501 Williams 0.96

 233 Workday 0.03

 2,410 WP Carey 0.17

 1,294 WR Berkley 0.08

 553 WW Grainger 0.17

 346 Wynn Resorts 0.04

 3,115 Xcel Energy 0.18

 834 Xerox Holdings 0.03

 1,373 Xilinx 0.12

 649 Xpo Logistics 0.05

 835 Xylem /Ny 0.06

 2,686 Yum! Brands 0.24

 349 Zayo Group Holdings 0.01

 343 Zebra Technologies 0.08

 974 Zimmer Biomet Holdings 0.13

 908 Zions Ban 0.04

 2,503 Zoetis 0.29

171.88

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 1.14%

Iomlán na gCothromas i Mheiriceá Thuaidh 180.09

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 1.20%

AN ÁISE-AN TAIGÉAN CIÚIN 

An Astráil

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 1,367 AGL Energy 0.02

 3,411 APA Group 0.02

 542 Aristocrat Leisure 0.01

 779 ASX 0.04

 9,796 Aurizon Holdings 0.03

 19,781 Ausnet Services 0.02

 4,218 Australia & New Zealand Banking 0.06

 6,714 Bendigo & Adelaide Bank 0.04

 7,761 Bluescope Steel 0.07

 2,759 Brambles 0.02

 95,905 Centuria Industrial Reit 0.20

 1,489 Cimic Group 0.03

 1,534 Coca-Cola Amatil 0.01

 607 Cochlear 0.09

 9,224 Coles Group 0.09

 1,507 Commonwealth Bank Of 
Australia

0.08

 410 CSL 0.07

 3,246 Dexus 0.02

 2,731 Flight Centre Travel Group 0.08

 6,526 Fortescue Metals Group 0.04

 63,870 Goodman Group 0.53

 5,706 GPT Group 0.02

 8,527 Harvey Norman Holdings 0.02

An Astráil (ar lean)

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 - Incitec Pivot 0.00

 5,320 Insurance Australia Group 0.03

 645 Lendlease Group 0.01

 318 Macquarie Group 0.03

 2,229 Magellan Financial Group 0.08

 5,058 Medibank Pvt 0.01

 224,266 Mirvac Group 0.45

 3,250 National Australia Bank 0.05

 1,505 Newcrest Mining 0.03

 1,368 Orica 0.02

 268,837 Prime Infra Grp-Prime 
Aetdholdings

0.00

 3,436 QBE Insurance Group 0.03

 368 Ramsay Health Care 0.02

 558 Rea Group 0.04

 4,845 Scentre Group 0.01

 989 Seek 0.01

 1,585 Sonic Healthcare 0.03

 110,922 Spark Infrastructure Group 0.14

 6,698 Stockland 0.02

 4,237 Suncorp Group 0.03

 4,484 Sydney Airport 0.02

 5,397 Tabcorp Holdings 0.02

 8,476 Telstra Corp 0.02

 108,841 Transurban Group 1.01

 960 Treasury Wine Estates 0.01

 6,610 Vicinity Centres 0.01

 3,274 Wesfarmers 0.08

 3,546 Westpac Banking Corp 0.05

 5,649 Woolworths Group 0.13

4.01

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.03%

Hong Cong

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 9,067 Aia Group 0.08

 928 ASM Pacific Technology 0.01

 5,058 Bank of East Asia 0.01

 512,000 Beijing Enterprises Water Group 0.23

 17,418 Boc Hong Kong Holdings 0.05

 30,200 China Gas Holdings 0.10

 99,500 CK Asset Holdings 0.64

 6,133 CK Hutchison Holdings 0.05

 2,149 CK Infrastructure Holdings 0.01

 9,136 Dairy Farm International Holdings 0.05

 863,100 Hanergy Thin Film Power Group 0.36

 6,844 Hang Lung Properties 0.01

 715 Hang Seng Bank 0.01

 3,067 Henderson Land Development 
Co

0.01

 21,185 HKT Trust & HKT 0.03

 349,452 Hong Kong & China Gas Co 0.61

 1,031 Hong Kong Exchanges & Clearing 0.03

 404 Jardine Matheson Holdings 0.02

Hong Cong (ar lean)

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 1,231 Jardine Strategic Holdings 0.03

 60,340 Link Reit 0.57

 3,788 MTR Corp 0.02

 44,841 PCCW 0.02

 14,745 Sino Land Co 0.02

 29,500 Sun Hung Kai Properties 0.40

 3,147 Swire Pacific 0.03

 3,941 Techtronic Industries Co 0.03

 31,061 Vitasoy International Holdings 0.10

 11,028 WH Group 0.01

 8,639 Wheelock & Co 0.05

3.61

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.02%

An tSeapáin

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 153 ABC-Mart 0.01

 55 Activia Properties 0.24

 1,008 Advantest 0.05

 1,895 Aeon 0.04

 838 Aeon Mall 0.01

 1,534 Ajinomoto 0.02

 1,096 Alps Alpine 0.02

 663 Ana Holdings 0.02

 471 Aozora Bank 0.01

 793 Asahi Group Holdings 0.03

 777 Asahi Intecc 0.02

 4,508 Astellas Pharma 0.07

 705 Bandai Nam Holdings 0.04

 799 Benesse Holdings 0.02

 520 Bridgestone rp 0.02

 1,615 Brother Industries 0.03

 1,608 Calbee 0.05

 804 Canon 0.02

 482 Casio Computer 0.01

 279 Central Japan Railway 0.05

 330 Chugai Pharmaceutical 0.03

 889 ca-la Bottlers Japan Holding 0.02

 537 Credit Saison 0.01

 1,985 Cyberagent 0.06

 758 Dai Nippon Printing 0.02

 1,647 Dai-Ichi Life Holdings 0.02

 422 Daiichi Sankyo 0.03

 229 Daikin Industries 0.03

 18 Daiwa House Reit Investment 0.04

 302 Denso rp 0.01

 39 DIS rp 0.01

 241 East Japan Railway 0.02

 298 Eisai 0.02

 158 Fast Retailing 0.08

 1,035 Fujifilm Holdings rp 0.04

 335 Fujitsu 0.03

 616 Fukuoka Financial Group 0.01
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An tSeapáin (ar lean)

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 223 GLP J-Reit 0.25

 138 GMO Payment Gateway 0.01

 1,481 Hakuhodo Dy Holdings 0.02

 1,273 Hankyu Hanshin Holdings 0.05

 61 Hikari Tsushin 0.01

 123 Hirose Electric 0.01

 857 Hitachi Chemical 0.03

 317 Hitachi High-Technologies rp 0.02

 1,671 Hitachi 0.06

 2,806 Honda Motor 0.07

 141 Hoshizaki rp 0.01

 18,015 Hoya rp 1.54

 1,760 Hulic 0.02

 872 Iida Group Holdings 0.01

 743 Invible Investment rp 0.38

 2,885 Isuzu Motors 0.03

 3,651 Itochu rp 0.08

 562 Itochu Techno-Solutions rp 0.01

 3,020 J Front Retailing 0.04

 558 Japan Airlines 0.02

 714 Japan Exchange Group 0.01

 2,333 Japan Post Bank 0.02

 5,761 Japan Post Holdings 0.05

 994 Japan Post Insurance 0.02

 11 Japan Prime Realty Investment 0.04

 8 Japan Real Estate Investment 0.05

 240 Japan Rental Housing Investment 0.21

 18 Japan Retail Fund Investment 0.03

 2,306 JGC Holdings rp 0.03

 3,833 Kakaku.m 0.09

 2,879 Kamigumi 0.06

 657 Kansai Paint 0.01

 338 Kao rp 0.03

 4,465 Kddi rp 0.12

 334 Keihan Holdings 0.01

 715 Keikyu rp 0.01

 230 Keio rp 0.01

 545 Keisei Electric Railway 0.02

 3,339 Keyence rp 1.05

 426 Kikkoman rp 0.02

 630 Kintetsu Group Holdings 0.03

 103 Kobayashi Pharmaceutical Lt 0.01

 491 Kose rp 0.06

 241 Kyocera rp 0.01

 4,800 Kyoritsu Maintenance 0.20

 427 Kyowa Kirin 0.01

 1,448 Kyushu Electric Power 0.01

 434 Kyushu Railway 0.01

 529 Lawson 0.03

 1,011 Lion rp 0.02

 2,656 Lixil Group rp 0.04

 493 M3 0.01

 6,226 Marubeni rp 0.04

An tSeapáin (ar lean)

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 570 Mcdonald's Holdings Japan 0.02

 6,923 Mebuki Financial Group 0.02

 624 Medipal Holdings rp 0.01

 412 Meiji Holdings 0.02

 1,621 Misumi Group 0.04

 4,153 Mitsubishi Chemical Holdings 0.03

 2,302 Mitsubishi rp 0.05

 39,212 Mitsubishi Estate 0.67

 549 Mitsubishi Gas Chemical 0.01

 473 Mitsubishi Heavy Industries Lt 0.02

 1,239 Mitsubishi Materials rp 0.03

 13,465 Mitsubishi Ufj Financial Group 0.07

 3,236 Mitsubishi Ufj Lease & Finance 0.02

 3,124 Mitsui & 0.05

 856 Mitsui Chemicals 0.02

 631 Mitsui Fudosan 0.01

 83 Mitsui Fudosan Logistics Park 0.33

 19,944 Mizuho Financial Group 0.03

 2,230 Monotaro 0.05

 1,297 Ms&Ad Insurance Group 
Holdings

0.04

 146 Murata Manufacturing 0.01

 892 Nagoya Railroad 0.02

 1,983 Nexon 0.02

 919 Nh Foods 0.03

 10,800 Nidec rp 1.33

 54 Nintendo 0.02

 7 Nippon Building Fund 0.05

 556 Nippon Paint Holdings 0.03

 21 Nippon Prologis Reit 0.05

 92 Nippon Shinyaku 0.01

 981 Nippon Steel rp 0.01

 7,236 Nippon Telegraph & Telephone 0.16

 2,064 Nissan Motor 0.01

 297 Nitori Holdings 0.04

 3,732 Nomura Real Estate Holdings 0.08

 32 Nomura Real Estate Master Fund 0.05

 634 Nomura Research Institute 0.01

 3,048 NTT Data rp 0.04

 4,896 NTT Domo 0.12

 2,740 Obayashi rp 0.03

 108 OBIC 0.01

 675 Odakyu Electric Railway 0.01

 4,637 Oji Holdings rp 0.02

 5,585 Olympus rp 0.08

 287 Omron rp 0.02

 407 Ono Pharmaceutical 0.01

 129 Oracle rp Japan 0.01

 386 Oriental Land /Japan 0.05

 2,524 ORIX rp 0.04

 21 ORIX JREIT 0.04

 2,036 Osaka Gas 0.03

 1,102 Otsuka Holdings 0.04

An tSeapáin (ar lean)

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 3,172 Persol Holdings 0.05

 1,049 Pigeon rp 0.03

 3,599 Pola Orbis Holdings 0.08

 3,081 Rakuten 0.02

 3,228 Recruit Holdings 0.11

 4,915 Renesas Electronics rp 0.03

 6,701 Resona Holdings 0.03

 878 RIH 0.01

 3,404 Ryohin Keikaku 0.07

 247 Sankei Real Estate 0.26

 412 Sankyo 0.01

 275 Sem 0.02

 736 Seibu Holdings 0.01

 651 Seiko Epson rp 0.01

 688 Sekisui Chemical 0.01

 4,429 Sekisui House 0.08

 1,363 Seven & I Holdings 0.04

 267 Shin-Etsu Chemical 0.03

 773 Shinsei Bank 0.01

 218 Shionogi & 0.01

 1,361 Shiseido 0.09

 988 Showa Denko Kk 0.02

 35 Smc rp/Japan 0.01

 847 Softbank rp 0.01

 307 Sohgo Security Services 0.01

 239 Sompo Holdings 0.01

 1,091 Sony rp 0.07

 546 Sony Financial Holdings 0.01

 171 Square Enix Holdings 0.01

 737 Stanley Electric 0.02

 636 Subaru rp 0.01

 3,390 Sumitomo rp 0.05

 4,025 Sumitomo Dainippon Pharma 0.07

 3,951 Sumitomo Electric Industries 0.05

 1,767 Sumitomo Mitsui Financial Group 0.06

 920 Sumitomo Mitsui Trust Holdings 0.03

 17,121 Sumitomo Realty & Development 0.54

 2,228 Sumitomo Rubber Industries 0.02

 1,289 Sundrug 0.04

 1,059 Suntory Beverage & Food 0.04

 206 Suzuken /Aichi Japan 0.01

 316 Sysmex rp 0.02

 546 Taiheiyo Cement rp 0.01

 373 Taiyo Nippon Sanso rp 0.01

 344 Takeda Pharmaceutical 0.01

 1,355 Teijin 0.02

 475 Terumo rp 0.02

 690 Tobu Railway 0.02

 557 Toho /Tokyo 0.02

 397 Toho Gas 0.01

 1,157 Tohoku Electric Power 0.01

 632 Tokio Marine Holdings 0.03

 116 Tokyo Electron 0.02

QUOTED EQUITIES (AR LEAN)
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An tSeapáin (ar lean)

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 2,042 Tokyo Gas 0.04

 861 Tokyu rp 0.01

 799 Toppan Printing 0.01

 195 Toto 0.01

 480 Toyo Suisan Kaisha 0.02

 1,945 Toyoda Gosei 0.04

 225 Toyota Industries rp 0.01

 1,654 Toyota Motor rp 0.10

 1,083 Toyota Tsusho rp 0.03

 155 Trend Micro /Japan 0.01

 464 Tsuruha Holdings 0.05

 26 United Urban Investment rp 0.04

 1,208 Welcia Holdings 0.07

 395 West Japan Railway 0.03

 10,321 Yamada Denki 0.05

 2,908 Yamazaki Baking 0.05

 1,624 Yokohama Rubber 0.03

 5,156 Z Holdings rp 0.02

 3,704 Zozo 0.06

13.39

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.09%

An Nua-Shéalainn

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 4,923 Auckland International Airport 0.03

 1,643 Fisher & Paykel Healthcare Corp 0.02

 8,369 Mercury Nz 0.03

 10,291 Meridian Energy 0.03

 1,838 Ryman Healthcare 0.02

 6,416 Spark New Zealand 0.02

0.14

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.00%

Singeapór

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 57,988 Ascendas Real Estate Investmen 0.11

 20,152 Capitaland Commercial Trust 0.03

 176,081 Capitaland 0.44

 87,724 Capitaland Mall Trust 0.14

 1,506 City Developments 0.01

 3,680 DBS Group Holdings 0.06

 1,933 Jardine Cycle & Carriage 0.04

 14,478 Mapletree Commercial Trust 0.02

 9,178 Oversea-Chinese Banking Corp 0.07

 17,269 Singapore Exchange 0.10

 9,126 Singapore Technologies Engineering 0.02

 12,666 Singapore Telecommunications 0.03

 12,884 Suntec Real Estate Investment 0.02

 3,549 United Overseas Bank 0.06

 7,061 UOL Group 0.04

 31,523 Wilmar International 0.09

1.28

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.01%

Iomlán na gCothromas san Áise-an 
tAigéan Ciúin

22.43

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.15%

MARGAÍ ATÁ AG TEACHT CHUN CINN

Beirmiúda

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 1,467 Arch Capital Group 0.06

 1,427 Athene Holding 0.06

 382 Bunge 0.02

 303 Everest Re Group 0.07

 2,107 IHS Markit 0.14

 3,166 Invesco 0.05

 1,215 Marvell Technology Group 0.03

 3,152 Norwegian Cruise Line Holdings 0.16

 308 Renaissancere Holdings 0.05

0.65

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.00%

Oileáin Bhriotanacha na Maighdean

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 1,465 Capri Holdings 0.05

0.05

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.00%

An tSile

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 1,037 Antofagasta 0.01

0.01

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.00%

An tSín

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 286,000 China Hongxing Sports 0.02

 262,000 China Milk Products Group 0.00

 1,396,000 China Tower Corp hk/00788 0.27

 31,900 Enn Energy Holdings hk/02688 0.31

 22,396 Yangzijiang Shipbuilding 
Holdings

0.02

0.62

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.00%

Curacao

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 5,414 Schlumberger 0.19

0.19

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.00%

Iosrael

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 458 Azrieli Group 0.03

 2,564 Bank Hapoalim Bm 0.02

 2,628 Bank Leumi Le-Israel Bm 0.02

 113 Check Point Software Technologies 0.01

 183 Cyberark Software 0.02

 5,331 Israel Discount Bank 0.02

 1,361 Mizrahi Tefahot Bank 0.03

 133 Nice 0.02

 9,528 Teva Pharmaceutical Industriesadr 0.08

 70 Wix.Com 0.01

0.26

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.00%

An Libéir

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 717 Royal Caribbean Cruises 0.09

0.09

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.00%

Macau

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 16,343 Wynn Macau Ltd/01128 0.04

0.04

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.00%

Panama

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 1,414 Carnival 0.06

0.06

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.00%

An Chóiré Theas

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 3,227 Forhuman Co Krw500 0.00

0.00

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.00%

An Téaváin

Sealúchas Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 33,271 Taiwan Semiconductor 
Manufacture

1.72

1.72

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.01%

Iomlán na gCothramais i Margaí atá ag 
teacht chun cinn 

3.69

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.02%

Iomlán Urrús Luaite - Cothromais 610.02

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 4.06%
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AN EORAIP 

An Ostair

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 200,000 Bawag Group Ag Regsvar Rt 
03/26/2029

0.21

 175,000 Republic Of Austria Gover 
144A2.100% 09/20/2117

0.28

0.48

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.00%

An Bheilg 

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 3,836,000 Anheuser-Busch Inbev Sa/N 
Regs0.800% 04/20/2023

3.94

 110,000 Anheuser-Busch Inbev Sa/N 
Regs1.125% 07/01/2027

0.12

 800,000 Anheuser-Busch Inbev Sa/N 
Regs1.500% 03/17/2025

0.86

 1,651,000 Anheuser-Busch Inbev Sa/N 
Regsvar Rt 03/17/2020

1.65

 1,500,000 Argenta Spaarbank Nv 
Regs1.000% 02/06/2024

1.54

 400,000 Belfius Bank Sa Regs0.625% 
08/30/2023

0.41

 200,000 Belfius Bank Sa Regs0.625% 
10/14/2021

0.20

 500,000 Elia Transmission Belgium 
Regs1.375% 01/14/2026

0.53

 300,000 KBC Bank Nv Regs1.250% 
05/28/2020

0.30

 7,300,000 KBC Group Nv Regs0.750% 
10/18/2023

7.45

 500,000 KBC Group Nv Regs1.125% 
01/25/2024

0.52

 600,000 KBC Group Nv Regsvar Rt 
09/18/2029

0.62

 900,000 KBC Group Nv Regsvar Rt 
11/24/2022

0.91

 885,000 European Stability Mechan 
Regs0.100% 07/31/2023

0.90

 1,407,000 European Stability Mechan 
Regs0.000% 01/17/2022

1.42

 2,645,000 European Stability Mechan 
Regs0.000% 03/14/2025

2.67

24.03

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.16%

An Danmhairg 

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 375,000 Danske Bank A/S Regs0.250% 
11/28/2022

0.38

 936,000 Danske Bank A/S Regsvar Rt 
09/12/2023 Dd 06/12/18

0.83

 350,000 Danske Bank A/S Regsvar Rt 
02/12/2030

0.35

 1,797,838 Nordea Kredit Realkredita 
Regs1.000% 10/01/2050

0.24

 7,579,248 Nordea Kredit 
Realkreditakties0.500% 
10/01/2050

0.95

 12,000,000 Nordea Kredit 
Realkreditakties2.000% 
04/01/2020

1.62

 25,100,000 Nykredit Realkredit A/S 
Regs0.500% 10/01/2050

3.16

An Danmhairg (ar lean)

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 22,696,993 Nykredit Realkredit A/S 
Regs1.000% 01/01/2021

3.08

 3,884,926 Nykredit Realkredit A/S 
Regs1.000% 10/01/2050

0.51

 6,200,000 Realkredit Danmark A/S 
Regs0.500% 10/01/2050

0.78

11.90

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.08%

An Eastóin

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 188,000 Elering As Regs0.875% 
05/03/2023

0.19

0.19

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.00%

An Fhionlainn

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 804,000 CRH Finland Services Oyj 
Regs2.750% 10/15/2020

0.82

 1,725,000 Fortum Oyj Regs0.875% 
02/27/2023

1.76

 3,163,000 Nordea Bank Abp Regs0.300% 
06/30/2022

3.19

 5,100,000 Nordea Bank Abp Regs0.875% 
06/26/2023

5.22

 341,000 OP Corporate Bank Plc 
Regs0.375% 08/29/2023

0.34

 1,240,000 OP Corporate Bank Plc 
Regs1.000% 05/22/2025

1.29

12.62

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.08%

An Fhrainc

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 3,000,000 APRR SA Regs1.875% 01/15/2025 3.25

 2,600,000 Autoroutes Du Sud De La 
France5.625% 07/04/2022

2.97

 600,000 Banque Federative Du Cred 
Regs0.125% 02/05/2024

0.60

 900,000 Banque Federative Du Cred 
Regs0.375% 01/13/2022

0.91

 1,100,000 Banque Federative Du Cred 
Regs0.500% 11/16/2022

1.11

 700,000 Banque Federative Du Cred 
Regs0.750% 06/08/2026

0.72

 300,000 Banque Federative Du Cred 
Regs0.750% 06/15/2023

0.31

 1,900,000 Banque Federative Du Cred 
Regs1.875% 12/13/2022

2.28

 600,000 Banque Federative Du Cred 
Regsvar Rt 06/03/2020

0.60

 8,200,000 BNP Paribas Sa 144A3.800% 
01/10/2024 Dd 01/10/17

7.67

 1,200,000 BNP Paribas Sa Regs1.125% 
10/10/2023

1.24

 550,000 BNP Paribas Sa Regs1.125% 
11/22/2023

0.57

 600,000 BNP Paribas Sa Regsvar Rt 
07/15/2025

0.60

 1,582,000 BNP Paribas Sa2.375% 
05/21/2020 Dd 05/21/15

1.41

An Fhrainc (ar lean)

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 200,000 BPCE SA Regs0.125% 12/04/2024 0.20

 600,000 BPCE SA Regs0.375% 10/05/2023 0.61

 900,000 BPCE SA Regs0.625% 09/26/2023 0.92

 1,000,000 BPCE SA Regs1.000% 07/15/2024 1.04

 6,500,000 BPCE SA Regs1.125% 01/18/2023 6.69

 1,495,000 BPCE SA2.750% 12/02/2021 Dd 
12/02/16

1.35

 2,800,000 BPCE Sfh Sa Regs2.125% 
09/17/2020

2.85

 200,000 Caisse Centrale Du Credit 
Regs0.125% 03/01/2021

0.20

 500,000 Capgemini Se Regs1.000% 
10/18/2024

0.52

 200,000 Capgemini Se Regs1.750% 
07/01/2020

0.20

 1,300,000 Capgemini Se Regs2.500% 
07/01/2023

1.40

 2,100,000 Cie De Financement Foncie 
Regs0.125% 02/18/2020

2.10

 100,000 Cie De Saint-Gobain Regs0.000% 
03/27/2020

0.10

 200,000 Cie De Saint-Gobain Regs0.625% 
03/15/2024

0.20

 1,400,000 Cie De Saint-Gobain Regs0.875% 
09/21/2023

1.44

 2,500,000 Cie Generale Des Etabliss 
Regs0.875% 09/03/2025

2.60

 1,300,000 Coentreprise De Transport 
Regs0.875% 09/29/2024

1.34

 840,000 Constellium Se 144A5.750% 
05/15/2024 Dd 05/07/14

0.77

 200,000 Credit Agricole Assurance Regsvar 
Rt 09/27/2048

0.25

 8,450,000 Credit Agricole Sa/London 
144A3.250% 10/04/2024 Dd 
10/04/17

7.80

 900,000 Credit Agricole Sa/London 
Regs0.750% 12/01/2022

0.92

 600,000 Credit Agricole Sa/London 
Regs0.875% 01/19/2022

0.61

 2,400,000 Credit Agricole Sa/London 
Regs1.375% 05/03/2027

2.57

 1,500,000 Credit Mutuel Arkea Sa 
Regs1.375% 01/17/2025

1.58

 100,000 Credit Mutuel Arkea Sa Regsvar Rt 
10/25/2029

0.10

 900,000 Danone Sa Regs0.167% 
11/03/2020

0.90

 3,000,000 Engie Sa Regs0.375% 02/28/2023 3.03

 600,000 Engie Sa Regs0.875% 09/19/2025 0.62

 300,000 Engie Sa Regs1.250% 10/24/2041 0.30

 559,795 French Republic Governmen 
144A1.500% 05/25/2050

0.65

 1,025,453 French Republic Governmen 
144A2.000% 05/25/2048

1.32

 400,000 Gecina Sa Regsvar Rt 06/30/2022 0.40

 300,000 HSBC France Sa Regs0.200% 
09/04/2021

0.30

 600,000 HSBC France Sa Regs0.250% 
05/17/2024

0.60

 600,000 HSBC France Sa Regs0.600% 
03/20/2023

0.61

 4,900,000 Legrand Sa Regs0.500% 
10/09/2023

4.99

IONSTRAIMÍ FIACHAIS LUAITE



GBCN Tuarascáil Bhliantúil 2019 223

Réam
hrá

Athbhreithniú Gnó 
Rialachas agus Faisnéis Chorparáideach

Punann Infheistíochtaí – CISÉ
Ráitis Airgeadais

An Fhrainc (ar lean)

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 1,500,000 LVMH Moet Hennessy Louis 
Regs0.750% 05/26/2024

1.55

 200,000 Orange Sa Regs0.500% 
09/04/2032

0.19

 800,000 Orange Sa Regs1.000% 
05/12/2025

0.83

 1,100,000 Orange Sa Regs1.000% 
09/12/2025

1.14

 100,000 Orange Sa Regs1.875% 
09/12/2030

0.11

 206,000 Orange Sa Regsvar Rt 12/31/2049 0.21

 800,000 Orange Sa1.125% 07/15/2024 0.83

 300,000 Peugeot Sa Regs2.000% 
03/20/2025

0.32

 550,000 Peugeot Sa Regs2.375% 
04/14/2023

0.59

 150,000 PSA Banque France Sa 
Regs0.500% 04/12/2022

0.15

 3,150,000 RCI Banque Sa Regs0.625% 
03/04/2020

3.15

 1,500,000 RCI Banque Sa Regs1.000% 
05/17/2023

1.52

 200,000 RCI Banque Sa Regs1.625% 
04/11/2025

0.21

 1,075,000 RCI Banque Sa Regs1.625% 
05/26/2026

1.10

 164,000 RCI Banque Sa Regsvar Rt 
07/08/2020

0.16

 2,000,000 Sanofi Regs1.125% 03/10/2022 2.05

 300,000 Societe Generale Sa Regs0.000% 
05/27/2022

0.30

 700,000 Societe Generale Sa Regs0.250% 
01/18/2022

0.70

 4,700,000 Societe Generale Sa Regs1.000% 
04/01/2022

4.80

 1,300,000 Societe Generale Sa Regs1.125% 
01/23/2025

1.34

 1,000,000 Societe Generale Sa Regs1.250% 
02/15/2024

1.03

 900,000 Societe Generale Sa Regsvar Rt 
04/01/2022

0.91

 3,600,000 Societe Generale Sa Regsvar Rt 
09/16/2026

3.73

 200,000 Societe Generale Sa Regsvar Rt 
12/31/2049

0.21

 1,000,000 Spcm Sa Regs2.875% 06/15/2023 1.01

 800,000 Suez Regs2.750% 10/09/2023 0.88

 200,000 Suez Regsvar Rt 12/31/2049 0.20

 500,000 Suez Regsvar Rt 12/31/2049 0.52

 1,000,000 Teleperformance Regs1.500% 
04/03/2024

1.04

 2,800,000 Thales Sa Regs0.750% 
06/07/2023

2.86

 2,800,000 Valeo Sa Regs0.625% 01/11/2023 2.83

 400,000 Veolia Environnement Sa 
Regs0.672% 03/30/2022

0.41

 1,300,000 Veolia Environnement Sa 
Regs0.892% 01/14/2024

1.34

 1,500,000 Vinci Sa Regs1.000% 09/26/2025 1.57

116.10

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.77%

An Ghearmáin

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 4,700,000 Allianz Se Regsvar Rt 10/17/2042 5.39

 2,400,000 Bertelsmann Se & Co Kgaa 
Regs1.250% 09/29/2025

2.53

 200,000 Bertelsmann Se & Co Kgaa 
Regsvar Rt 04/23/2075

0.21

 4,698,861 Bundesschatzanweisungen 
Regs0.000% 03/12/2021

4.74

 2,424,000 Commerzbank Ag 144A8.125% 
09/19/2023 Dd 09/19/13

2.50

 1,070,000 Commerzbank Ag Regs0.500% 
08/28/2023

1.08

 525,000 Commerzbank Ag Regs0.500% 
12/04/2026

0.52

 300,000 Commerzbank Ag Regs1.000% 
03/04/2026

0.31

 351,000 Continental Ag Regs0.000% 
02/05/2020

0.35

 1,100,000 Daimler Ag Regs0.750% 
05/11/2023

1.13

 2,000,000 Deutsche Bank Ag Regs1.250% 
09/08/2021

2.02

 4,800,000 Deutsche Bank Ag/New York 
Ny3.700% 05/30/2024 Dd 
05/30/18

4.34

 300,000 Deutsche Pfandbriefbank A 
Regs0.125% 09/05/2024

0.30

 800,000 Deutsche Pfandbriefbank A 
Regs0.750% 02/07/2023

0.81

 750,000 Deutsche Telekom Ag 
Regs0.875% 03/25/2026

0.77

 440,000 Deutsche Telekom Ag 
Regs1.750% 03/25/2031

0.48

 1,100,000 Eurogrid Gmbh Regs1.625% 
11/03/2023

1.16

 1,200,000 Eurogrid Gmbh Regs1.875% 
06/10/2025

1.30

 300,000 Eurogrid Gmbh Regs3.875% 
10/22/2020

0.31

 300,000 Fresenius Se & Co Kgaa 
Regs1.875% 02/15/2025

0.32

 200,000 Hamburg Commercial Bank A 
Regs0.500% 05/23/2022

0.20

 200,000 Heidelbergcement Ag Regs2.250% 
06/03/2024

0.21

 732,000 Kreditanstalt Fuer Wieder 
Regs0.000% 09/30/2026

0.74

 400,000 Merck Financial Services 
Regs0.005% 12/15/2023

0.40

 358,000 RWE AG Regsvar Rt 04/21/2075 0.36

 985,000 State Of Lower Saxony0.125% 
04/08/2027

1.00

 1,100,000 Volkswagen Bank Gmbh 
Regs1.250% 06/10/2024

1.13

 1,600,000 Volkswagen Bank Gmbh 
Regs1.875% 01/31/2024

1.68

 4,165,000 Volkswagen Financial Serv 
Regs0.875% 04/12/2023

4.23

 1,093,000 Volkswagen Financial Serv 
Regs1.375% 10/16/2023

1.13

 228,000 Volkswagen Financial Serv 
Regs1.500% 10/01/2024

0.24

 320,000 Volkswagen Leasing Gmbh 
Regs1.000% 02/16/2023

0.33

42.20

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.28%

Geansaí Oileáin Mhuir nIocht

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 4,700,000 Credit Suisse Group Fundi 
Regs1.250% 04/14/2022

4.83

 1,398,000 Credit Suisse Group Fundi 
Regs2.750% 08/08/2025

1.72

 7,700,000 Credit Suisse Group Funding 
Gu2.750% 03/26/2020 Dd 
09/26/15

6.86

13.42

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.09%

An Íoslainn

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 125,000 Islandsbanki Hf Regs1.125% 
04/12/2022

0.13

0.13

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.00%

Éire

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 358,000 Abbott Ireland Financing 
Regs0.000% 09/27/2020

0.36

 675,000 Abbott Ireland Financing 
Regs0.100% 11/19/2024

0.67

 700,000 Aquarius & Investments Pl 
Regsvar Rt 10/02/2043

0.79

 1,500,000 Ardagh Packaging Finance 
144A4.250% 09/15/2022 Dd 
03/08/17

1.35

 500,000 Cloverie Plc For Swiss Re Regsvar 
Rt 09/01/2042

0.58

 35,000,000 DAA Finance Plc Regs1.554% 
06/07/2028

36.27

 324,000 Eaton Capital Unlimited C 
Regs0.021% 05/14/2021

0.32

 675,000 Endo Dac / Endo Finance L 
144A6.000% 07/15/2023 Dd 
07/09/15

0.43

 603,000 Fresenius Finance Ireland 
Regs0.875% 01/31/2022

0.61

 1,000,000 Fresenius Finance Ireland 
Regs1.500% 01/30/2024

1.04

 600,000 Gas Networks Ireland Regs0.125% 
12/04/2024

0.60

 1,642 Ireland Government Bond 
Regs1.000% 05/15/2026

0.00

 850,000 Virgin Media Receivables 
Regs5.750% 04/15/2023

1.03

44.07

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.29%

An Iodáil

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 700,000 2I Rete Gas Spa Regs2.195% 
09/11/2025

0.76

 5,110,000 Assicurazioni Generali Sp 
Regs2.875% 01/14/2020

5.12

 1,000,000 Assicurazioni Generali Sp Regsvar 
Rt 07/10/2042

1.24

 2,055,000 Buzzi Unicem Spa Regs2.125% 
04/28/2023

2.17

 100,000 Credit Agricole Italia Sp 
Regs1.000% 03/25/2027

0.11
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QUOTED DEBT INSTRUMENTS (AR LEAN)

An Iodáil (ar lean)

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 290,000 FCA Bank Spa/Ireland Regs0.250% 
10/12/2020

0.29

 100,000 FCA Bank Spa/Ireland Regs1.000% 
02/21/2022

0.10

 450,000 FCA Bank Spa/Ireland Regs1.250% 
06/21/2022

0.46

 225,000 Intesa Sanpaolo Spa Regs0.750% 
12/04/2024

0.23

 832,000 Intesa Sanpaolo Spa Regs0.875% 
06/27/2022

0.85

 510,000 Intesa Sanpaolo Spa Regs1.000% 
07/04/2024

0.52

 625,000 Intesa Sanpaolo Spa Regs1.000% 
11/19/2026

0.62

 1,200,000 Intesa Sanpaolo Spa Regs1.375% 
01/18/2024

1.24

 310,000 Intesa Sanpaolo Spa Regsvar Rt 
12/31/2049

0.33

 2,063,768 Italy Buoni Poliennali De 
144A1.300% 05/15/2028

2.21

 243,452 Italy Buoni Poliennali De 
144A1.650% 04/23/2020

0.25

 317,000 Italy Buoni Poliennali De 
144A2.950% 09/01/2038

0.36

 68,000 Italy Buoni Poliennali De 
144A3.350% 03/01/2035

0.08

 291,000 Italy Buoni Poliennali De 
144A4.500% 03/01/2026

0.35

 855,000 Italy Buoni Poliennali De 
Regs0.450% 06/01/2021

0.86

 201,000 Italy Buoni Poliennali De 
Regs2.450% 10/01/2023

0.22

 2,123,000 Italy Buoni Poliennali Del 
Tes0.700% 05/01/2020

2.13

 289,000 Italy Buoni Poliennali Del 
Tes1.350% 04/15/2022

0.30

 171,000 Mediobanca Banca Di Credi 
Regs0.750% 02/17/2020

0.17

 470,000 Mediobanca Banca Di Credi 
Regs1.625% 01/07/2025

0.49

 425,000 Snam Spa Regs1.250% 
08/28/2025

0.44

 395,000 Unicredit Spa Regs6.572% 
01/14/2022

0.38

 400,000 Unicredit Spa Regs6.950% 
10/31/2022

0.47

 350,000 Unicredit Spa Regsvar Rt 
02/20/2029

0.39

 300,000 Unicredit Spa Regsvar Rt 
06/25/2025

0.31

 475,000 Unicredit Spa Regsvar Rt 
09/23/2029

0.47

 1,538,000 Unicredit Spa Regsvar Rt 
10/28/2025

1.60

25.49

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.17%

Geirsí, Oileáin Mhuir nIocht

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 2,770,000 Glencore Finance Europe L 
Regs3.375% 09/30/2020

2.84

 4,700,000 Glencore Finance Europe L 
Regsstep 04/03/2022

6.07

 5,800,000 Heathrow Funding Ltd 
Regs1.875% 05/23/2024

6.06

Geirsí, Oileáin Mhuir nIocht (ar lean)

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 4,600,000 Swiss Re Finance Jersey L 
Regs1.375% 05/27/2023

4.79

19.75

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.13%

Lucsamburg

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 6,400,000 Ado Properties Sa Regs1.500% 
07/26/2024

6.32

 858,000 Allergan Funding Scs0.500% 
06/01/2021

0.86

 4,665,000 Allergan Funding Scs3.000% 
03/12/2020 Dd 03/12/15

4.16

 565,000 Arcelormittal Sa Regs2.875% 
07/06/2020

0.57

 1,725,000 Arcelormittal Savar Rt 02/25/2022 
Dd 02/28/12

1.66

 2,700,000 Aroundtown Sa Regs2.125% 
03/13/2023

2.86

 750,000 Cirsa Finance Internation 
Regs6.250% 12/20/2023

0.79

 6,000,000 Dh Europe Finance Sarl1.200% 
06/30/2027

6.32

 1,000,000 Dh Europe Finance Sarl1.700% 
01/04/2022

1.04

 2,318,000 European Financial Stabil 
Regs0.000% 04/19/2024

2.34

 269,000 Heidelbergcement Finance 
Regs1.500% 06/14/2027

0.28

 500,000 Heidelbergcement Finance 
Regs1.625% 04/07/2026

0.53

 1,200,000 Heidelbergcement Finance 
Regs3.250% 10/21/2020

1.23

 1,000,000 Holcim Finance Luxembourg 
Regs1.375% 05/26/2023

1.04

 200,000 Holcim Finance Luxembourg 
Regs3.000% 01/22/2024

0.22

 935,000 Intelsat Jackson Holdings 
144A8.000% 02/15/2024 Dd 
03/29/16

0.85

 5,431,000 John Deere Cash Managemen 
Regs0.500% 09/15/2023

5.53

 3,050,000 Logicor Financing Sarl 
Regs1.500% 11/14/2022

3.15

 150,000 Medtronic Global Holdings 
Sca0.000% 03/07/2021

0.15

 470,000 Medtronic Global Holdings 
Sca0.000% 12/02/2022

0.47

 200,000 Medtronic Global Holdings 
Sca0.250% 07/02/2025

0.20

 536,000 Medtronic Global Holdings 
Sca0.375% 03/07/2023

0.54

 150,000 Medtronic Global Holdings 
Sca1.125% 03/07/2027

0.16

 3,500,000 Novartis Finance Sa Regs0.500% 
08/14/2023

3.57

 1,000,000 Richemont International H 
Regs1.000% 03/26/2026

1.04

 5,634,000 SES SA 144A3.600% 04/04/2023 
Dd 04/04/13

5.12

 350,000 SES SA Regs0.875% 11/04/2027 0.34

 690,000 SES SA Regsvar Rt 12/31/2049 0.73

52.09

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.35%

An Ísiltír

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 1,576,000 ABN AMRO Bank Nv Regs0.250% 
12/03/2021

1.59

 450,000 ABN AMRO Bank Nv Regs0.500% 
07/17/2023

0.46

 240,000 ABN AMRO Bank Nv Regs0.625% 
05/31/2022

0.24

 1,090,000 ABN AMRO Bank Nv Regs0.875% 
01/15/2024

1.12

 269,000 ABN AMRO Bank Nv Regs5.000% 
02/09/2022

0.30

 5,310,000 ABN AMRO Bank Nv Regsvar Rt 
06/30/2025

5.38

 7,000,000 Airbus Finance Bv Regs2.375% 
04/02/2024

7.64

 694,034 Atotech 1/17 Cov-Lite Tlb1 0.62

 400,000 Bayer Capital Corp Bv Regs0.625% 
12/15/2022

0.41

 4,500,000 Bayer Capital Corp Bv Regs1.500% 
06/26/2026

4.76

 600,000 Bayer Capital Corp Bv Regsvar Rt 
06/26/2022

0.60

 430,000 BMW Finance Nv Regs0.000% 
03/24/2023

0.43

 1,135,000 BMW Finance Nv Regs0.500% 
11/22/2022

1.15

 5,125,000 BMW Finance Nv Regs0.625% 
10/06/2023

5.22

 600,000 BMW Finance Nv Regs1.000% 
01/21/2025

0.62

 4,450,000 BMW Finance Nv Regs2.375% 
01/24/2023

4.77

 5,908,000 Bunge Finance Europe Bv1.850% 
06/16/2023

6.11

 6,050,000 Cooperatieve Rabobank Ua 
Regs4.875% 01/10/2023

7.91

 400,000 Cooperatieve Rabobank Ua 
Regsvar Rt 05/26/2026

0.41

 400,000 CRH Funding Bv Regs1.875% 
01/09/2024

0.43

 2,250,000 Daimler International Fin 
Regs0.200% 09/13/2021

2.26

 4,300,000 Daimler International Fin 
Regs0.250% 08/09/2021

4.32

 1,400,000 Daimler International Fin 
Regs0.625% 02/27/2023

1.42

 350,000 Daimler International Fin 
Regs0.625% 05/06/2027

0.35

 1,260,000 Daimler International Fin 
Regs1.375% 06/26/2026

1.32

 200,000 De Volksbank Nv Regs0.010% 
09/16/2024

0.20

 324,000 De Volksbank Nv Regs0.125% 
09/28/2020

0.32

 1,300,000 De Volksbank Nv Regs0.750% 
06/25/2023

1.33

 1,100,000 De Volksbank Nv Regsvar Rt 
11/05/2025

1.13

 243,000 Deutsche Telekom Internat 
Regs0.625% 12/01/2022

0.25

 1,400,000 Deutsche Telekom Internat 
Regs0.625% 12/13/2024

1.43

 1,250,000 Deutsche Telekom Internat 
Regs1.375% 12/01/2025

1.32

 2,580,000 EDP Finance Bv 144A4.125% 
01/15/2020

2.29
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Ráitis Airgeadais

An Ísiltír (ar lean)

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 300,000 EDP Finance Bv Regs1.125% 
02/12/2024

0.31

 595,000 EDP Finance Bv Regs2.625% 
01/18/2022

0.63

 1,772,000 EDP Finance Bv Regs8.625% 
01/04/2024

2.64

 1,075,000 Enel Finance Internationa 
Regs1.500% 07/21/2025

1.14

 405,000 Ferrari Nv Regs0.250% 
01/16/2021

0.41

 900,000 Fiat Chrysler Automobiles 
Regs3.750% 03/29/2024

1.02

 131,000 Geberit International Bv 
Regs0.688% 03/30/2021

0.13

 384,000 Heineken Nv Regs3.500% 
03/19/2024

0.44

 400,000 ING Bank Nv Regs0.000% 
04/08/2022

0.40

 1,653,000 ING Bank Nv Regs0.700% 
04/16/2020

1.66

 390,000 ING Bank Nv Regs4.500% 
02/21/2022

0.43

 6,400,000 ING Groep Nv Regs1.000% 
09/20/2023

6.58

 1,500,000 ING Groep Nv Regsvar Rt 
02/15/2029

1.60

 600,000 ING Groep Nv Regsvar Rt 
09/03/2025

0.59

 1,700,000 Jab Holdings Bv Regs1.250% 
05/22/2024

1.77

 5,700,000 Jab Holdings Bv Regs2.125% 
09/16/2022

6.01

 1,400,000 Mylan Nv Regs1.250% 11/23/2020 1.41

 1,500,000 Mylan Nv3.150% 06/15/2021 Dd 
12/15/16

1.35

 300,000 Nationale-Nederlanden Ban 
Regs0.125% 09/24/2029

0.29

 137,000 NN Group Nv Regs0.250% 
06/01/2020

0.14

 900,000 OCI NV 144A6.625% 04/15/2023 
Dd 04/26/18

0.84

 515,000 Paccar Financial Europe B 
Regs0.125% 05/19/2020

0.52

 457,000 Relx Finance Bv Regs0.375% 
03/22/2021

0.46

 4,500,000 Relx Finance Bv Regs1.000% 
03/22/2024

4.65

 1,150,000 Ren Finance Bv Regs1.750% 
06/01/2023

1.21

 165,000 Schaeffler Finance Bv Regs3.250% 
05/15/2025

0.17

 240,000 Siemens Financieringsmaat 
Regs0.000% 09/05/2021

0.24

 4,345,000 Siemens Financieringsmaat 
Regs0.375% 09/06/2023

4.41

 1,207,000 Syngenta Finance Nv 144A4.441% 
04/24/2023 Dd 04/24/18

1.12

 100,000 Telefonica Europe Bv Regsvar Rt 
12/31/2049

0.10

 300,000 Telefonica Europe Bv Regsvar Rt 
12/31/2049

0.31

 1,900,000 Teva Pharmaceutical Finance 
Ne2.800% 07/21/2023

1.57

 500,000 Teva Pharmaceutical Finance 
Ne3.250% 04/15/2022

0.50

An Ísiltír (ar lean)

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 465,000 Teva Pharmaceutical Finance 
Ne6.000% 04/15/2024 Dd 
03/14/18

0.42

 600,000 Toyota Motor Finance Neth 
Regs0.250% 01/10/2022

0.61

 1,508,000 Unilever Nv Regs0.375% 
02/14/2023

1.53

 675,000 Unilever Nv Regs0.500% 
01/06/2025

0.69

 2,430,000 Unilever Nv Regs1.750% 
08/05/2020

2.46

 2,600,000 Volkswagen International 
Regs1.125% 10/02/2023

2.67

 100,000 Volkswagen International Regsvar 
Rt 12/31/2049

0.10

 100,000 Vonovia Finance Bv Regs0.125% 
04/06/2023

0.10

 3,050,000 Vonovia Finance Bv Regs0.875% 
03/30/2020

3.06

124.81

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.83%

An Iorua

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 675,000 DNB Bank Asa Regs0.050% 
11/14/2023

0.67

 651,000 DNB Bank Asa Regs0.250% 
04/09/2024

0.65

 200,000 Santander Consumer Bank A 
Regs0.375% 02/17/2020

0.20

 275,000 Telenor Asa Regs0.000% 
09/25/2023

0.27

1.80

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.01%

An Phortaingéil

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 100,000 Banco BPI Sa Regs0.250% 
03/22/2024

0.10

 300,000 Banco Comercial Portugues 
Regs0.750% 05/31/2022

0.31

 7,100,000 Brisa-Concessao Rodoviari 
Regs2.000% 03/22/2023

7.49

 300,000 Brisa-Concessao Rodoviari 
Regs3.875% 04/01/2021

0.31

 200,000 Caixa Economica Montepio 
Regs0.875% 10/17/2067

0.20

 300,000 Edp - Energias De Portuga 
Regsvar Rt 09/16/2075

0.32

 369,687 Portugal Obrigacoes Do Te 
144A2.250% 04/18/2034

0.44

 486,344 Tagus-Sociedade De 5 Sen 
Regs0.850% 02/12/2022

0.49

9.66

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.06%

An Spáinn

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 400,000 Abanca Corp Bancaria Sa 
Regs0.750% 05/28/2029

0.41

 600,000 Amadeus Capital Markets S 
Regs0.125% 10/06/2020

0.60

An Spáinn (ar lean)

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 1,500,000 Amadeus It Group Sa Regs0.875% 
09/18/2023

1.54

 733,000 Autonomous Community Of M 
Regs0.747% 04/30/2022

0.75

 500,000 Banco Bilbao Vizcaya Arge 
Regs0.375% 11/15/2026

0.50

 400,000 Banco Bilbao Vizcaya Arge 
Regs0.625% 01/17/2022

0.41

 4,800,000 Banco Bilbao Vizcaya Arge 
Regs0.750% 09/11/2022

4.88

 1,300,000 Banco De Sabadell Sa 
Regs0.875% 03/05/2023

1.32

 700,000 Banco De Sabadell Sa 
Regs0.875% 07/22/2025

0.70

 700,000 Banco De Sabadell Sa 
Regs1.625% 03/07/2024

0.73

 400,000 Banco De Sabadell Sa Regsvar Rt 
12/31/2049

0.42

 5,400,000 Banco Santander Sa3.125% 
02/23/2023 Dd 10/23/17

4.91

 800,000 Bankia Sa Regs0.750% 
07/09/2026

0.80

 200,000 Bankia Sa Regs0.875% 
03/25/2024

0.20

 200,000 Bankia Sa Regs1.125% 
08/05/2022

0.21

 400,000 Bankia Sa Regs1.125% 
11/12/2026

0.40

 600,000 Bankia Sa Regsvar Rt 02/15/2029 0.65

 800,000 Bankia Sa Regsvar Rt 03/15/2027 0.84

 700,000 Bankinter Sa Regs0.625% 
10/09/2020

0.70

 1,400,000 Bankinter Sa Regsvar Rt 
04/06/2027

1.46

 3,600,000 Caixabank Sa Regs1.125% 
01/12/2023

3.68

 700,000 Caixabank Sa Regs1.125% 
03/27/2026

0.72

 1,200,000 Caixabank Sa Regs1.125% 
05/17/2024

1.24

 300,000 Caixabank Sa Regs2.375% 
02/01/2024

0.32

 1,300,000 Caixabank Sa Regsvar Rt 
02/15/2027

1.37

 5,900,000 FCC Aqualia Sa Regs1.413% 
06/08/2022

6.03

 600,000 Fondo De Titulizacion Del 
Regs0.031% 06/17/2020

0.60

 500,000 Iberdrola Finanzas Sa Regs1.250% 
10/28/2026

0.53

 4,582,000 Nortegas Energia Distribu 
Regs0.918% 09/28/2022

4.66

 1,200,000 Nortegas Energia Distribu 
Regs2.065% 09/28/2027

1.28

 3,800,000 Red Electrica Financiacio 
Regs1.125% 04/24/2025

3.98

 400,000 Santander Consumer Financ 
Regs0.375% 06/27/2024

0.40

 200,000 Santander Consumer Financ 
Regs0.500% 10/04/2021

0.20

 800,000 Santander Consumer Financ 
Regs1.000% 02/27/2024

0.82

 3,000,000 Santander Consumer Financ 
Regs1.125% 10/09/2023

3.10

 553,000 Spain Government Bond 
144A2.700% 10/31/2048

0.73
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QUOTED DEBT INSTRUMENTS (AR LEAN)

An Spáinn (ar lean)

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 164,000 Spain Government Bond 
144A4.400% 10/31/2023

0.19

 806,000 Spain Government Bond 
144A5.850% 01/31/2022

0.91

 607,000 Spain Government Bond0.050% 
01/31/2021

0.61

 3,156,000 Spain Government Bond1.400% 
01/31/2020

3.16

 700,000 Telefonica Emisiones Sa 
Regs1.069% 02/05/2024

0.72

 600,000 Telefonica Emisiones Sa 
Regs1.477% 09/14/2021

0.62

 1,500,000 Telefonica Emisiones Sa 
Regs1.495% 09/11/2025

1.59

 4,500,000 Telefonica Emisiones Sa 
Regs5.375% 02/02/2026

6.33

 1,900,000 Telefonica Emisiones Sa 
Regs5.597% 03/12/2020

2.25

68.50

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.46%

An tSualainn

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 4,400,000 Akelius Residential Prope 
Regs1.125% 03/14/2024

4.50

 670,000 Skandinaviska Enskilda Ba 
Regs0.050% 07/01/2024

0.67

 225,000 Svenska Handelsbanken Ab 
Regs0.125% 06/18/2024

0.22

 627,000 Svenska Handelsbanken Ab 
Regs0.250% 02/28/2022

0.63

 120,000 Svenska Handelsbanken Ab 
Regs0.375% 07/03/2023

0.12

 390,000 Svenska Handelsbanken Ab 
Regs1.125% 12/14/2022

0.40

 2,462,000 Swedbank Ab Regs0.250% 
11/07/2022

2.47

 375,000 Swedbank Ab Regs0.300% 
09/06/2022

0.38

 1,000,000 Volvo Car Ab Regs2.125% 
04/02/2024

1.04

10.43

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.07%

An Eilvéis

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 1,179,000 Credit Suisse Ag 144A6.500% 
08/08/2023 Dd 08/08/13

1.17

 1,200,000 Credit Suisse Ag Regsvar Rt 
09/18/2025

1.25

 200,000 Credit Suisse Ag/London 
Regs1.000% 06/07/2023

0.21

 1,595,000 Credit Suisse Ag/London 
Regs1.125% 09/15/2020

1.61

 175,000 Credit Suisse Group Ag Regsvar Rt 
06/24/2027

0.18

 2,290,000 USB AG Regsvar Rt 02/12/2026 2.40

 2,082,000 USB AG/London Regs0.125% 
11/05/2021

2.09

 431,000 USB AG/London Regs0.250% 
01/10/2022

0.43

 400,000 USB AG/London Regs0.625% 
01/23/2023

0.41

An Eilvéis (ar lean)

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 326,000 USB AG/London Regsvar Rt 
04/23/2021

0.33

 18,780,000 UBS Group Ag 144A2.950% 
09/24/2020 Dd 09/24/15

16.83

26.90

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.18%

An Ríocht Aontaithe

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 2,800,000 Anglian Water Services Fi 
Regs2.625% 06/15/2027

3.29

 3,550,000 Anglian Water Services Fi 
Regs4.500% 02/22/2026

4.62

 6,350,000 Annington Funding Plc 
Regs1.650% 07/12/2024

6.58

 700,000 Astrazeneca Plc2.375% 
06/12/2022

0.63

 1,800,000 Aviva Plc Regsvar Rt 06/03/2041 2.26

 1,377,000 Barclays Bank Plc 144A10.179% 
06/12/2021 Dd 06/12/09

1.36

 5,200,000 Barclays Plc Regs3.250% 
02/12/2027

6.51

 5,180,000 Barclays Plc Regsvar Rt 
11/11/2025

5.27

 2,000,000 British Telecommunication 
Regs0.500% 06/23/2022

2.02

 1,487,000 British Telecommunication 
Regs0.625% 03/10/2021

1.50

 1,741,000 British Telecommunication 
Regs0.875% 09/26/2023

1.78

 800,000 British Telecommunication 
Regs1.000% 11/21/2024

0.82

 5,700,000 British Telecommunication 
Regs1.500% 06/23/2027

5.92

 700,000 Bupa Finance Plc Regs5.000% 
04/25/2023

0.90

 400,000 Centrica Plc Regsvar Rt 
04/10/2076

0.41

 560,000 Channel Link Enterprises Regsvar 
Rt 06/30/2050

0.56

 125,000 Diageo Finance Plc Regs0.000% 
11/17/2020

0.13

 391,000 Diageo Finance Plc Regs0.125% 
10/12/2023

0.39

 358,000 Diageo Finance Plc Regs0.250% 
10/22/2021

0.36

 850,000 Diageo Finance Plc Regs1.000% 
04/22/2025

0.89

 650,000 Eg Global Finance Plc Regs3.625% 
02/07/2024

0.65

 2,200,000 G4S International Finance 
Regs1.875% 05/24/2025

2.26

 495,000 Glaxosmithkline Capital P 
Regs0.000% 09/23/2023

0.49

 600,000 Glaxosmithkline Capital P 
Regs1.250% 05/21/2026

0.64

 6,000,000 Great Rolling Stock Co Lt 
Regs6.250% 07/27/2020

7.24

 2,800,000 Hammerson Plc Regs1.750% 
03/15/2023

2.89

 3,179,000 Hammerson Plc6.000% 
02/23/2026

4.32

 5,500,000 HSBC Holdings Plc Regs6.500% 
05/20/2024

7.80

An Ríocht Aontaithe (ar lean)

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 763,000 HSBC Holdings Plc Regsvar Rt 
09/27/2022

0.77

 420,000 HSBC Holdings Plcvar Rt 
05/18/2024 Dd 05/18/18

0.38

 540,000 HSBC Holdings Plcvar Rt 
06/27/2023

0.65

 200,000 Informa Plc Regs1.250% 
04/22/2028

0.20

 6,600,000 Intercontinental Hotels G 
Regs3.875% 11/28/2022

8.32

 1,750,000 Liberty Living Finance Pl 
Regs2.625% 11/28/2024

2.12

 175,000 Lloyds Bank Plc Regs0.250% 
03/25/2024

0.18

 1,180,000 Lloyds Bank Plc Regs6.500% 
03/24/2020

1.20

 4,550,000 Lloyds Bank Plc Regs7.500% 
04/15/2024

6.68

 1,100,000 Lloyds Bank Plc Regsvar Rt 
07/09/2025

1.32

 2,342,000 Lloyds Bank Plc2.700% 
08/17/2020

2.09

 1,500,000 Lloyds Bank Plc6.375% 
01/21/2021

1.40

 1,050,000 Lloyds Banking Group Plc 
Regs2.250% 10/16/2024

1.27

 1,000,000 Lloyds Banking Group Plc3.100% 
07/06/2021 Dd 07/06/16

0.90

 1,800,000 Marks & Spencer Plc Regs4.750% 
06/12/2025

2.32

 217,000 Marks & Spencer Plc Regs6.125% 
12/06/2021

0.28

 1,500,000 Mondi Finance Plc Regs1.500% 
04/15/2024

1.56

 3,647,000 Motability Operations Gro 
Regs0.875% 03/14/2025

3.76

 600,000 Motability Operations Gro 
Regs1.625% 06/09/2023

0.63

 5,751,000 National Express Group Pl 
Regs6.625% 06/17/2020

6.92

 625,000 Natwest Markets Plc Regs1.125% 
06/14/2023

0.64

 5,000,000 Next Group Plc Regs5.375% 
10/26/2021

6.31

 154,000 Pennon Group Plc Regsvar Rt 
12/31/2049

0.18

 267,000 Santander Uk Group Holdin 
Regs1.125% 09/08/2023

0.27

 300,000 Santander Uk Group Holdin 
Regs3.625% 01/14/2026

0.38

 4,000,000 Santander Uk Group Holdings 
Pl2.875% 08/05/2021 Dd 
08/05/16

3.59

 1,721,000 Santander Uk Plc 144A5.000% 
11/07/2023 Dd 11/07/13

1.65

 808,000 Santander Uk Plc Regs0.250% 
04/21/2022

0.82

 802,000 Santander Uk Plc Regs0.875% 
01/13/2020

0.80

 175,000 Santander Uk Plc0.100% 
05/12/2024

0.18

 2,948,000 Severn Trent Utilities Fi 
Regs1.625% 12/04/2022

3.51

 5,307,000 Sky Ltd Regs1.500% 09/15/2021 5.45

 754,000 Sky Ltd Regs1.875% 11/24/2023 0.80

 2,700,000 Sky Ltd Regs2.250% 11/17/2025 3.00
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Ráitis Airgeadais

An Ríocht Aontaithe (ar lean)

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 2,650,000 Sky Ltd Regs2.500% 09/15/2026 3.01

 1,257,000 SSE Plc Regs1.375% 09/04/2027 1.33

 1,720,000 SSE Plc Regs1.750% 09/08/2023 1.82

 219,000 SSE Plc Regs2.000% 06/17/2020 0.22

 150,000 SSE Plc Regsvar Rt 12/31/2049 0.18

 420,000 Stonegate Pub Co Financin 
Regs4.875% 03/15/2022

0.50

 7,250,000 Thames Water Utilities Fi 
Regs5.050% 06/30/2020

8.66

 3,600,000 United Utilities Water Lt 
Regs4.250% 01/24/2020

3.61

 1,000,000 Vodafone Group Plc3.750% 
01/16/2024 Dd 05/30/18

0.94

 3,534,000 Yorkshire Building Societ 
Regs0.875% 03/20/2023

3.60

 2,800,000 Yorkshire Building Societ 
Regs1.250% 03/17/2022

2.88

169.81

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 1.13%

Iomlán Fiachais Luaite An Eoraip 774.39

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 5.15%

MEIRICEÁ THUAIDH

Ceanada

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 730,000 1011778 Bc Ulc / New Red 
144A4.250% 05/15/2024 Dd 
05/17/17

0.67

 1,700,000 Alimentation Couche-Tard 
144A2.700% 07/26/2022 Dd 
07/26/17

1.53

 750,000 ATS Automation Tooling Sy 
144A6.500% 06/15/2023 Dd 
06/17/15

0.69

 1,180,000 Bank Of Nova Scotia0.500% 
23-Jul-2020

1.19

 600,000 Bausch Health Cos Inc 
144A6.500% 03/15/2022 Dd 
03/21/17

0.55

 700,000 Bausch Health Cos Inc 
144A7.000% 03/15/2024 Dd 
03/21/17

0.65

 1,135,000 Brookfield Residential Pr 
144A6.125% 07/01/2022 Dd 
06/25/13

1.03

 240,000 GFL Environmental Inc 
144A5.375% 03/01/2023 Dd 
02/26/18

0.22

 1,005,000 GFL Environmental Inc 
144A5.625% 05/01/2022 Dd 
05/12/17

0.91

 2,155,000 Glencore Canada Financial 
Regs7.375% 05/27/2020

2.59

 1,053,000 Hudbay Minerals Inc 144A7.250% 
01/15/2023 Dd 12/12/16

0.97

 920,000 Precision Drilling Corp7.750% 
12/15/2023 Dd 06/15/17

0.82

 185,000 Quebecor Media Inc5.750% 
01/15/2023 Dd 12/15/12

0.18

 504,000 Toronto Dominion Bank0.000% 
09-Feb-2024 Covered

0.51

 799,000 Toronto Dominion Bk0.375% 
12-Jan-2021 Emtn

0.80

 525,000 Toronto-Dominion Bank0.625% 
20-Jul-2023

0.54

Ceanada (ar lean)

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 1,445,000 Videotron Ltd5.000% 07/15/2022 
Dd 07/15/12

1.36

15.18

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.10%

Stáit Aontaithe Mheiriceá

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 735,000 Acadia Healthcare Co Inc5.625% 
02/15/2023 Dd 08/15/15

0.66

 900,000 ADT Security Corp/The3.500% 
07/15/2022 Dd 01/15/13

0.82

 887,871 Advanced Disposal 10/16Cov-Lite 
Tlb

0.79

 500,000 Air Lease Corp2.500% 03/01/2021 
Dd 01/16/18

0.45

 3,323,000 Air Lease Corp3.375% 06/01/2021 
Dd 04/11/16

3.01

 4,435,000 Air Lease Corp4.750% 03/01/2020 
Dd 02/05/13

3.96

 970,604 Air Medical 2/18 Cov-Lite Tlb 0.84

 456,052 Air Methods 4/17 Cov-Lite Tlb 0.35

 4,504,000 Albemarle Corp Regs1.875% 
12/08/2021

4.66

 1,600,000 Albertsons Cos Inc / Safeway 
I6.625% 06/15/2024 Dd 06/15/17

1.49

 250,000 Allegheny Technologies Incvar Rt 
08/15/2023 Dd 07/12/13

0.25

 1,210,000 Ally Financial Inc3.875% 
05/21/2024 Dd 05/21/19

1.13

 230,000 Ally Financial Inc4.625% 
05/19/2022 Dd 05/19/15

0.21

 680,000 Ally Financial Inc7.500% 
09/15/2020 Dd 03/15/11

0.63

 582,368 American Airlines 2013-1 
Class4.000% 01/15/2027 Dd 
07/15/14

0.54

 2,882,816 American Airlines 2013-2 
Class4.950% 07/15/2024 Dd 
07/15/14

2.68

 8,300,000 American Honda Finance 
Corp0.750% 01/17/2024

8.51

 1,050,000 American International Group 
I1.500% 06/08/2023

1.09

 2,200,000 American International Group 
I1.875% 06/21/2027

2.35

 1,537,000 American Tower Corp3.300% 
02/15/2021 Dd 01/12/16

1.39

 277,000 American Tower Corp4.700% 
03/15/2022 Dd 03/12/12

0.26

 4,924,000 American Tower Corp5.000% 
02/15/2024 Dd 08/19/13

4.82

 2,000,000 Apple Inc1.375% 01/17/2024 2.11

 1,500,000 Apple Inc2.000% 09/17/2027 1.70

 1,001,000 Aptiv Corp4.150% 03/15/2024 Dd 
03/03/14

0.94

 1,264,000 Aramark Services Inc5.125% 
01/15/2024 Dd 12/17/15

1.15

 1,500,000 Archer-Daniels-Midland Co1.750% 
06/23/2023

1.59

 1,128,745 Asurion 2/18 Cov-Lite Tlb0.000% 
11/03/2023 Dd 02/20/18

1.01

 1,000,000 AT&T Inc1.050% 09/05/2023 1.03

 350,000 AT&T Inc2.400% 03/15/2024 0.38

 1,400,000 AT&T Inc2.650% 12/17/2021 1.46

Stáit Aontaithe Mheiriceá (ar lean)

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 7,850,000 AT&T Inc3.400% 05/15/2025 Dd 
05/04/15

7.32

 2,800,000 AT&T Inc3.875% 08/15/2021 Dd 
08/18/11

2.57

 1,000,000 AT&T Incvar Rt 06/12/2024 Dd 
08/22/18

0.91

 1,108,000 Ball Corp5.000% 03/15/2022 Dd 
03/09/12

1.04

 807,000 Bank Of America Corp 
Regs2.500% 07/27/2020

0.82

 4,800,000 Bank Of America Corp 
Regs6.125% 09/15/2021

6.12

 433,000 Bank Of America Corp Regsvar Rt 
02/07/2022

0.44

 685,000 Bank Of America Corp Regsvar Rt 
05/09/2026

0.70

 545,000 Bank Of America Corp Regsvar Rt 
09/21/2021

0.55

 6,670,000 Bank Of America Corp2.250% 
04/21/2020 Dd 04/21/15

5.94

 1,000,000 Bank Of America Corp4.125% 
01/22/2024 Dd 01/21/14

0.96

 1,635,000 Bank Of America Corp5.000% 
05/13/2021 Dd 05/13/11

1.52

 4,550,000 Becton Dickinson And Co1.401% 
05/24/2023

4.71

 1,000,000 Becton Dickinson And Co3.363% 
06/06/2024 Dd 06/06/17

0.93

 1,300,000 Becton Dickinson And Co3.875% 
05/15/2024 Dd 11/15/14

1.22

 1,210,000 Berry Global Inc5.125% 
07/15/2023 Dd 06/05/15

1.11

 446,467 Berry Plastics 10/19 Cov-Litetlx 0.40

 666,477 Big River Steel 8/17 Tl0.000% 
08/15/2023 Dd 07/31/17

0.59

 626,340 Bj'S Wholesale Club 1/170.000% 
02/03/2024 Dd 01/17/17

0.56

 551,782 Boyd Gaming 3/17 Cov-Lite Tlb 0.49

 711,352 Bway 3/17 Tlb 0.63

 990,000 Calpine Corp 144A6.000% 
01/15/2022 Dd 10/31/13

0.88

 750,000 Calpine Corp5.375% 01/15/2023 
Dd 07/22/14

0.68

 701,498 Capital Automotive 3/17 Tl0.000% 
03/25/2024 Dd 03/05/17

0.63

 5,300,000 Capital One Financial Corp3.200% 
02/05/2025 Dd 02/05/15

4.89

 2,500,000 Cargill Inc Regs2.500% 
02/15/2023

2.69

 1,930,000 CCO Holdings Llc / Cco Ho 
144A5.875% 04/01/2024 Dd 
02/19/16

1.78

 971,000 Cedar Fair Lp / Canada'S 
Wonde5.375% 06/01/2024 Dd 
12/01/14

0.89

 1,145,000 Celanese Us Holdings Llc5.875% 
06/15/2021 Dd 05/06/11

1.07

 837,000 Cemex Finance Llc 144A6.000% 
04/01/2024 Dd 04/01/14

0.77

 730,000 Centurylink Inc5.625% 
04/01/2020 Dd 03/21/13

0.65

 230,000 Centurylink Inc6.750% 
12/01/2023 Dd 11/27/13

0.23

 1,000,000 Chs/Community Health Systems 
I6.250% 03/31/2023 Dd 03/16/17

0.90
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QUOTED DEBT INSTRUMENTS (AR LEAN)

Stáit Aontaithe Mheiriceá (ar lean)

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 275,000 Chubb Ina Holdings Inc0.300% 
12/15/2024

0.27

 1,101,000 Cinemark Usa Inc4.875% 
06/01/2023 Dd 05/24/13

1.00

 1,500,000 CIT Group Inc4.125% 03/09/2021 
Dd 03/09/18

1.36

 230,000 CIT Group Inc4.750% 02/16/2024 
Dd 08/17/18

0.22

 220,000 CIT Group Inc5.000% 08/01/2023 
Dd 08/01/13

0.21

 200,000 Citigroup Inc Regs0.500% 
01/29/2022

0.20

 6,600,000 Citigroup Inc Regs0.750% 
10/26/2023

6.74

 255,000 Citigroup Inc Regs1.375% 
10/27/2021

0.26

 590,000 Citigroup Inc3.500% 05/15/2023 
Dd 05/14/13

0.55

 899,000 Citigroup Incvar Rt 06/01/2024 Dd 
05/22/18

0.81

 1,200,000 Citigroup Incvar Rt 07/24/2023 Dd 
07/24/17

1.09

 975,000 Citycenter 4/17 Cov-Lite Tlb 0.87

 925,000 Coca-Cola Co/The0.125% 
09/22/2022

0.93

 1,045,000 Columbia Pipeline Group 
Inc3.300% 06/01/2020 Dd 
12/01/15

0.93

 800,000 Commit To Pur Fnma Sf 
Mtg3.500% 01/01/2050 Dd 
01/01/20

0.73

 500,000 Commit To Pur Fnma Sf 
Mtg3.500% 02/01/2050 Dd 
02/01/20

0.46

 1,000,000 Commscope Inc 144A5.500% 
03/01/2024 Dd 02/19/19

0.93

 680,078 Continental Airlines 2012-1 
Cl4.150% 10/11/2025 Dd 
03/22/12

0.64

 1,180,242 CPG International 5/170.000% 
05/03/2024 Dd 04/27/17

1.05

 735,000 Credit Acceptance Corp6.125% 
02/15/2021 Dd 01/22/14

0.65

 1,975,000 Crown Americas Llc / Crown 
Ame4.500% 01/15/2023 Dd 
07/15/13

1.85

 1,416,000 Crown Castle International 
Cor3.150% 07/15/2023 Dd 
01/16/18

1.30

 277,000 Crown Castle International 
Cor4.875% 04/15/2022 Dd 
04/15/14

0.26

 4,912,000 Crown Castle International 
Cor5.250% 01/15/2023 Dd 
10/15/12

4.75

 1,280,000 CSC Holdings Llc 144A5.375% 
07/15/2023 Dd 07/15/18

1.17

 1,220,000 CSC Holdings Llc5.250% 
06/01/2024 Dd 05/23/14

1.17

 2,000,000 CVS Health Corp3.700% 
03/09/2023 Dd 03/09/18

1.86

 2,900,000 Daimler Finance North Ame 
144A2.000% 07/06/2021 Dd 
07/06/16

2.58

 925,000 DCP Midstream Operating 
Lp3.875% 03/15/2023 Dd 
03/14/13

0.84

Stáit Aontaithe Mheiriceá (ar lean)

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 789,000 Dell International Llc / 
144A5.450% 06/15/2023 Dd 
06/01/16

0.76

 2,912,000 Dell International Llc / 
144A5.875% 06/15/2021 Dd 
06/22/16

2.63

 747,000 Dell International Llc / 
144A7.125% 06/15/2024 Dd 
06/22/16

0.70

 942,640 Diamond Resorts 6/18 Cov-Litetlb 0.82

 2,000,000 Digital Euro Finco Llc Regs2.625% 
04/15/2024

2.17

 3,000,000 Discover Bank3.200% 08/09/2021 
Dd 08/07/14

2.72

 3,400,000 Discover Financial Services3.850% 
11/21/2022 Dd 11/21/12

3.16

 1,510,000 Dish Dbs Corp5.875% 07/15/2022 
Dd 05/16/12

1.42

 2,000,000 Ecolab Inc1.000% 01/15/2024 2.07

 1,000,000 Elanco Animal Health Incvar Rt 
08/28/2023 Dd 02/28/19

0.94

 1,000,000 Eldorado Resorts Inc7.000% 
08/01/2023 Dd 02/01/16

0.93

 1,500,000 Emera Us Finance Lp2.700% 
06/15/2021 Dd 12/15/16

1.35

 1,500,000 Energy Transfer Operating 
Lp4.250% 03/15/2023 Dd 
03/15/19

1.39

 735,000 Energy Transfer Operating 
Lp4.650% 06/01/2021 Dd 
05/12/11

0.67

 4,800,000 Energy Transfer Operating 
Lp4.900% 02/01/2024 Dd 
09/19/13

4.59

 4,500,000 EPR Properties4.500% 
06/01/2027 Dd 05/23/17

4.29

 768,000 Equinix Inc2.875% 10/01/2025 0.79

 100,000 Expedia Group Inc5.950% 
08/15/2020 Dd 08/05/10

0.09

 350,000 Fedex Corp0.700% 05/13/2022 0.36

 700,000 Fedex Corp1.000% 01/11/2023 0.72

 275,000 Fidelity National 
Information0.625% 12/03/2025

0.28

 706,000 Fidelity National 
Information0.750% 05/21/2023

0.72

 375,000 Fidelity National 
Information2.000% 05/21/2030

0.41

 850,000 Fidelity National 
Information3.625% 10/15/2020 
Dd 10/20/15

0.77

 1,000,000 Fifth Third Bancorp2.600% 
06/15/2022 Dd 06/15/17

0.90

 5,200,000 Fiserv Inc0.375% 07/01/2023 5.23

 100,000 Fiserv Inc1.125% 07/01/2027 0.10

 195,000 Ford Motor Credit Co Llc2.386% 
02/17/2026

0.20

 3,000,000 Ford Motor Credit Co Llc2.459% 
03/27/2020 Dd 03/27/15

2.67

 1,000,000 Ford Motor Credit Co Llc3.096% 
05/04/2023 Dd 05/04/16

0.89

 795,000 Ford Motor Credit Co Llc3.157% 
08/04/2020 Dd 08/04/15

0.71

 1,480,000 Freeport-Mcmoran Inc3.875% 
03/15/2023 Dd 09/15/13

1.34

Stáit Aontaithe Mheiriceá (ar lean)

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 1,000,000 Fresenius Medical Care Us 
144A5.750% 02/15/2021 Dd 
02/03/11

0.92

 865,673 Gates Global 11/17 (Usd)Cov-Lite 
Tlb

0.77

 1,765,000 General Electric Co0.375% 
05/17/2022

1.77

 4,260,000 General Electric Co0.875% 
05/17/2025

4.28

 2,550,000 General Mills Inc3.200% 
04/16/2021 Dd 04/17/18

2.31

 5,338,000 General Motors Co4.875% 
10/02/2023 Dd 04/02/14

5.10

 700,000 General Motors Financial Co 
In3.950% 04/13/2024 Dd 
04/13/17

0.65

 1,075,000 General Motors Financial 
Regs2.200% 04/01/2024

1.13

 1,565,000 GLP Capital Lp / Glp 
Financing5.375% 11/01/2023 Dd 
05/01/14

1.52

 1,403,454 Golden Nugget/Landrys 
9/17Incremental Cov-Lite Tlb

1.25

 180,000 Goldman Sachs Group Inc/T 
Regs0.125% 08/19/2024

0.18

 753,000 Goldman Sachs Group Inc/T 
Regs2.625% 08/19/2020

0.77

 204,000 Goldman Sachs Group Inc/T 
Regsvar Rt 09/09/2022

0.20

 680,000 Goldman Sachs Group Inc/Thevar 
Rt 05/15/2026 Dd 05/17/18

0.61

 1,200,000 Graphic Packaging 
Internationa4.875% 11/15/2022 
Dd 11/06/14

1.12

 840,000 Great Lakes Dredge & Dock 
Corp8.000% 05/15/2022 Dd 
05/24/17

0.79

 2,900,000 Halliburton Co3.250% 11/15/2021 
Dd 11/14/11

2.63

 1,502,000 Hanesbrands Inc 144A4.625% 
05/15/2024 Dd 05/06/16

1.41

 120,000 HCA Inc5.000% 03/15/2024 Dd 
03/17/14

0.12

 1,650,000 HCA Inc5.875% 05/01/2023 Dd 
10/23/12

1.62

 3,150,000 Healthpeak Properties Inc3.400% 
02/01/2025 Dd 01/21/15

2.93

 10,250,000 Hewlett Packard Enterprise Covar 
Rt 10/15/2020 Dd 10/15/16

9.23

 1,078,000 Host Hotels & Resorts Lp3.750% 
10/15/2023 Dd 03/28/13

1.00

 4,600,000 HSBC Usa Inc2.350% 03/05/2020 
Dd 03/05/15

4.10

 600,000 Hughes Satellite Systems 
Corp7.625% 06/15/2021 Dd 
12/15/11

0.57

 1,048,000 Hyatt Hotels Corp3.375% 
07/15/2023 Dd 05/10/13

0.96

 4,201,000 Hyundai Capital America 
144A3.000% 03/18/2021 Dd 
03/18/16

3.77

 1,127,288 Infor (Lawson) 2/17 (Usd) B6Tlb 1.01

 1,257,000 International Business 
Machine0.375% 01/31/2023

1.27

 2,500,000 International Business 
Machine0.875% 01/31/2025

2.58

 273,000 International Business 
Machine1.250% 01/29/2027

0.29
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Stáit Aontaithe Mheiriceá (ar lean)

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 1,000,000 International Business 
Machine3.300% 05/15/2026

0.94

 225,000 International Flavors & 
Fragra0.500% 09/25/2021

0.23

 450,000 International Flavors & 
Fragra1.750% 03/14/2024

0.47

 510,000 International Flavors & 
Fragra1.800% 09/25/2026

0.53

 1,089,000 Istar Inc5.250% 09/15/2022 Dd 
09/20/17

0.99

 93,000 Jack Ohio Finance Llc / J 
144A6.750% 11/15/2021 Dd 
11/08/16

0.08

 1,126,499 JMC Steel 6/16 Cov-Lite Tlb 1.00

 390,000 JPMorgan Chase & Co 
Regs1.500% 10/26/2022

0.41

 400,000 JPMorgan Chase & Co Regsvar Rt 
03/11/2027

0.42

 1,785,000 JPMorgan Chase & Co2.550% 
03/01/2021 Dd 03/01/16

1.60

 1,435,000 KFC Holding Co/Pizza Hut 
144A5.000% 06/01/2024 Dd 
06/16/16

1.32

 1,025,000 Kinder Morgan Energy 
Partners5.000% 10/01/2021 Dd 
09/20/11

0.95

 1,850,000 Kinder Morgan Energy 
Partners5.300% 09/15/2020 Dd 
05/19/10

1.68

 1,025,000 Kinder Morgan Inc/De3.150% 
01/15/2023 Dd 08/10/17

0.93

 1,000,000 Kinder Morgan Inc/De6.500% 
09/15/2020

0.92

 1,429,619 Kronos 4/17 Tlb 1.28

 6,150,000 Lafargeholcim Finance Us 
144A3.500% 09/22/2026 Dd 
09/22/16

5.57

 1,010,000 Lennar Corp4.500% 04/30/2024 
Dd 04/28/17

0.95

 965,000 Lennar Corp8.375% 01/15/2021 
Dd 01/15/18

0.91

 335,000 Level 3 Financing Inc5.625% 
02/01/2023 Dd 06/15/15

0.30

 1,071,000 Levi Strauss & Co3.375% 
03/15/2027

1.14

 481,250 Lions Gate 3/18 Tla0.000% 
03/20/2023 Dd 03/02/18

0.42

 675,000 Lions Gate Capital Holdin 
144A6.375% 02/01/2024 Dd 
02/04/19

0.63

 1,300,000 Masco Corp3.500% 04/01/2021 
Dd 03/17/16

1.17

 1,480,000 Mastec Inc4.875% 03/15/2023 Dd 
03/18/13

1.33

 1,114,000 Match Group Inc6.375% 
06/01/2024 Dd 06/01/16

1.04

 610,000 Mauser Packaging Solution 
144A5.500% 04/15/2024 Dd 
04/03/17

0.56

 1,000,000 Mcdonald's Corp Regs0.900% 
06/15/2026

1.03

 1,500,000 Mcdonald's Corp Regs2.375% 
11/27/2024

1.66

 1,200,000 Mercer International Inc6.500% 
02/01/2024 Dd 08/01/17

1.11

 3,500,000 Merck & Co Inc1.875% 
10/15/2026

3.89

Stáit Aontaithe Mheiriceá (ar lean)

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 6,500,000 Metropolitan Life Global 
Regs2.375% 01/11/2023

6.95

 465,000 MGM Growth Properties 
Operatin5.625% 05/01/2024 Dd 
11/01/16

0.45

 500,000 MGM Resorts International6.000% 
03/15/2023 Dd 11/25/14

0.49

 190,552 Mission Broadcasting 
10/18Cov-Lite Tlb3

0.17

 200,000 MMS USA Investments Inc 
Regs0.625% 06/13/2025

0.20

 100,000 MMS USA Investments Inc 
Regs1.250% 06/13/2028

0.10

 200,000 MMS USA Investments Inc 
Regs1.750% 06/13/2031

0.20

 750,000 Molina Healthcare Incvar Rt 
11/15/2022 Dd 05/15/16

0.71

 1,350,000 Mondelez International Inc1.000% 
03/07/2022

1.38

 1,150,000 Morgan Stanley1.750% 
01/30/2025

1.23

 2,900,000 Morgan Stanley1.875% 
03/30/2023

3.06

 9,330,000 Morgan Stanley2.650% 
01/27/2020 Dd 01/27/15

8.31

 1,500,000 Morgan Stanley4.100% 
05/22/2023 Dd 05/21/13

1.41

 1,600,000 Morgan Stanley5.375% 
08/10/2020

1.65

 855,000 Morgan Stanleyvar Rt 01/27/2022 0.86

 481,000 Morgan Stanleyvar Rt 07/26/2024 0.49

 1,085,000 Morgan Stanleyvar Rt 11/08/2022 1.09

 433,000 Morgan Stanleyvar Rt 11/09/2021 0.43

 568,276 Motorcity Casino 7/14 Tlb 0.51

 1,100,000 National Grid North Ameri 
Regs0.750% 08/08/2023

1.12

 905,000 Nationstar Mortgage Holdi 
144A8.125% 07/15/2023 Dd 
07/13/18

0.85

 509,687 Neiman Marcus 6/19 Cash 
Payextended Tl

0.37

 2,030,000 Netflix Inc5.750% 03/01/2024 Dd 
02/19/14

2.00

 1,710,000 Newell Brands Incvar Rt 
04/01/2023 Dd 03/30/16

1.58

 958,967 Nexstar Broadcasting 
10/18Cov-Lite Tlb3

0.86

 1,320,000 NGPL Pipeco LlC 144A4.375% 
08/15/2022 Dd 08/01/17

1.22

 250,000 Nielsen Finance Llc / Nie 
144A5.000% 04/15/2022 Dd 
04/11/14

0.22

 1,263,000 Nielsen Finance Llc / 
Nielsen4.500% 10/01/2020 Dd 
04/01/13

1.13

 514,000 NVR Inc3.950% 09/15/2022 Dd 
09/10/12

0.48

 1,014,000 Omega Healthcare Investors 
Inc4.950% 04/01/2024 Dd 
10/01/14

0.99

 3,000,000 Oracle Corp2.250% 01/10/2021 3.08

 95,000 Outfront Media Capital Llc / 
O5.625% 02/15/2024 Dd 
11/15/14

0.09

Stáit Aontaithe Mheiriceá (ar lean)

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 5,200,000 Penske Truck Leasing Co L 
144A4.250% 01/17/2023 Dd 
01/17/13

4.88

 1,608,000 Penske Truck Leasing Co L 
144A4.875% 07/11/2022 Dd 
07/13/12

1.52

 4,000,000 Pfizer Inc0.250% 03/06/2022 4.03

 2,700,000 Physicians Realty Lp4.300% 
03/15/2027 Dd 03/07/17

2.57

 7,000,000 Plains All American Pipeline 
L5.000% 02/01/2021

6.37

 1,015,000 Plantronics Inc 144A5.500% 
05/31/2023 Dd 05/27/15

0.88

 1,280,000 Polyone Corp5.250% 03/15/2023 
Dd 09/15/13

1.23

 1,240,000 PQ Corp 144A6.750% 11/15/2022 
Dd 05/04/16

1.14

 3,800,000 Procter & Gamble Co/The0.625% 
10/30/2024

3.91

 6,000,000 Prologis Lp3.000% 01/18/2022 6.33

 1,500,000 Prologis Lp3.375% 02/20/2024 1.69

 1,203,131 Quikrete 11/16 Cov-Lite Tlb 1.07

 1,091,319 Rackspace Hosting 11/17Cov-Lite 
Tlb

0.94

 505,482 Revlon 7/16 Cov-Lite Tlb 0.34

 1,148,441 Reynolds Group 1/17 (Usd) Tl 1.02

 341,000 Sabine Pass Liquefaction 
Llc5.750% 05/15/2024 Dd 
11/15/14

0.34

 1,000,000 Sabine Pass Liquefaction Llcvar Rt 
04/15/2023 Dd 10/15/13

0.97

 1,163,000 Sabre Glbl Inc 144A5.375% 
04/15/2023 Dd 04/14/15

1.06

 1,275,000 Sba Communications Corp4.000% 
10/01/2022 Dd 04/01/18

1.16

 1,100,000 Service Corp International/
Us5.375% 05/15/2024 Dd 
05/12/14

1.01

 1,507,531 Sinclair Television 12/16 Tlb2 1.34

 1,400,000 Sirius Xm Radio Inc 144A3.875% 
08/01/2022 Dd 07/05/17

1.27

 3,350,000 Site Centers Corp4.700% 
06/01/2027 Dd 05/26/17

3.22

 1,457,053 Solera 3/16 (Usd) Cov-Lite Tl 1.30

 1,530,000 Springleaf Finance Corp6.125% 
03/15/2024 Dd 02/22/19

1.49

 1,010,000 Sprint Communications Inc 
144A7.000% 03/01/2020 Dd 
03/01/12

0.90

 115,000 Sprint Corp7.125% 06/15/2024 
Dd 06/15/14

0.11

 105,000 Sprint Corp7.250% 09/15/2021 
Dd 09/15/14

0.10

 210,000 Sprint Spectrum Co Llc / 144Avar 
Rt 03/20/2023 Dd 10/27/16

0.19

 1,310,000 Standard Industries Inc/N 
144A5.500% 02/15/2023 Dd 
02/23/16

1.19

 1,085,000 Starwood Property Trust 
Inc5.000% 12/15/2021 Dd 
06/15/17

1.00

 679,000 Stearns Hldgs Llc 144A9.375% 
08/15/2020 Dd 08/08/13

0.07

 17,632 Stearns Holdings Llc / St 
144A5.000% 11/05/2024 Dd 
11/05/19

0.01
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QUOTED DEBT INSTRUMENTS (AR LEAN)

Stáit Aontaithe Mheiriceá (ar lean)

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 1,500,000 Steel Dynamics Inc5.250% 
04/15/2023 Dd 10/15/13

1.36

 - Sterigenics-Nordion/Sotera 
11/0.000% 11/20/2026 Dd 
11/11/19

0.00

 130,000 Sunoco Lp / Sunoco Finance 
Cor4.875% 01/15/2023 Dd 
07/15/18

0.12

 5,450,000 Synchrony Financial4.250% 
08/15/2024 Dd 08/11/14

5.18

 940,000 Tallgrass Energy Partners 
144A4.750% 10/01/2023 Dd 
09/26/18

0.83

 1,020,000 Taylor Morrison Communiti 
144A5.625% 03/01/2024 Dd 
03/05/14

0.98

 6,606,000 Tci Communications Inc7.875% 
02/15/2026 Dd 02/14/96

7.66

 1,117,671 Tempo Acquisition 5/17Cov-Lite 
Tlb

1.00

 475,000 Thermo Fisher Scientific 
Inc0.125% 03/01/2025

0.47

 1,300,000 Thermo Fisher Scientific 
Inc2.000% 04/15/2025

1.41

 4,806,000 Time Warner Entertainment Co 
L8.375% 03/15/2023 Dd 09/15/93

5.05

 1,275,000 T-Mobile Usa Inc6.500% 
01/15/2024 Dd 11/21/13

1.17

 920,000 Toll Brothers Finance Corp5.625% 
01/15/2024 Dd 11/21/13

0.90

 1,940,000 Toyota Motor Credit Corp 
Regs1.125% 09/07/2021

2.29

 548,604 Transdigm 5/18 Cov-Lite Tlf 0.49

 720,000 Treehouse Foods Inc4.875% 
03/15/2022 Dd 03/11/14

0.64

 960,000 Tri Pointe Group Inc / Tri 
Poi5.875% 06/15/2024 Dd 
06/15/15

0.93

 3,400,000 TWDC Enterprises 18 Corp 
Regs2.125% 09/13/2022

3.03

 1,492,844 U.S.I. 8/17 Incremental Tlb 1.33

 1,420,000 Univision Communications 
144A5.125% 05/15/2023 Dd 
05/21/13

1.26

 6,400,000 US Bancorp0.850% 06/07/2024 6.59

 987,000 US Concrete Inc6.375% 
06/01/2024 Dd 06/07/16

0.92

 73,046 US Treas-Cpi Inflat1.000% 
02/15/2048 Dd 02/15/18

0.07

 2,900,000 Verizon Communications 
Inc4.150% 03/15/2024

2.78

 715,000 Vertiv 3/17 Cov-Lite Tlb 0.63

 4,574,000 Walgreen Co3.100% 09/15/2022 
Dd 09/13/12

4.16

 1,600,000 Walmart Inc1.900% 04/08/2022 1.67

 479,000 Walt Disney Co/The4.500% 
02/15/2021 Dd 08/15/19

0.44

 1,075,000 Watco Cos Llc / Watco Fin 
144A6.375% 04/01/2023 Dd 
03/22/13

0.97

 7,350,000 Wea Finance Llc / Westfie 
144A3.750% 09/17/2024 Dd 
09/17/14

6.89

 1,000,000 Weekley Homes Llc / Weekley 
Fi6.000% 02/01/2023 Dd 
02/04/13

0.89

Stáit Aontaithe Mheiriceá (ar lean)

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 7,650,000 Wells Fargo & Co Regs1.000% 
02/02/2027

7.88

 378,000 Wells Fargo & Co2.600% 
07/22/2020 Dd 07/22/15

0.34

 894,355 Western Digital 5/18 Tlb0.000% 
04/29/2023 Dd 05/07/18

0.80

 1,293,399 Wideopenwest 6/17 Tlb 1.14

 1,130,000 WMG Acquisition Corp 
144A5.000% 08/01/2023 Dd 
07/27/16

1.03

 1,785,000 WR Grace & Co-Conn 
144A5.125% 10/01/2021 Dd 
09/16/14

1.66

 1,700,000 Wyndham Destinations Inc3.900% 
03/01/2023 Dd 02/22/13

1.53

 1,000,000 Wyndham Destinations Incvar Rt 
04/01/2024 Dd 03/21/17

0.94

 1,210,000 Wynn Las Vegas Llc / Wynn 
144A4.250% 05/30/2023 Dd 
05/22/13

1.13

 689,000 ZF North America Capital 
144A4.500% 04/29/2022 Dd 
04/29/15

0.63

460.15

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 3.06%

Iomlán Fiachais Lluaite Meirceá Thuaidh 475.34

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 3.16%

AN ÁISE-AN TAIGÉAN CIÚIN 

An Astráil

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 7,250,000 APT Pipelines Ltd 144A3.875% 
10/11/2022 Dd 10/11/12

6.70

 100,000 APT Pipelines Ltd Regs1.375% 
03/22/2022

0.10

 2,650,000 Australia & New Zealand B 
Regs0.625% 02/21/2023

2.70

 2,630,000 Australia Pacific Airport 
Regs3.125% 09/26/2023

2.92

 7,300,000 Macquarie Group Ltd 
144A6.250% 01/14/2021 Dd 
01/14/11

6.77

 2,964,000 National Australia Bank L 
Regs0.350% 09/07/2022

3.00

 6,400,000 National Australia Bank L 
Regs0.625% 09/18/2024

6.53

 1,000,000 National Australia Bank Ltd/
Ne1.875% 07/12/2021 Dd 
07/12/16

0.89

 6,688,000 Newcrest Finance Pty Ltd 
144A4.200% 10/01/2022 Dd 
10/01/12

6.21

 237,000 Newcrest Finance Pty Ltd 
144A4.450% 11/15/2021 Dd 
11/15/11

0.22

 2,250,000 Scentre Group Trust 1 / S 
Regs1.375% 03/22/2023

2.33

 10,200,000 SGSP Australia Assets Pty 
Regsstep 04/09/2023

9.32

 7,950,000 Toyota Finance Australia 
Regs0.500% 04/06/2023

8.08

 2,600,000 Westpac Banking Corp 
Regs0.375% 03/05/2023

2.62

 700,000 Westpac Banking Corp 
Regs0.750% 10/17/2023

0.72

59.09

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.39%

Hong Cong

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 1,095,000 Aia Group Ltd 144A3.200% 
03/11/2025 Dd 03/11/15

1.00

 939,000 Standard Chartered Bank H Regs 
5.875% 06/24/2020

0.85

1.85

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.01%

An tSeapáin

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 654,000 Asahi Group Holdings Ltd 
Regs0.321% 09/19/2021

0.66

 3,449,000 Mitsubishi Ufj Financial 
Group2.950% 03/01/2021

3.10

 6,300,000 Mitsubishi Ufj Financial 
Regs0.980% 10/09/2023

6.47

 9,000,000 Mizuho Bank Ltd 144A2.700% 
10/20/2020 Dd 10/20/15

8.06

 1,550,000 Mizuho Financial Group In 
Regs0.523% 06/10/2024

1.56

 4,700,000 Mizuho Financial Group In 
Regs1.020% 10/11/2023

4.84

 3,200,000 Nidec Corp Regs0.487% 
09/27/2021

3.22

 4,600,000 Takeda Pharmaceutical Co 
Regs1.125% 11/21/2022

4.74

32.65

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.22%

An Nua-Shéalainn

 1,650,000 Chorus Ltd Regs1.125% 
10/18/2023

1.69

 200,000 Chorus Ltd Regs0.875% 
12/05/2026

0.20

1.89

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.01%

Singeapór

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 1,125,000 DBS Group Holdings Ltd Regsvar 
Rt 04/11/2028

1.14

1.14

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.01%

Iomlán Fiachais Luaite san Áise-an 
tAigéan Ciúin

96.63

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.64%

MARGAÍ ATÁ AG TEACHT CHUN CINN

Beirmiúda

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 1,100,000 IHS Markit Ltd3.625% 05/01/2024 
Dd 04/08/19

1.02

1.02

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.01%

Oileáin Cayman

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 1,800,000 Ck Hutchison Finance 16 L 
Regs1.250% 04/06/2023

1.85

 2,750,000 Ck Hutchison Internationa 
144A2.750% 03/29/2023 Dd 
09/29/17

2.46
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Oileáin Cayman (ar lean)

 2,836,000 Southern Water Services F 
Regs6.640% 03/31/2026

4.23

 320,000 Transocean Sentry Ltd 
144A5.375% 05/15/2023 Dd 
05/24/19

0.29

8.83

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.06%

Meicsiceo

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 2,500,000 America Movil SAB De Cv3.000% 
07/12/2021

2.62

2.62

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.02%

An Pholainn

Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 256,000 Santander Bank Polska Sa 
Regs0.750% 09/20/2021

0.26

0.26

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.00%

Iomlán Fiachais Luaite Margaí Atá ag 
Teacht Chun Cinn 

12.72

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.08%

Iomlán Ionstraimí Fiachais Luaite 1,359.08

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 9.05%
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Costas €m Cur Síos ar an Urrús Luach €m

46.00 Advanced Manufacturing Control Systems Nóta 1

5.89 ATA Tools Nóta 1

10.00 Cubic Telecom Limited Nóta 1

45.00 Finance Ireland Nóta 1

0.68 Greystones Media Campus Nóta 1

0.15 HISCO Nóta 1

16.96 Kaseya Luxembourg Holdings SCA Nóta 1

1.60 Kilkenny Regeneration Nóta 1

4.21 Nautilus Data Technologies Nóta 1

6.89 Project Salt - BG Top Ltd Nóta 1

1.00 Swrve E Share Class Nóta 1

6.81 Swrve F Share Class Nóta 1

11.17 Swrve C Share Class Nóta 1

9.60 Vectra Networks Inc Nóta 1

15.00 West Cork Distillers Ltd Nóta 1

68.27 Wuxi-Nextcode Genomics Nóta 1

Iomlán Cothromas Príobháideach Dírithe 273.39

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 1.82%

IONSTRAIMÍ FIACHAIS NEAMHLUAITE 
 Tiomantas €m Cur Síos ar an Urrús Luach €m

30.00 BPC Ireland Nóta 1

35.00 Capital Stage AG Nóta 1

9.50 Elm Corporate Credit DAC Subordinated Loan Nóta 1

25.00 Man Alto Nóta 1

7.00 Irish Whiskey Fund Loan Nóta 1

3.34 Milkflex Facility B1 Nóta 1

0.36 Milkflex Facility B2 Nóta 1

50.00 Quadrant Nóta 1

35.00 Quadrant Property Income Euro Fund B Nóta 1

Iomlán Ionstraimí Fiachais Neamhluaite 85.75

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.57%

INFHEISTÍOCHTAÍ RÉADMHAOINE 
 Tiomantas €m Cur Síos ar an Urrús Luach €m

44.51 Apollo Domestic Emerging Markets Fund 0.58

30.00 Ardstone Residential Partners Fund ICAV 22.88

1.84 Bartra JV 1.84

8.00 DAD Property Fund 2.14

15.01 FDV-Venture 0.04

44.13 Forum European Realty Income II 9.68

29.91 Grosvenor French Retail Feeder 0.25

25.00 Herbert Park (Avestus) 2.95

140.00 ILIM Property Fund ICAV 41.93

25.00 Majulah ICAV 28.00

48.96 Morgan Stanley Real Estate Intl 2.07

44.51 Preco III (UK) L.P. 2.07

0.16 Rockspring Peripheral Europe 0.08

44.51 Silverpeak Real Estate Partners II 1.38

75.00 Tishman Speyer European Real Estate Venture VI 1.16

52.11 Tishman Speyer Real Estate Fund Property Fund 0.99

7.50 Urbeo Residential Fund 1.28

75.00 WLR Cardinal Mezzanine Fund 56.09

Iomlán Infheistíochtaí Réadmhaoine 175.41

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 1.17%

GNÁTHSCAIR PHRÍOBHÁIDEACH DHÍREACH 
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Tiomantas €m Cur Síos ar an Urrús Luach €m

0.26 Act 2001 - BIAM Venture Capital 0.06

20.00 Act V Venture Capital Fund 9.42

22.25 Arch Venture Fund IX Overage 34.53

24.43 Arch Venture Fund VIII 44.30

10.00 Atlantic Bridge II 4.82

20.00 Atlantic Bridge III 29.27

20.00 Atlantic Bridge IV 1.83

16.00 Beechbrook Capital 4.36

115.00 Business Growth Fund (BGF) Ireland 8.52

125.00 Carlyle Cardinal Ireland 55.90

15.00 Causeway Capital Partners 12.88

75.00 China Ireland Growth Technology Fund II 18.80

44.51 China Ireland Growth Technology Fund 24.74

0.56 Delta Equity Fund II (UCC) 0.17

23.00 Delta Equity Fund III 12.76

0.15 Delta Equity Fund No.2 (FAS) 0.05

0.09 Delta I 0.02

11.13 Draper Fisher Jurveston 9.14

51.18 Emerald Asset Fund 53.55

20.00 Finistere Ireland Ag-Tech Fund 0.93

18.96 Finistere Ventures II 20.59

20.00 Fountain Healthcare III 0.84

15.00 Fountain Healthcare Partners Fund I 2.37

15.00 Fountain Healthcare Partners Fund II 10.70

0.62 Fountain Healthcare Partners Top Up Fund 0.36

13.35 Frontline EMEA Expansion Fund 2.46

10.00 Frontline Venture Fund I 14.46

15.00 Frontline Ventures Fund II 9.35

10.00 Highland Europe Technology Growth II 13.22

10.00 Highland Europe Technology Growth 11.93

22.25 Illumina Innovation Fund I 11.69

89.02 Insight Venture Partners Fund 83.88

7.00 Irish Whiskey Growth Fund 0.97

89.02 Leeds Equity Partners Fund VI 71.37

22.25 Lightstone Ventures II 3.52

11.44 Lightstone Ventures 9.32

26.26 Motive Capital Fund I-B 10.55

45.00 Muzinich Pan-European Private Debt I 24.54

44.51 OCM Opportunities Fund VIIB 0.81

44.51 Polaris Partners VII 56.89

22.25 Polaris Partners VIII 15.69

44.51 Polaris Venture Partners VI 67.08

49.85 Reverence Capital Partners Opportunities Fund I 80.90

15.28 Scottish Equity Partners V 8.25

15.00 Seroba Kernel Life Sciences Fund II 4.64

1.80 Seroba Life Sciences Co-Investment Fund II 0.84

15.00 Seroba Life Sciences Fund III 6.01

11.13 Sofinnova Venture Partners VIII 3.18

22.25 Strategic Healthcare Investment Partners 1.52

22.25 Strategic Investors Fund V 34.11

22.25 Strategic Investors Fund VI 36.92

31.16 Strategic Investors Fund VIII 29.93

22.25 Strategic Investors Fund X 5.65

18.00 Ulster Bank Diageo Venture Fund 5.79

46.49 Westsummit Global Technology Fund 64.27

Iomlán Infheistíochtaí cothromas príobháideach 1,050.66

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 6.98%

INFHEISTÍOCHTAÍ COTHROMAIS PRÍOBHÁIDAIGH
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INFHEISTÍOCHTAÍ FORAOISEACHTA

Tiomantas €m Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 20.00 AIBIM Forestry Fund 34.30

 55.00 Forais (Dasos) 24.94

 0.14 ILIM IFUT - Irish Forestry Unit Trust 0.14

Iomlán Infheistíochtaí Foraoiseachta 59.39

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.39%

INFHEISTÍOCHTAÍ FUINNIMH 
Tiomantas €m Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 41.14 NTR Wind 32.55

 50.00 Temporis Aurora LP 1.62

Iomlán Infheistíochtaí Fuinnimh 34.17

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.23%

INFHEISTÍOCHTAÍ BONNEAGAR 
Tiomantas €m Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 250.00 Irish Infrastructure Trust 270.46

Iomlán Infheistíochtaí Bonneagar 270.46

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 1.80%

CISTÍ INFHEISTÍOCHTA LUAITE 
Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 13 Amundi 12-24 Months 138.42

 7 Amundi 6 Months 66.49

 270,226 AQR Systematic Total Return Fund 228.65

 8,725,734 GS Alternative Trend Io Acc 85.13

 3,201,762 GS Emerging Markets 35.51

 1,378,997 GS Emerging Markets Debt USD 17.75

 3,150,833 GS Emerging Markets Equity USD 42.69

 10,195,371 GS Global Credit High Yield 128.42

 2,863,865 GS Global High Yield EU 57.76

 9,044,514 GS Global Fixed Income USD 106.19

 1,296,771 GS Tactical Tilt Portfolio USD 171.91

 846,610 GS Alternative Risk 85.21

100,000,000 McKay Shields Opportunities Fund 100.90

 19,687,106 RIC Acadian 368.37

Iomlán Cistí Infheistíochta Luaite 1,633.40

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 10.87%

CISTÍ INFHEISTÍOCHTA NEAMHLUAITE 
Ainmniúil  Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 222,850 Blackstone Class A 231.54

 26,303 Blackstone Class B 26.95

 223,555 Bridgewater Pure Alpha Major Markets Fund III 214.29

 532,453 Generation IM Global Equity Fund 262.47

 2,335,407 ISIF Absolute Alpha Fund 252.63

Iomlán Cistí Infheistíochta Neamhluaite 987.88

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 6.58%
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SCAIREANNA THOSAÍOCHTA IN-CHOMHSHÓITE 
AGUS IASACHT IN-CHOMHSHÓITE

 Tiomantas €m Cur Síos ar an Urrús Luach €m

22.25 Aquacomms Nóta 1

9.10 ATA Preference Shares Nóta 1

22.25 Xant Inc Nóta 1

2.78 Nautilus Convert Promissory Note Nóta 1

3.68 Swrve D Share Class Nóta 1

4.65 Vectra Series E Convertible Preference Stock Nóta 1

Iomlán Scaireanna Thosaíochta In-Chomhshóite Agus Iasacht In-Chomhshóite 42.76

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.28%

GNÓTHACHAIN NEAMHRÉADAITHE AR CONARTHAÍ 
AIRGEADRA EACHTRACHA 

Cur Síos ar an Urrús Luach €m

Unrealised Gain on Foreign Exchange Contracts 34.71

Iomlán Gnóthachain Neamhréadaithe ar Chonarthaí Airgeadra Eachtracha 34.71

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.23%

GNÓTHACHAIN NEAMHRÉADAITHE AR TODHCHAÍOCHTAÍ 
 Cur Síos ar an Urrús Luach €m

Nóta 2 Unrealised Gain on Future Contracts 17.05

Iomlán Gnóthachain Neamhréadaithe ar Todhchaíochtaí 17.05

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.11%

DÍORTHAIGH EILE CAILLTEANAS NEAMHRÉADAITHE 
AR BABHTÁIL MAINNEACHTANA CREIDMHEASA 

Ainmniúil  Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 (33,309,873.00)  Ccp_Cdx._Bp Ul Itraxx_Europe_3Pay 100Bps 2024 Nollaig 20 (0.93)

 33,309,873.00  Ccp_Cdx. Bp Ul Itraxx_Europe_3Pay 100Bps 2024 Nollaig 20 0.00

 (3,600,000.00)  Ccp_Cdx._Bp Ul Itraxx_Europe_Cpay 500Bps 2024 Nollaig 20 (0.50)

 3,600,000.00  Ccp_Cdx. Bp Ul Itraxx_Europe_Cpay 500Bps 2024 Nollaig 20 0.00

Iomlán Caillteanas neamhréadaithe ar Babhtáil Mainneachtana Creidmheasa (1.43)

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí -0.01%

Iomlán na nInfheistíochtaí ag luach cóir tríd brábús agus caillteanas 6,632.69

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 44.15%

IASACHTAÍ AGUS INFHÁLTAIS
Fiachas Eile 

Tiomantas €m  Cur Síos ar an Urrús Luach €m

500.00 Activate Loans Nóta 1

 3.20 Aquacomms Loan Nóta 1

5.86 Bartra JV Loan Nóta 1

4.50 Blue Giant Intermediate Ltd Nóta 1

54.00 DCU Loan Nóta 1

39.40 Dublin Waste To Energy Loan Nóta 1

95.00 Elm Corporate Credit Loan Nóta 1

11.75 Kilkenny Abbey Quarter Nóta 1

44.44 Milkfl ex II Senior Loan Note Nóta 1

29.50 Milkfl ex Senior Facility Loan Note Nóta 1

14.00 Panelto Loan Nóta 1

10.00 Pearl Residential Equity Fund Nóta 1

14.30 Shannon Airport Authority Nóta 1

11.73 Shannon Hangar Nóta 1

42.50 Urbeo Loan Facility Nóta 1

Iomlán Fiachais Eile 449.61

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 2.99%

Iomlán Iasachtaí agus Infháltais 449.61

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 2.99%
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DLITEANAIS AIRGEADAIS

Gnóthachain neamhréadaithe ar rogha gnáthscaireanna
 Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 (1,327) Euro Stoxx 50 P Indexcall Nollaig 23 4800.000 Ed 121523 (0.86)

 (624) Euro Stoxx 50 P Indexcall Nollaig 21 4300.000 Ed 121721 (0.31)

 (620) Euro Stoxx 50 P Indexcall Nollaig 20 4100.000 Ed 121820 (0.22)

 620 Euro Stoxx 50 Pr Index Sx5Eput Nollaig 20 2500.000 Ed 121820 0.14

 624 Euro Stoxx 50 Pr Index Sx5Eput Nollaig 21 2400.000 Ed 121721 0.36

 1,327 Euro Stoxx 50 Pr Index Sx5Eput Nollaig 23 2200.000 Ed 121523 1.38

Iomlán Gnóthachain neamhréadaithe ar rogha gnáthscaireanna 0.50

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.00%

Caillteanais neamhréadaithe ar babhtáilí innéacs gnáthscaireanna 
 Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 (1) Nikkei 225 (OTC)Call Eanáir 20 23375.000 Ed 11020 (0.00)

 (6) Nikkei 225 (OTC)Call Eanáir 20 23625.00 Ed 011020 (0.01)

 (6) Nikkei 225 (OTC)Call Eanáir 20 24125.00 Ed 011020 (0.00)

 (10) Nikkei 225 (OTC)Call Eanáir 20 24000.000 Ed011020 (0.01)

 (7) Nikkei 225 (OTC)Call Eanáir 20 23750.000 Ed 11020 (0.01)

 (4) Nikkei 225 (OTC)Call Eanáir 20 23500.000 Ed 11020 (0.01)

 (5) Nikkei 225 (OTC)Call Feabhra 20 24375.000 Ed021420 (0.01)

 (2) Nikkei 225 (OTC)Call Feabhra 20 24125.000 Ed 21420 (0.00)

 (11) Nikkei 225 (OTC)Call Feabhra 20 24250.000 Ed 21420 (0.02)

 (6) Nikkei 225 OTCcall Feabhra 20 24000.00 Ed 021420 (0.01)

 (6) Nikkei 225 (OTC)Call Feabhra 20 24625.000 Ed021420 (0.01)

 (4) Nikkei 225 (OTC)Call Márta 20 24875.000 Ed031320 (0.00)

 (1) Nikkei 225 (OTC)Put Eanáir 20 21750.000 Ed 011020 (0.00)

 (6) Nikkei 225 (OTC)Put Eanáir 20 22250.00 Ed 011020 (0.00)

 (13) Nikkei 225 (OTC)Put Eanáir 20 22750.00 Ed 011020 (0.00)

 (3) Nikkei 225 (OTC)Put Eanáir 20 23000.000 Ed 011020 (0.00)

 (1) Nikkei 225 (OTC)Put Feabhra 20 22625.000 Ed 021420 (0.00)

 (2) Nikkei 225 (OTC)Put Feabhra 20 22375.000 Ed 021420 (0.00)

 (11) Nikkei 225 (OTC)Put Feabhra 20 22750.000 Ed 02/20 (0.02)

 (6) Nikkei 225 OTCput Feabhra 20 22500.00 Ed 021420 (0.01)

 (10) Nikkei 225 (OTC)Put Feabhra 20 23375.000 Ed 021420 (0.03)

 (4) Nikkei 225 (OTC)Put Márta 20 23250.000 Ed 031320 (0.01)

 (7) Nikkei 225 (OTC)Put Eanáir 20 22625.000 Ed 011020 (0.00)

 (4) Nikkei 225 (OTC)Put Eanáir 20 22000.00 Ed 011020 (0.00)

Iomlán Caillteanas Neamhréadaithe ar Babhtáilí Innéacs Gnáthscaireanna (0.17)

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.00%
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Punann Infheistíochtaí – CISÉ
Ráitis Airgeadais

Caillteanais neamhréadaithe ar Roghanna Thar an gCuntar 
 Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 (131) Euro Stoxx 50 Pr Index Sx5Ecall Eanáir 20 3775.000 Ed 011720 (0.03)

 (26) Euro Stoxx 50 Pr Index Sx5Ecall Eanáir 20 3825.000 Ed 011720 (0.00)

 (2) Euro Stoxx 50 Pr Index Sx5Ecall Eanáir 20 3800.000 Ed 011720 (0.00)

 (6) Euro Stoxx 50 Pr Index Sx5Ecall Feabhra 20 3800.000 Ed 022120 (0.00)

 (98) Euro Stoxx 50 Pr Index Sx5Ecall Feabhra 20 3825.000 Ed 022120 (0.02)

 (38) Euro Stoxx 50 Pr Index Sx5Ecall Feabhra 20 3875.000 Ed 022120 (0.00)

 (87) Euro Stoxx 50 Pr Index Sx5Eput Eanáir 20 3600.000 Ed 011720 (0.01)

 (71) Euro Stoxx 50 Pr Index Sx5Eput Eanáir 20 3625.000 Ed 011720 (0.01)

 (22) Euro Stoxx 50 Pr Index Sx5Eput Eanáir 20 3575.000 Ed 011720 (0.00)

 (2) Euro Stoxx 50 Pr Index Sx5Eput Eanáir 20 3675.000 Ed 011720 (0.00)

 (6) Euro Stoxx 50 Pr Index Sx5Eput Feabhra 20 3575.000 Ed 022120 (0.00)

 (52) Euro Stoxx 50 Pr Index Sx5Eput Feabhra 20 3600.000 Ed 022120 (0.02)

 (46) Euro Stoxx 50 Pr Index Sx5Eput Feabhra 20 3650.000 Ed 022120 (0.02)

 (38) Euro Stoxx 50 Pr Index Sx5Eput Feabhra 20 3700.000 Ed 022120 (0.02)

 (9) Euro Stoxx 50 Pr Index Sx5Eput Márta 20 3675.000 Ed 032020 (0.01)

 (7) Euro Stoxx 50 Pr Index Sx5Ecall Eanáir 20 3750.000 Ed 011720 (0.00)

 (35) Euro Stoxx 50 Pr Index Sx5Ecall Eanáir 20 3725.000 Ed 011720 (0.02)

 (27) Euro Stoxx 50 Pr Index Sx5Ecall Feabhra 20 3775.000 Ed 022120 (0.01)

 (7) Euro Stoxx 50 Pr Index Sx5Eput Eanáir 20 3525.000 Ed 011720 (0.00)

 (13) Euro Stoxx 50 Pr Index Sx5Eput Eanáir 20 3500.000 Ed 011720 (0.00)

 (27) Euro Stoxx 50 Pr Index Sx5Eput Feabhra 20 3525.000 Ed 022120 (0.01)

 (9) Euro Stoxx 50 Pr Index Sx5Ecall Márta 20 3900.000 Ed 032020 (0.00)

 (7) Ftse 100 Index (OTC)Put Eanáir 20 7275.000 Ed 011720 (0.00)

 (8) Ftse 100 Index (OTC)Put Feabhra 20 7025.000 Ed 022120 (0.00)

 (2) Ftse 100 Index (OTC)Call Eanáir 20 7525.00 Ed 011720 (0.00)

 (4) Ftse 100 Index (OTC)Call Eanáir 20 7450.000 Ed 011720 (0.01)

 (10) Ftse 100 Index (OTC)Call Eanáir 20 7475.000 Ed 011720 (0.01)

 (10) Ftse 100 Index (OTC)Call Eanáir 20 7400.000 Ed 011720 (0.02)

 (5) Ftse 100 Index (OTC)Call Eanáir 20 7300.00 Ed 011720 (0.02)

 (3) Ftse 100 Index (OTC)Call Eanáir 20 7425.000 Ed 011720 (0.01)

 (9) Ftse 100 Index (OTC)Call Feabhra 20 7450.000 Ed 022120 (0.02)

 (3) Ftse 100 Index (OTC)Call Feb 20 7625.000 Ed 022120 (0.00)

 (6) Ftse 100 Index (OTC)Call Feabhra 20 7350.00 Ed 022120 (0.02)

 (8) Ftse 100 Index (OTC)Call Feabhra 20 7800.000 Ed 022120 (0.00)

 (4) Ftse 100 Index (OTC)Put Eanáir 20 7025.000 Ed 011720 (0.00)

 (2) Ftse 100 Index (OTC)Put Eanáir 20 7100.00 Ed 01/17/20 (0.00)

 (12) Ftse 100 Index (OTC)Put Eanáir 20 7125.000 Ed 011720 (0.00)

 (10) Ftse 100 Index (OTC)Put Eanáir 20 7050.000 Ed 011720 (0.00)

 (5) Ftse 100 Index (OTC)Put Eanáir 20 6950.00 Ed 01/17/20 (0.00)

 (1) Ftse 100 Index (OTC)Put Feabhra 20 6975.000 Ed 022120 (0.00)

 (3) Ftse 100 Index (OTC)Put Feb 20 7200.000 Ed 022120 (0.00)

 (6) Ftse 100 Index (OTC)Put Feabhra 20 6875.00 Ed 02/21/20 (0.00)

 (10) Ftse 100 Index (OTC)Put Feabhra 20 7400.000 Ed 022120 (0.01)

 (8) Ftse 100 Index (OTC)Put Feabhra 20 7475.000 Ed 022120 (0.01)

 (10) Ftse 100 Index (OTC)Call Feabhra 20 7750.000 Ed 022120 (0.00)

 (13) Ftse 100 Index Ukxcall Eanáir 20 7600.000 Ed 011720 (0.01)

 (6) Ftse 100 Index Ukxcall Eanáir 20 7225.000 Ed 011720 (0.00)

 64 S & P 500 Index (SPX) OTCput Nollaig 21 1950.000 Ed 121721 0.19

 64 S & P 500 Index (SPX) OTCput Nollaig 22 1875.000 Ed 121622 0.30

 147 S & P 500 Index (SPX) OTCput Nollaig 23 1825.000 Ed 121523 0.90

 (64) S & P 500 Index (OTC)Call Nollaig 21 3250.000 Ed 121721 (1.50)

 (64) S & P 500 Index (OTC)Call Nollaig 22 3450.000 Ed 121622 (1.34)

 (147) S & P 500 Index (OTC)Call Nollaig 23 3650.000 Ed 121523 (3.01)
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FINANCIAL LIABILITIES (AR LEAN)

Caillteanais neamhréadaithe ar Roghanna Thar an gCuntar (ar lean)
 Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 (96) S&P 500 Index (OTC)Call Nollaig 20 3050.000 Ed 121820 (2.62)

 (30) S&P 500 Index (SPX)Call Eanáir 20 3195.000 Ed 010820 (0.13)

 (24) S&P 500 Index (SPX)Call Eanáir 20 3280.000 Ed 013120 (0.04)

 (30) S&P 500 Index (SPX)Call Eanáir 20 3240.000 Ed 011520 (0.06)

 (30) S&P 500 Index (SPX)Call Eanáir 20 3275.000 Ed 012220 (0.03)

 (30) S&P 500 Index (SPX)Call Eanáir 20 3280.000 Ed 012920 (0.04)

 (24) S&P 500 Index (SPX)Call Eanáir 20 3275.000 Ed 013120 (0.04)

 (24) S&P 500 Index (SPX)Call Eanáir 20 3295.000 Ed 013120 (0.03)

 (7) S&P 500 Index (SPX)Put Feabhra 20 3155.000 Ed 022820 (0.02)

 96 S&P 500 Index (SPX)Put Nollaig 20 2000.000 Ed 121820 0.10

 (3) S&P 500 Index (SPX)Call Feabhra 20 3245.000 Ed 022820 (0.01)

 (9) S&P 500 Index (SPX)Call Feabhra 20 3310.000 Ed 022820 (0.02)

 (5) S&P 500 Index (SPX)Call Feabhra 20 3285.000 Ed 022820 (0.01)

 154 S&P 500 Index (SPX)Put Eanáir 20 2800.000 Ed 011720 0.02

 (30) S&P 500 Index (SPX)Put Eanáir 20 3080.000 Ed 010820 (0.00)

 (30) S&P 500 Index (SPX)Put Eanáir 20 3155.000 Ed 011520 (0.03)

 (30) S&P 500 Index (SPX)Put Eanáir 20 3185.000 Ed 012220 (0.05)

 (30) S&P 500 Index (SPX)Put Eanáir 20 3170.000 Ed 012920 (0.06)

 (5) S&P 500 Index SPXput Feabhra 20 3120.000 Ed 022820 (0.01)

 (9) S&P 500 Index SPXput Feabhra 20 3140.000 Ed 022820 (0.03)

 (3) S&P 500 Index SPXput Feabhra 20 3040.000 Ed 022820 (0.01)

 (1) S&P 500 Index SPXput Feabhra 20 2995.000 Ed 022820 (0.00)

 (1) S&P 500 Index SPXcall Feabhra 20 3210.000 Ed 022820 (0.01)

 (7) S&P 500 Index SPXcall Feabhra 20 3315.000 Ed 022820 (0.01)

 (6) S&P 500 Index SPXput Eanáir 20 3060.000 Ed 013120 (0.01)

 (8) S&P 500 Index SPXput Eanáir 20 3075.000 Ed 013120 (0.01)

 (4) S&P 500 Index SPXput Eanáir 20 3145.000 Ed 013120 (0.01)

 (24) S&P 500 Index SPXput Eanáir 20 3155.000 Ed 013120 (0.05)

 (24) S&P 500 Index SPXput Eanáir 20 3160.000 Ed 013120 (0.05)

 (24) S&P 500 Index SPXput Eanáir 20 3165.000 Ed 013120 (0.05)

 (24) S&P 500 Index SPXput Eanáir 20 3170.000 Ed 013120 (0.05)

 (26) S&P 500 Index SPXput Eanáir 20 3175.000 Ed 013120 (0.06)

 (1) S&P 500 Index SPXput Eanáir 20 2995.000 Ed 013120 (0.00)

 (8) S&P 500 Index SPXput Eanáir 20 3010.000 Ed 013120 (0.01)

 (4) S&P 500 Index SPXput Eanáir 20 3015.000 Ed 013120 (0.00)

 (6) S&P 500 Index SPXput Eanáir 20 3045.000 Ed 013120 (0.01)

 (1) S&P 500 Index SPXcall Eanáir 20 3185.000 Ed 013120 (0.01)

 (8) S&P 500 Index SPXcall Eanáir 20 3190.000 Ed 013120 (0.05)

 (4) S&P 500 Index SPXcall Eanáir 20 3195.000 Ed 013120 (0.03)

 (6) S&P 500 Index SPXcall Eanáir 20 3215.000 Ed 013120 (0.03)

 (6) S&P 500 Index SPXcall Eanáir 20 3220.000 Ed 013120 (0.03)

 (8) S&P 500 Index SPXcall Eanáir 20 3225.000 Ed 013120 (0.03)

 (4) S&P 500 Index SPXcall Eanáir 20 3260.000 Ed 013120 (0.01)

 (24) S&P 500 Index SPXcall Eanáir 20 3290.000 Ed 013120 (0.03)

 (26) S&P 500 Index SPXcall Eanáir 20 3285.000 Ed 013120 (0.04)

Iomlán Caillteanais Neamhréadaithe ar Roghanna Thar an gCuntar (8.50)

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí -0.06%
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Punann Infheistíochtaí – CISÉ
Ráitis Airgeadais

Caillteanais neamhréadaithe ar babhtáilí ráta úis 
 Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

 (1,423,085) CCP_IRS._R EUR-EURibor-Reuterspay 0.4% 2028 Feabhra 15 (0.04)

 1,423,085 CCP_IRS. R EUR-EURibor-Reuterspay 0.4% 2028 Feabhra 15 0.00

 (1,343,084) CCP_IRS._R EUR-EURibor-Reuterspay 0.43% 2028 Feabhra 15 (0.05)

 1,343,084 CCP_IRS. R EUR-EURibor-Reuterspay 0.43% 2028 Feabhra 15 0.00

 10,000,000 CCP_IRS. P EUR-EURibor-Reutersrec 0.25% 2029 Meitheamh 18 0.00

 (10,000,000) CCP_IRS._P EUR-EURibor-Reutersrec 0.25% 2029 Meitheamh 18 (0.10)

 (2,000,000) CCP_IRS._R EUR-EURibor-Reuterspay 0.18% 2029 Iúil 01 (0.01)

 2,000,000 CCP_IRS. R EUR-EURibor-Reuterspay 0.18% 2029 Iúil 01 0.00

 (206,468) CCP_IRS._R EUR-EURibor-Reuterspay 0.39% 2044 Iúil 04 0.01

 206,468 CCP_IRS. R EUR-EURibor-Reuterspay 0.39% 2044 Iúil 04 0.00

 (800,000) CCP_IRS._R EUR-EURibor-Reuterspay -0.27% 2026 Meán Fómhair 30 0.01

 800,000 CCP_IRS. R EUR-EURibor-Reuterspay -0.27% 2026 Meán Fómhair 30 0.00

 (2,645,234) CCP_IRS._R EUR-EURibor-Reuterspay -0.24% 2025 Márta 14 0.02

 2,645,234 CCP_IRS. R EUR-EURibor-Reuterspay -0.24% 2025 Márta 14 0.00

Iomlán Caillteanais neamhréadaithe ar babhtáilí ráta úis (0.16)

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.00%

Iomlán Caillteanais neamhréadaite ar babhtáilí (0.33)

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.00%

Iomlán na Dliteanas Airgeada (8.33)

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí -0.06%

TAISCÍ AIRGID THIRIM AGUS INFHEISTÍOCHTAÍ EILE 
AIRGID THIRIM 
Taiscí agus airgead tirim 

Cur Síos ar an Urrús Luach €m

Dairygold RPFP Nóta 1

Euro 861.03

US Dollar 122.26

Other Currencies 0.15

Sterling 1.69

Japanese Yen 1.58

Iomlán Taiscí agus Airgead Tirim 988.68

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 6.58%

Billí Státchiste 
 Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

12,123,000 US Treasury Bill 10.78

Iomlán Billí Státchiste 10.78

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 0.07%

Iomlán Taiscí Airgid Thirim agus Infheistíochtaí Eile Airgid Thirim 999.46

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 6.65%

Iomlán Infheistíochtaí Lánroghnacha 8,073.43

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 53.74%
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INFHEISTÍOCHTAÍ FAOI THREOIR

 Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

1,930,424,451 Allied Irish Banks 5,992.04

150,410,768 Bank of Ireland 734.31

7,009,359 HBFI Facility 7.01

Iomlán na nInfheistíochtaí faoi Threoir 6,733.35

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 44.82%

Airgead Tirim 
 Ainmniúil Cur Síos ar an Urrús Luach €m

Euro 215.06

Iomlán Airgead Tirim 215.06

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 1.43%

Iomlán na nInfheistíochtaí faoi Threoir 6,948.42

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 46.26%

Iomlán na nInfheistíochtaí 15,021.84

% d’Iomlán na nInfheistíochtaí 100.00%
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Punann Infheistíochtaí – CISÉ
Ráitis Airgeadais

Nóta 1: Níor nochtaíodh an luach margaidh mar gur eolas tráchtál íogar é seo.

Nóta 2: Todhchaíochtaí Oscailte 31 Nollaig 2019 Luach €m
 (2) Australian 10Yr Bond Fut (SFE)Exp Márta 20 0.00

 (313) Euro-Bobl Future (EUX)Exp Márta 20 0.16

 162 Euro-Schatz Future (EUX)Exp Márta 20 (0.00)

 3 Euro-Bund Future (EUX)Exp Márta 20 0.00

 106 Euro Stoxx 50 Future (EUX)Exp Márta 20 0.06

 (18) Euro Buxl 30Y Bnd Future (EUX)Exp Márta 20 0.10

 (26) Euro-Btp Future (EUX)Exp Márta 20 (0.00)

 (11) Euro-Oat Future (EUX)Exp Márta 20 0.02

 69 3Mo Euro Euribor Future (ICF)Exp Márta 20 0.08

 34 3Mo Euro Euribor Future (ICF)Exp Márta 21 0.07

 14 3Mo Euro Euribor Future (ICF)Exp Márta 22 0.03

 51 3Mo Euro Euribor Future (ICF)Exp Meitheamh 20 0.05

 25 3Mo Euro Euribor Future (ICF)Exp Meitheamh 21 0.04

 14 3Mo Euro Euribor Future (ICF)Exp Meitheamh 22 0.04

 50 3Mo Euro Euribor Future (ICF)Exp Meán Fómhair 20 0.06

 7 3Mo Euro Euribor Future (ICF)Exp Meán Fómhair 21 0.01

 14 3Mo Euro Euribor Future (ICF)Exp Meán Fómhair 22 0.04

 29 3Mo Euro Euribor Future (ICF)Exp Nollaig 20 0.05

 18 3Mo Euro Euribor Future (ICF)Exp Nollaig 21 0.04

 7 3Mo Euro Euribor Future (ICF)Exp Nollaig 22 0.02

 (10) Long Gilt Future (ICF)Exp Márta 20 0.02

 (24) 90Day Sterling Future (ICF)Exp Márta 20 0.00

 (14) 90Day Sterling Future (ICF)Exp Márta 21 (0.00)

 (12) 90Day Sterling Future (ICF)Exp Márta 22 (0.01)

 (20) 90Day Sterling Future (ICF)Exp Meitheamh 20 (0.00)

 (18) 90Day Sterling Future (ICF)Exp Meitheamh 21 (0.01)

 (10) 90Day Sterling Future (ICF)Exp Meitheamh 22 (0.01)

 (18) 90Day Sterling Future (ICF)Exp Meán Fómhair 20 (0.00)

 (13) 90Day Sterling Future (ICF)Exp Meán Fómhair 21 (0.02)

 (9) 90Day Sterling Future (ICF)Exp Meán Fómhair 22 (0.01)

 (18) 90Day Sterling Future (ICF)Exp Nollaig 20 (0.01)

 (12) 90Day Sterling Future (ICF)Exp Nollaig 21 (0.01)

 2 Us Treas Bd Future (CBT)Exp Márta 20 (0.01)

 (4) Us 10Yr Note Future (CBT)Exp Márta 20 0.00

 378 90Day Euro$ Future Meitheamh 20Call Meitheamh 20 098.500 Ed 061520 0.03

 482 90Day Euro$ Future Nollaig 21Call Nollaig 21 097.875 Ed 121321 0.69

 1,030 90Day Euro$ Future Nollaig 20Call Nollaig 20 098.750 Ed 121420 0.17

 195 90Day Eurodollar Future Meán Fómhair 20Call Meán Fómhair 20 097.500 Ed 091420 0.38

 222 90Day Euro$ Future Meán Fómhair 21Call Meán Fómhair 21 097.000 Ed 9/13/21 0.71

 834 90Day Euro$ Future Meán Fómhair 21Call Meán Fómhair 21 097.875 Ed 091321 1.19

 6 90Day Euro$ Future Meán Fómhair 20Call Meán Fómhair 20 098.000 Ed 091420 0.00

 1,764 90Day Euro$ Future Meán Fómhair 21Call Meán Fómhair 21 098.250 Ed 091321 1.49

 4 90Day Eurodollar Future Nollaig 20Call Nollaig 20 098.000 Ed 121420 0.00

 1,142 90Day Euro$ Fut (CME) Nollaig 21Call Nollaig 21 098.500 Ed 121321 0.71

 183 90Day Eurodollar Future Nollaig 20Call Nollaig 20 097.50 Ed 12/14/20 0.36

 (64) 90Day Euro$ Future (CME)Exp Márta 20 (0.18)

 (30) 90Day Euro$ Future (CME)Exp Márta 21 (0.09)

 (8) 90Day Euro$ Future (CME)Exp Márta 22 (0.02)

 (45) 90Day Euro$ Future (CME)Exp Meitheamh 20 (0.09)

 (16) 90Day Euro$ Future (CME)Exp Meitheamh 21 (0.05)

 (9) 90Day Euro$ Future (CME)Exp Meitheamh 22 (0.03)

 (46) 90Day Euro$ Future (CME)Exp Meán Fómhair 20 (0.03)

 (2) 90Day Euro$ Future (CME)Exp Meán Fómhair 21 (0.01)
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Nóta 2: Todhchaíochtaí Oscailte 31 Nollaig 2019 Luach €m
 (9) 90Day Euro$ Future (CME)Exp Meán Fómhair 22 (0.03)

 (24) 90Day Euro$ Future (CME)Exp Nollaig 20 (0.06)

 (11) 90Day Euro$ Future (CME)Exp Nollaig 21 (0.04)

 (1) 90Day Euro$ Future (CME)Exp Nollaig 22 (0.00)

 864 90Day Euro$ Fut (CME) Márta 21Call Márta 21 097.875 Ed 031521 1.13

 145 90Day Euro$ Future Márta 21Call Márta 21 097.000 Ed 031521 0.46

 2,004 90Day Euro$ Future Márta 21Call Márta 21 098.250 Ed 031521 1.35

 577 90Day Euro$ Fut (CME) Márta 20Call Márta 20 098.500 Ed 031620 0.01

 738 90Day Euro$ Future Márta 22Call Márta 22 097.875 Ed 031422 1.08

 139 90Day Euro$ Future Meitheamh 21Call Meitheamh 21 097.000 Ed 061421 0.45

 587 90Day Euro$ Future Meitheamh 21Call Meitheamh 21 098.000 Ed 061421 0.67

 1,807 90Day Euro$ Fut (CME) Meitheamh 21Call Meitheamh 21 098.250 Ed 061421 1.39

 832 90Day Euro$ Future Meitheamh 21Call Meitheamh 21 097.875 Ed 061421 1.14

 3 90Day Eurodollar Future Nollaig 21Call Nollaig 21 098.125 Ed 121321 0.00

 336 90Day Euro$ Future Nollaig 20Call Nollaig 20 097.750 Ed 121420 0.47

 (3) US 5Yr Note Future (CBT)Exp Márta 20 0.00

 1,873 Euro Fx Curr Future (CME)Exp Márta 20 2.46

 137 S&P500 Emini Future (CME)Exp Márta 20 0.53

 (2) US Ultra Bond (CBT)Exp Márta 20 0.01
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