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Réamhrá

Tá Uisce Éireann mar chuid de ghrúpa Ervia. Is
muid caomhnóirí shócmhainní náisiúnta uisce
agus fuíolluisce na hÉireann.

Buaicphointí

Ioncam

Tá muid freagrach as uisce glan agus sábháilte
a chur ar fáil do na mílte duine ar fud na
hÉireann. Oibríonn muid agus déanann
muid cothabháil ar bhonneagar uisce agus
fuíolluisce lena n-áirítear na mílte ionad
cóireála agus sócmhainn, chomh maith leis na
mílte ciliméadar de líonra píobáin.

€982m

Cuirimid soláthar uisce óil sábháilte agus
iontaofa ar fáil dár gcustaiméirí agus bailímid
a bhfuíolluisce go sábháilte, agus cuirtear
ar ais don timpeallacht é. Agus na seirbhísí
ríthábhachtach sin á soláthar, a thacaíonn le
fás sóisialta agus eacnamaíoch do ghlúinte an
lae inniu agus na glúinte atá le teacht, tá muid
ag giaráil cumas ar fud Ervia chun líonra uisce
na hÉireann atá ag dul in aois agus briste a
athrú ó bhonn, faoi fhóntas amháin náisiúnta
ata nua-aimseartha agus éifeachtúil.

Brabús roimh Cháin
Ioncaim*

€157m
Caiteachas Caipitiúil

€683m
Líon na bhFostaithe

822
02

 Déantar aon bharrachas a athinfheistiú
*
chun tionscadail ríthábhachtacha
bhonneagair a mhaoiniú.
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Plean Maoinithe Straitéiseach

Píblíne Fheartraí

Caomhnú Uisce

Críochnaíodh an obair thógála ar phíblíne
4km chun uisce chóireáilte a aistriú ó
Fheartraí go dtí stáisiún caidéalúcháin
Chollchoille, píblíne a cuireadh in ionad
tollán Fheartraí atá 150 bliain d'aois, rud
a chur le slándáil agus soláthar uisce
óil sábháilte inbhuanaithe do bhreis is
200,000 duine i mórcheantar Bhaile Átha
Cliath.

Mar thoradh ar na dálaí leathnaithe
tirime le linn an tsamhraidh, bhí ídiú
ar sholáthairtí talún agus dromchla
uisce nach bhfacthas riamh. Le linn
an tsamhraidh, chuireamar leis an
bhfeasacht phoiblí ar an ról lárnach atá
ag caomhnú i mbainistíocht eifeachtúil
uisce mar acmhainn luachmhar.

Feabhas ar Cháilíocht Uisce Snámha
Táimid leathshlí tríd an bpróiseas
anois chun go mbeidh Cuan Chorcaí
saor ó chamras (trí sceitheadh uisce
neamhchóireáilte a laghdú de réir
choibhéis 20,000 araid rothaí in aghaidh
an lae).

We’re halfway
to a sewage-free
Cork Harbour.

D'fhoilsíomar ár dtuarascáil ar an
measúnú roghanna don Tionscadal
Soláthair Uisce agus chuireamar an
Comhchoiste Oireachtais ar an eolas faoi.

In 2015, the equivalent of 40,000 wheelie bins
of sewage was discharged into Cork Harbour
every day. We’ve reduced this ﬁgure to 20,000
by building a new treatment plant and sewer
network, and are now halfway to our goal of
a sewage-free harbour by 2021.
Visit water.ie/corklowerharbour
Safeguarding our water for our future.

Ráitis Airgeadais

Tionscadal Soláthair Uisce – an LárRéigiúin Thoir

Tuairiscí Rialachais

Cork Lower Harbour Main Drainage Project.

Cumas agus Athléimneacht
Cuireadh an Fhoireann Bainistithe
Géarchéime i bhfeidhm ar feadh tréimhsí
fada leanúnach i rith na bliana. D'oibrigh
ár bhfoirne gan staonadh ar an láthair
chun soláthairtí uisce a choimeád le linn
an síobadh sneachta agus na teochtaí
faoi bhun an reophointe a bhain le
Stoirm Emma. Thugamar aghaidh freisin
ar na dálaí triomaigh is measa in Éirinn
ó thosaíodh taifid, agus rinneamar an
soláthar a choimeád agus an cur isteach
air a laghdú.

Tuairisc Straitéiseach

D'fhaomh an tAire Tithíochta, Pleanála
agus Rialtais Áitiúil Plean Maoinithe
Straitéisigh €11.1 billiún de chuid Uisce
Éireann.

Ionad Cóireála Uisce nua i gCiarraí

Córas Bainistíochta Sceite
Tá an ráta ligin doghlactha ard go fóill
agus is ceist chasta í leréiteach. In 2018,
d' fhorbraíomar Córas nua Bainistíochta
Ligin lena mbeimid in ann sonraí
cruinne a bhailiú ar leibhéil ligin laethúla.
Cabhróidh sé seo linn na háiteanna is
measa de ligeana aimsiú agus a dheisiú,
ionas go sábhálfar an méid is mó uisce
agus is féidir.

Bhronn Innealtóirí Éireann Tionscadal
Innealtóireachta na Bliana ar Scéim
Soláthair Uisce Lár Chiarraí. Soláthróidh
an scéim seo soláthar sábháilte agus slán
uisce do bhreis is 62,000 duine i gCiarraí.
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Tuarascáil an Chathaoirligh

Tony Keohane
Cathaoirleach Ghrúpa Ervia

Feidhmíocht Airgeadais

Mar Chathaoirleach ar Bhord Ervia,
tá an-áthas orm Tuarascáil Bhliantúil
agus Ráitis Airgeadais Uisce Éireann
don bhliain 2018 a chur i láthair.
Bhaineamar amach feidhmíocht láidir
airgeadais in 2018, agus leanaimid ar
aghaidh ag cur go mór le geilleagar
na hÉireann le párolla, díbhinní,
cánacha agus earraí ceannaithe ó
sholáthraithe Éireannacha.
Seachadadh Caipitil
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I rith na bliana, d'infheistigh Uisce Éireann €683m
chun an líonra a oiriúniú don todhchaí, chun dul
i ngleic le fadhbanna comhlíontachta, agus chun
tacú le forbairt geilleagrach agus spásúil. Mar
shampla, táimid ag infheistiú i dTionscadal Draenála
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath, a chuirfidh ar
fáil saoráid nua chóireála fuíolluisce réigiúnach
agus an bonneagar a bhaineann leis chun freastal
ar dhaonra Bhaile Átha Cliath, Chill Dara agus na

Mí. Is cuid lárnach í seo den infheistíocht atá á
dhéanamh againn i mbonneagar fuíolluisce MhórRéigiún Bhaile Átha Cliath agus cabhróidh sé le fás sa
cheantar, chomh maith le sláinte an phobail agus na
timpeallachta a chosaint.
Tá infheistiú á dhéanamh go fóill againn chun
sceitheadh ón gcóras a laghdú. Mar thoradh ar an
obair seo chun sceitheadh a laghdú, rinneadh toirt
an uisce óil a cailleadh le linn 2018 a laghdú de thart
ar 73.8 milliún lítear in aghaidh an lae (18 milliún
lítear in aghaidh an lae den ligean custaiméara agus
55.8 milliún lítear in aghaidh an lae den ligean poiblí).

Comhpháirtíocht
I rith 2018, lean Uisce Éireann ag obair lena
chomhpháirtithe sna hÚdaráis Áitiúla chun seirbhísí
uisce a sholáthar agus chun an tseirbhis a athrú ó
bhonn chun go mbeidh sí ina fóntas poiblí nuaaimseartha. Is tionscadal casta an t-aistriú sin, agus
beidh freagrachtaí, próisis agus soláthar foirne nua
ag gabháil leis chun freastal ar riachtanais na tíre
atá ag síorathrú. Aithním gur clár uaillmhianach
é seo foirne seirbhísí uisce ó 31 Údarás Áitiúil a
chomhtháthú isteach san eagraíocht Fhóntas Poiblí
Singil. Is céim thábhachtach í, áfach, chun seirbhísí
uisce agus fuíolluisce éifeachtúil agus éifeachtach a
sholáthar.

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

Teagmhais Aimsire
Slógadh Foireann Bainistithe Géarchéime Uisce
Éireann ar feadh tréimhsí fada leanúnacha i rith
2018 chun roinnt teagmhas aimsire náisiúnta a
bhainistiú go réamhghníomhach, lena n-áirítear
Stoirm Emma agus an triomach samhraidh, agus
cur isteach ar ghréasáin. D'oibrigh Uisce Éireann
i ndlúthpháirt leis na hÚdaráis Áitiúla, agus le
páirtithe agus gníomhaireachtaí eile, leis an líonra
uisce agus fuíolluisce a choinneáil i bhfeidhm i
rith na dteagmhas sin agus chun seirbhísí bailte
agus gnólachtaí a athcheangail chomh tapa agus
chomh héifeachtúil agus ab fhéidir. Níor tugadh na
soláthairtí uisce sna taiscumair ar ais chuig leibhéil
shlána arís go dtí mí na Samhna tar éis an ídiú nach
bhfacthas riamh cheana ar sholáthairtí amhuisce a
tharla i rith an tsamhraidh.

Rialachas Corparáideach
I rith na bliana, lean Bord Ervia de thosaíocht a
thabhairt do rialachas corparáideach i gcomhréir
le dea-chleachtas, rialachán agus treochtaí a bhí
ag teacht chun cinn. Cloímid leis na forálacha
is infheidhme den Chód Cleachtais chun
Comhlachtaí Stáit a Rialú. Déantar athbhreithniú
agus monatóireacht ar rioscaí ar bhonn leanúnach
le cinntiú go bhfuil maoluithe agus rialuithe cuí
ann. Mar Chathaoirleach, táim sásta go bhfuil na
rialuithe inmheánacha cuí a gcur i bhfeidhm agus
go ndéantar bainistiú éifeachtach orthu chun ár
riachtanais rialachais a chomhlíonadh.
Is é Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí
(RGCS) an AE an t-athrú is tábhachtaí ar rialachán
príobháideachas sonraí le 20 bliain anuas. Athraíonn

Tuairisc Straitéiseach

Tá tairbhí agus éifeachtúlachtaí suntasacha
á gcur ar fáil againn do mhuintir na hÉireann.
Má bhaintear úsáid as ár gcuid taithí agus ár
saineolas thar ár gcuideachtaí oibriúcháin ar fad,
creidim go dtabharfaidh sé seo deis dúinn obair
le chéile agus ár gnó fhás i gcónaí. Táimid ag baint
úsáide as an gcumas agus an acmhainn roinnte a
chuireann eagraíocht na Seribhísí Gnó ar fáil dúinn,
eagraíocht a bunaíodh in 2018 laistigh de Ervia.
In 2019, leanaimid ar aghaidh a bheith ag díriú ar
éifeachtúlachtaí oibriúcháin breise a chur i gcrích cuirfimid barrfheabhas ar an slabhra soláthair agus
ar ár bpróisis.

an rialachán ó bhun an chaoi a láimhsítear sonraí.
I rith an chéad leath de 2018, d'ullmhaíomar le
haghaidh teacht isteach RGCS i mí na Bealtaine, agus
tá muinín agam go bhfuil na córais agus na próisis
chuí i bhfeidhm ar fud na heagraíochta.
Ar deireadh, tá Bord Ervia tiomanta do chinntiú go
mbeidh spriocanna agus oibríocháin straitéiseacha
Ervia agus a ghnólachtaí inbhuanaithe agus
freagrach go sóisialta. Leanfaimid ag nuáil in 2019
chun tacú leis na gealltanais sin trí Líonra Gáis
Éireann agus Uisce Éireann, le cinntiú gur saoránaigh
maithe corparáideacha muid.

Buíochas
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Aire agus
oifigigh na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais
Áitiúil as a gcuid tacaíochta i rith na bliana. Ba mhaith
liom buíochas a ghabháil le hoifigigh NewERA freisin,
lena mbímid ag plé ceisteanna rialachais go rialta.

Tuairiscí Rialachais

Sineirgí

Gabhaim buíochas le Mike Quinn freisin, a d'éirigh
as a ról mar POF Ervia go luath in 2019 agus le
Jerry Grant, a d'éirigh as a phost mar Stiúrthóir
Feidhmiúcháin Uisce Éireann i Meán Fómhair
2018. Chuir an bheirt acu go mór le forbairt na
heagraíochta. Táim ag tnúth le bheith ag obair
le Cathal Marley, a bheidh ina Phríomhoifigeach
Feidhmiúcháin Eatramhach ar Ervia agus cuirim
fáilte roimh Eamon Gallen agus atá ag glacadh ról
mar Stiúrthóir Feidhmiúcháin Gníomhach ar Uisce
Éireann agus guím gach rath orthu ina róil nua.
Ar deireadh, ba mhaith liom buíochas a ghabháil
le mo chomhghleacaithe ar Bhord Ervia agus leis
an bhFoireann Feidhmiúcháin faoina dtiomantas
leanúnach, a gcuid díograise agus a rialachas
éifeachtach ar an ngnó in 2018.

Ráitis Airgeadais

Uisce Éireann

Mar Chathaoirleach, aithním rannpháirtíocht agus
díograis iontach na ndaoine a oibríonn d'Uisce
Éireann, a sholáthraíonn seirbhísí uisce agus
fuíolluisce do ghnólachtaí agus teaghlaigh na
hÉireann, i gcomhar lenár gcomhpháirthe.

Tony Keohane
Cathaoirleach
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Athbhreithniú an Phríomhoifigigh
Fheidhmiúcháin an Ghrúpa ar 2018

Mike Quinn
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Ervia

Chuir ár ndaoine agus ár gcomhpháirtithe an t-uafás rudaí i gcrích in 2018.
D'fheidhmíomar 7,000 sócmhainn uisce agus fuíolluisce, ina measc ionaid
chóireála, stáisiúin chaidéalúcháin, taiscumair, agus 88,000km de líonraí
píobáin chun seirbhísí uisce agus fuíolluisce a sholáthar do 1.6 milliún
teaghlach agus 172,000 gnólacht. Sheasamar i gcoinne stoirmeacha, sneachta
agus coinníollacha triomaigh fad a bhí clár infheistíochta caipitil mór a
sholáthar againn. D’éirigh linn mar gheall ar ár gcomhthiomantas le sláinte
agus cáilíocht saoil ár bpobal a fheabhsú, ár dtimpeallacht a chosaint, agus
forbairt eacnamaíochta a chumasú.
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Is maith is eol dom féin an tábhacht a bhaineann
le freastal ar spriocanna geilleagracha, amhail
brabúsacht agus luach scairshealbhóir a chruthú,
chomh maith le spriocanna socheacnamaíocha agus
comhshaoil, ar mhaithe le fás luacha inbhuanaithe
fadtéarmacha a chur chun cinn. Ag Ervia, dírímid ar
chostais fhoriomlána a laghdú agus éifeachtúlachtaí
a bhaint amach. Bhain Uisce Éireann coigiltis
oibriúcháin de €25.7m agus coigiltis caipitil de €60m
amach in 2018.
Bíonn tionchar ag macraithreochtaí agus forbairtí sa
gheilleagar go ginearálta ar an gcaoi a gcruthóimid
luach go fadtéarmach agus déantar cur síos ar chuid
de na treochtaí agus forbairtí sin ar leathanaigh
14–17. Cruthaíonn siad éiginnteacht dúinne, dár
gcustaiméirí agus dár ngeallsealbhóirí go ginearálta.

Tosaíochtaí Straitéiseacha 2019
Leanfaimid ar aghaidh ag cruthú luach fiúntach do
mhuintir na hÉireann; trí thacú le fás agus forbairt
gheilleagrach, an líonra a oiriúnú don am atá le
teacht, cáilíocht na soláthairtí a fheabhsú, acmhainní
uisce a chaomhnú agus athléimneacht a mhéadú.
Chuireamar tús le próiseas ceithre chéim in 2014
chun foinse oiriúnach nua de sholáthar uisce a
aithint do Réigiún an Oirthir agus Lár Tíre. Is é
Tionscadal Soláthair Uisce – Réigiún an Oirthir
agus Lár Tíre (TSU) an chéad uasghrádú mór
cuimsitheach ar bhonneagar "Foinse Nua" na
hÉireann sa réigiún le níos mó ná 60 bliain anuas.
Lorgaíomar aiseolas ón bpobail, d'éisteamar leis
agus thug muid freagra dó, ag gach céim d'fhorbairt
an tionscadail, ón bpointe a rinneadh an riachtanas
a mheas go dtí an pointe ar aithníodh an scéim
roghnaithe. Beidh Uisce Éireann ag leanúint ar
aghaidh le hullmhú an iarratais phleanála don
thionscadal len é a chur faoi bhráid An Bhoird
Phleanála in 2019.
D'fhógair an Rialtas i mí Iúil go ndéanfaí fóntas
singil, faoi úinéireacht phoiblí, tráchtála, rialaithe,
d'Uisce Éireann agus é scartha ó ghrúpa Ervia
i rith 2023. Mar sin de, sa dara leath de 2018,

Tuairisc Straitéiseach

Is mór againn a chinntiú go bhfuil ár bpolasaithe
infheistíochta ag teacht leis na torthaí straitéiseacha
náisiúnta a leagtar amach sa Phlean Forbartha
Náisiúnta (2018-2027) agus le polasaí bonneagair
ginearálta an Rialtais.

díríomar ar phlean scartha a fhorbairt, a chuirfimid
faoi bhráid an Rialtais sa chéad leath de 2019.
Tabharfaidh an plean aghaidh ar na fadhbanna
dlíthiúla, airgeadais agus oibriúcháin a thiocfaidh
chun cinn, leagfaidh sé amach garspriocanna an
phróisis scartha agus sainfidh sé méadracht chun
an dul chun cinn a thomhas. Ní mór go n-aontóidh
na príomhgheallshealbhóirí ar fad le cur chuige
garsprice an tionscadail ina iomláine, lena n-áirítear
an scaradh agus an bunú.
Is tasc criticiúil é athrú na seirbhísí uisce poiblí
go fóntas poiblí nua-aimseartha a mbeidh clár
suntasach athraithe mar chuid de le cinntiú go
mbeidh córais nua-aimseartha éifeachtúil againn le
haghaidh seirbhisí uisce agus fuíolluisce a chur ar fáil
in Éirinn. Táimid ag dul i gcomhairle leis na páirtithe
leasmhara uile chun clár athraithe a fhorbairt
ar bhealach oscailte cuiditheach, le cinntiú go
gcuimhnítear ar gach ceist. Tá níos mó sonraí faoin
bhFóntas Poiblí Singil a fhorbairt ar leathanach 40.

Tuairiscí Rialachais

Luach a Chruthú do Mhuintir na hÉireann

Buíochas
Is mian liom aitheantas a thabhairt do sheirbhísí
chomhaltaí Bhord Uisce Éireann. Cuireann siad
maoirseacht, rialachas agus treorú ríthábhachtach
ar fáil agus táim an-bhúioch as gach rud a
dhéanann siad. Gabhaim buíochas le comhaltaí na
foirne Feidhmiúchán freisin as a gcuid fuinnimh,
gairmiúlachta agus ceannaireachta i rith na bliana.
Ar deireadh agus níos tábhachtaí ná aon rud eile,
ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil lenár
bhfoireann agus lenár gcomhpháirtithe soláthair
go léir as a gcuid dúthráchta agus tiomantais i rith
na bliana. Tá go leor dúshlán amach romhainn,
lena n-áirítear bonneagar uisce a fheabhsú, ár
n-astaíochtaí carbóin a laghdú, ullmhúcháin a
dhéanamh do scaradh Uisce Éireann agus tionscal
na seirbhísí uisce a athrú ó bhun. Tá muinín agam go
bhfuil an tallann, an saineolas agus an cumas againn
na rudaí seo a chur i gcrích go rathúil.

Ráitis Airgeadais

Uisce Éireann

Mike Quinn
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Ervia
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Tuarascáil Stiúrthóir
Feidhmiúcháin Gníomhach
Uisce Éireann

Le seal ama caite agam i ról an
Bhainisteora Ghinearálta, tá sé mar
phribhléid agam glacadh le cúram
an Stiúrthóra Fheidhmiúcháin
Ghníomhaigh ar Uisce Éireann tar
éis do Jerry Grant dul ar scor i Meán
Fómhair 2018. Tá go leor dúshlán
roimh Uisce Éireann ach leanann an
dul chun cinn maith ar aghaidh faoi
chreat ár bplean gnó, agus muid ag
déileáil le roinnt deacrachtaí ar leith i
rith na bliana ag an am céanna.

Eamon Gallen
Stiúrthóir Feidhmiúcháin Gníomhach, Uisce
Éireann

Tá Uisce Éireann freagrach as uisce óil sábháilte glan
a sholáthar do theaghlaigh agus do ghnóthais ar
fud na hÉireann, mar aon le seirbhísí fuíolluisce atá
slán ó dhrochthionchar ar an gcomhshaol. Tacaíonn
na seirbhísí ríthábhachtacha sin an dul chun cinn
sóisialta agus eacnamaíochta ar son na hÉireann,
anois agus san am atá le teacht.
Soláthraímid seirbhísí uisce do thart ar 83%
de mhuintir na hÉireann, rud a chiallaíonn go
soláthraímid 1.7 billiún lítear uisce cóireáilte le hól
do 1.6m teaghlaigh agus beagnach 172,000 gnólacht
gach lá. Déanaimid cóireáil ar an bhfuíolluisce
a tháirgtear sna tithe agus sna gnólachtaí sin
freisin sula scaoilimid ar ais go sábháilte é inár
dtimpeallacht. Cuirtear é sin i gcrích tríd os cionn
1,895 ionad cóireála uisce agus fuíolluisce, os cionn
5,000 sócmhainn eile, stáisiúin chaidéalaithe agus
taiscumair san áireamh, agus 88,000km de líonraí
píopaí a fheidhmiú agus a chothabháil.
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Beidh cuimhne ar 2018 go háirithe mar bhliain inar
tharla teagmhais aimsire rialta agus dhiana agus ar
an mbrú a chuir na teagmhais sin ar ár soláthairtí
uisce. I ndiaidh stoirmeacha diana agus aimsir fhuar
i mí Feabhra, tharla an triomach is measa, ónar
tosaíodh taifid a dhéanamh, i rith an tsamhraidh.
D'ainneoin na dálaí deacra sin, choimeád foirne
Uisce Éireann agus na nÚdarás Áitiúil seribhísí uisce i
bhfeidhm do theaghlaigh agus do ghnólachtaí ar fud
na tíre.
Is é ár bpríomhchúram i gcónaí seirbhísí uisce
agus fuíolluisce na tíre a dheisiú agus a uasghrádú.
Leanaimid de thosaíocht a thabhairt dár gcinnidh
infheistíochta le cinntiú go mbainimid an úsáid is
éifeachtaí as an maoiniú atá ar fáil trí infheistíochtaí
a dhéanamh a chuireann an tairbhe is mó ar fáil do
phobail agus do ghnólachtaí, agus a chosnaíonn an
comhshaol ag an am céanna.

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

Faomhadh agus foilsíodh ár gcéad Plean Maoinithe
Straitéiseach, Plean Maoinithe Straitéiseach (2019
– 2024), i mí na Samhna 2018. Leagann an plean
sin amach na rudaí a dhéanfaimid idir seo agus
2024 chun an bonneagar uisce agus fuíolluisce a
fheabhsú, cur le sláinte agus caighdeán beatha
mhuintir na hÉireann, ár gcomhshaol a chosaint
agus forbairt geilleagrach a chumasú. Míníonn an
plean céard atá ar intinn againn chun spriocanna
Ráiteas Polasaí um Sheirbhísí Uisce 2018–2025 a
chur i bhfeidhm. Tá clár an-suntasach infheistíochta
caipitil á chur ar fáil againn, agus tá infheistíocht á
dhéanamh againn chun caighdeán na seirbhísí uisce
agus fuíolluisce a fheabhsú, an soláthar a oiriúnú
don am atá le teacht agus athléimneacht a fheabhsú,
soláthairtí uisce a chaomhnú agus aghaidh a
thabhairt ar sceitheadh. I rith 2018, rinneadh na
rudaí seo a leanas
ྲྲ Infheistíodh €683m, a chuimsigh coimisiúnú an
phíoblíne Fheartraí agus cur le líonra theas an
Phríomhthionscadail Draenála do Chuan Chorcaí.
Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi na tionscadail
seo ar leathanaigh 36–37.
ྲྲ Cuireadh an Scéim Soláthair Uisce Réigiúnach
Chiarraí ag Loch Coiteáin, Co. Chiarraí i gcrích,
agus bhuaigh an scéim an duais do Thionscadal
Innealtóireachta na Bliana ó Engineers Ireland.
Rinneadh 9 n-ionad uisce óil a choimisiúnú nó a
uasghrádú le linn na bliana.
ྲྲ Bhí 11 ionad cóireála fuíolluisce coimisiúnaithe,
ag freastal ar choibhéis mhuintire de 354,800,
áit a raibh fuíoll á sceitheadh sna huiscí áitiúla
gan chóireáil roimhe sin agus anois tá cóireáil
fuíolluisce oiriúnach acu.
ྲྲ Baineadh 22 soláthar uisce poiblí ó Liosta
Gníomhartha Ceartaitheacha an GCC in 2018, rud
a chiallaíonn go bhfuil 166,000 tomhaltóir anois
ag fáil uise ó scéimeanna nach bhfuil i mbaol a
thuilleadh.

Tuairisc Straitéiseach

Tá ríméad orm a rá go raibh feidhmíocht shláinte
den scoth againn in 2018. Tá ár gclár Work Safe
Home Safe ag cur iompraíochtaí cearta chun cinn
agus ag stiúradh cultúr na sábháilteachta inár
eagraíochta. Tugtar tacaíocht dó leis na córais
riachtanacha bainistíochta sábháilteachta.

Is príomhthosaíocht dúinn fós é sceitheadh ón gcóras
a laghdú. Tríd an gClár um Laghdú Sceite a chur i
bhfeidhm, thugamar faoi níos mó ná 39,000 imscrúdú
sceite, rinneadh níos mó ná 22,500 deisiúchán sceite
agus sábháladh nach mór 73.8m lítear gach lá (18 milliún
lítear in aghaidh an lae den ligean custaiméara agus
55.8 milliún lítear in aghaidh an lae den ligean poiblí).
Cuireadh an chéad chóras náisiúnta um bainistíocht
sceite i bhfeidhm i mbliana, agus déanfaidh sé
monatóireacht agus tuairisciú a chaighdeánú timpeall
na tíre. Tá dúshláin ann fós, áfach, agus líonraí atá sean,
casta agus a bhfuil an iomarca brú orthu á dheisiú
againn. Tá €0.6 billiún á infheistiú againn go 2024 chun
sceitheadh a laghdú de 171m lítear eile in aghaidh an lae.
Tá tuilleadh eolais maidir lenár ndul chun cinn in 2018
ar fáil ar leathanaigh 22–23 agus san Athbhreithniú
Oibriúcháin ar leathanaigh 34–41.

Tuairiscí Rialachais

Feidhmíocht in 2018

An Dealramh atá ar Ghnóthaí le haghaidh 2019
In 2019, leanfaimid de bheith ag díriú ar na gealltanais
a rinneamar sa Phlean Maoinithe Straitéiseach a
chomhlíonadh, comhlíonadh na gcaighdeán sláinte
poiblí agus comhshaoil a feabhsú, agus cáilíocht uisce
a fheabhsú le tagairt shainiúil do Phlean Bainistíocht
Abhantraí na hÉireann 2018–2021. Beidh glacadh
shamhail Fhóntas Poiblí Singil ina chuid lárnach den
phlean chun seirbhísí uisce in Éirinn a athrú ó bhonn.
Táimid ag obair i gcomhpháirt leis na páirtithe leasmhara
go léir le dul ar aghaidh leis an gclár um athrú ó bhonn a
fhorbairt in 2019.

Ráitis Airgeadais

Uisce Éireann

Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt go poiblí do na
sáriarrachtaí a rinne foireann Uisce Éireann agus ár
gcomhpháirtithe chun na teagmhais eisceachtúla a
bhainistiú i rith 2018. Bhí dúshláin mhóra ag baint leis na
stoirmeacha, an sneachta agus an triomach. Trí bheith ag
obair i ndlúthpháirt leis na hÚdaráis Áitiúla, le páirtithe
agus gníomhaireachtaí eile, d'éirigh linn ionaid agus
líonraí uisce agus fuíolluisce a choimeád ag feidhmiú
d'fhormhór na ndaoine, formhór an ama, d'ainneoin
dálaí a bhí thar a bheith deacair go minic. Leanfaimid de
bheith ag obair i ndlúthpháirt lenár gcomhpháirtithe,
le gníomhaireachtaí rialtais, agus leis na pobail agus na
gnólachtaí a bhfreastalaímid orthu chun seribhísí uisce
slán inbhuanaithe a chur ar fáil.

Eamon Gallen,
Stiúrthóir Feidhmiúcháin Gníomhach, Uisce Éireann
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Ag Cruthú
Luacha
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Cuspóir

Fís

Chun tacú le fás sóisialta agus
eacnamaíoch na hÉireann, trí infheistíocht
chuí i seirbhísí uisce agus chun an
timpeallacht a chosaint inár gcuid
gníomhaíochtaí go léir.

Uisce óil sábháilte agus iontaofa a
sholáthar dár gcustaiméirí go léir, a
bhfuíolluisce a bhailiú agus a chóireáil
agus é a fhilleadh go sábháilte ar an
gcomhshaol.

Tuairisc Straitéiseach

Creat Straitéiseach

Cuspóirí Straitéiseacha
Infheistigh i mbonneagar

Déanfaimid infheistíocht i
mbonneagar uisce na hÉireann chun
seirbhísí a fheabhsú, sláinte phoiblí
a chosaint agus an timpeallacht a
fheabhsú.

2

Athraigh an tionscal
uisce ó bhonn

3

Oibreoimid lenár gcomhpháirtithe
sna hÚdaráis Áitiúla agus le páirtithe
leasmhara eile chun an tionscal uisce
a athrú ó bhonn go fóntas uisce
éifeachtach éifeachtúil nua-aimseartha.

Aithin éifeachtúlachtaí
oibriúcháin

Mar chuid den chlár chun na seirbhísí
uisce a athrú ó bhonn, bainfimid
amach feabhas oibriúcháin chun €1.74
billiún d’éifeachtúlachtaí oibriúcháin
carnacha a bhaint amach roimh 2024.

Tuairiscí Rialachais

1

Luachanna

Ráitis Airgeadais

Is iad na chúig luach sin a shainíonn carachtar na heagraíochta, treoraíonn siad ár gcuid
gníomhartha agus cinntí, agus cuireann siad creat ar fáil don chaoi a ndéanann muid
idirghníomhú agus cumarsáid lena chéile, lenár gcustaiméirí agus le páirtithe leasmhara.

Feidhmíocht

Ionracas

Sábháilteacht

Comhar

Déanaimid ár
ndícheall a bheith
inár bhfóntas
ardfheidhmíochta,
a sholáthraíonn
seirbhísí agus
bonneagar
d'ardchaighdeán an
t-am ar fad.

Bíonn muid oscailte
agus macánta inár
gcuid oibre go léir.
Déileálann muid
go measúil lenár
gcuid custaiméirí,
ár sócmhainní agus
lenár n-acmhainní
nádúrtha.

Cuireann muid an
tsábháilteacht ag
croílár ár gcuid oibre.

Oibríonn muid le
chéile chun torthaí
a fháil, ag roinnt
lena chéile agus ag
foghlaim óna chéile.

Seirbhís do
Chustaiméirí
Is í ár n-aidhm
seirbhísí
ardchaighdeáin a
chur ar fáil dár gcuid
custaiméirí. Éisteann
muid leo chun a
fháil amach cad atá
uathu agus le bheith
níos fearr ná mar
a mheasann siad a
bheimis.

11

Uisce Éireann

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

Múnla Gnó Uisce
Éireann

Ionchuir

Airgeadas
Faighimid ioncam rialáilte ó
Shócmhainní Uisce Éireann.

Líonraí
Clúdaíonn na líonraí uisce agus
fuíolluisce fud fad na tíre.

Daoine agus
Comhpháirtithe
Trí oibriú le chéile agus ár saineolas in
éineacht a úsáid, is féidir linn ár ngnó a
chothabháil agus a fhás.

Páirtithe Leasmhara
Téimid i gcomhairle leis na pobail ina
mbímid ag obair, agus lenár gcustaiméirí,
ár rialtóirí agus leis an Rialtas agus bímid
gníomhach ag lorg a dtuairimí.

Acmhainní Nádúrtha
Cosnaímid ár n-aibhneacha, ár lochanna
agus ár gcladaí.
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Gníomhaíochtaí Gnó

€3bn Iomlán na
Sócmhainní

88,000km de líonraí uisce
agus fuíolluisce

822 fhostaí i 11 láthair
chomh maith le 3,308
bhfostaí i 31 Údarás Áitiúil
agus ár gcomhpháirtithe
soláthair.

ྲྲ €380m ranníocaíocht
chaipitil
ྲྲ Deontas rialtais de
€720m

Soláthraímid 1.7bn litear
uisce óil atá glan agus
sábháilte agus déanaimid
cóireáil ar 1.2bn lítear
fuíolluisce gach lá.

Déanaimid
Forbairt agus
maoiniú ar
phleananna don
todhchaí
ྲྲ Plean Maoinithe
Straitéiseach
ྲྲ Rialú Ioncaim
ྲྲ Tosaíochtaí
infheistíochta

Ár dtairiscint a
fheabhsú go
leanúnach
ྲྲ Cónaisc nua
ྲྲ Réitigh nuálacha
ྲྲ Feabhas a chur ar
éifeachtúlacht

Ag freastal ar ár
gcustaiméirí
ྲྲ Tús áite a thabhairt dár
gcuid custaiméirí
ྲྲ Tacú le fás
eacnamaíochta

Uisce Éireann

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

Agus iad ag obair le chéile feidhmíonn agus déanann
ár ndaoine agus ár gcomhpháirtithe cothabháil
ar ár líonraí uisce agus fuíolluisce chun seirbhísí
riachtanacha a sholáthar dár gcustaiméirí, don phobal
agus don gheilleagar.

Sochair

Tuairisc Straitéiseach

Aschuir

Custaiméirí
ྲྲ Freastalaíodh ar 1.8m custaiméir
tí agus gnó.
ྲྲ Ag oibriú 790 ionad cóireála
uisce agus 1,105 ionad cóireála
fuíolluisce 24/7 365 lá sa bhliain.

Cothabháil
a dhéanamh
ar an mbonn
sócmhainne de
€3bn
ྲྲ Laghdú ar sceitheadh
ྲྲ Athchur príomhphíobán

An córas a
fheidhmiú
ྲྲ Slándáil an tsoláthair
ྲྲ Cóireáil uisce
ྲྲ Cóireáil fuíolluisce

Seirbhísí atá
ag fáil níos
éifeachtúla, níos
cost-éifeachtúla
agus a bhfuil an
custaiméir lárnach
acu.
Bonneagar
feabhsaithe
chun tacú le fás
eacnamaíochta
agus riachtanais ár
bpobal.

Fostaithe
Tuairiscí Rialachais

ྲྲ Fás
ྲྲ Athfheistiú
ྲྲ Acmhainn
ྲྲ Caomhnú

ྲྲ Foghlaim agus forbairt – 3,618 lá
oiliúna
ྲྲ An Clár Cúnaimh d'Fhostaithe

Pobail
ྲྲ Ag cosaint na timpeallachta agus
ag tacú le bithéagsúlacht.
ྲྲ Ag tacú le pobail áitiúla.

Geallsealbhóirí agus
Rialtóirí

Ráitis Airgeadais

€683m a
infheistiú i
sócmhainní nua in
2018

ྲྲ Ag cur feabhas ar fheidhmíocht
in aghaidh caighdeán rialála.

Scairshealbhóir
ྲྲ Ag cumasú fás eacnamaíochta.
ྲྲ Ag tacú le forbairt.
ྲྲ Ag infheistiú €683m sa ghnó.
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Tosca a théann i bhfeidhm ar
Luach a Chruthú

An Treocht

Tionscadal Éireann 2040
Táthar ag tuar go mbeidh milliún duine breise ina gcónaí in Éirinn faoi 2040.
Leis seo beidh breis is leathmhilliún teach nua agus seirbhísí tacaíochta amhail
bóithre, scoileanna agus ospidéil de dhíth. Is é Tionscadal Éireann 2040
beartas uileghabhálach an Rialtais a thugann tosaíocht do leas mhuintir na
hÉireann don todhchaí. Cuimsíonn sé infheistíocht de beagnach €116 billiún i
mbonneagar faoi 2027 agus tá sé déanta suas den Chreat Pleanála Náisiúnta
go 2040 agus an Plean Forbartha Náisiúnta 2018–2027.
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An tionchar

Ár bhfreagairt

Éileoidh Tionscadal Éireann 2040 infheistíocht mhór
i mbonneagar uisce agus fuíolluisce. Beidh gá le
seirbhísí uisce agus fuíolluisce a leathnú amach chun
freastal ar dhaonra atá ag fás.

Tá pleananna á bhforbairt agus á gcur i bhfeidhm
againn chun freastal ar riachtanais uisce agus
fuíolluisce na tíre amach anseo. Oibreoimid le cinntiú
go mbeidh an bonneagar riachtanach againn chun
freastal ar na riachtanais sin, faoi réir mhaoinithe
chuí agus tacaíochta cuí. Leanfaimid dár lucht
saothair oilte, sofhreagrúil, tiomanta a fhorbairt
chun na pleananna sin a chur i bhfeidhm. Leanfaimid
de theagmháil a dhéanamh leis an bpobal agus lenár
gcustaiméirí chun a gcuid riachtanas a thuiscint de
réir mar a fhorbraíonn ár dtír.

Uisce Éireann
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An Treocht

Ionchais Chustaiméirí in Aois Digiteach
Tuairisc Straitéiseach

Tá digitiú mar chuid lárnach dár saol go léir. Gach lá, inár dtithe, inár
gcarranna agus ag obair, bíonn idirghníomhú againn le teicneolaíocht ar
bhealaí nach dtiocfadh a shamhlú riamh, fiú 20 bliain ó shin. Tá luas forbartha
teicneolaíochtaí nua nasctha ag fás, agus táthar ag súil le céimeanna móra
chun tosaigh san Intleacht Shaorga sna blianta amach romhainn. Mar fhreagra
ar chásanna móra sáraithe sonraí i gcuideachtaí domhanda, achtaíodh an
Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) i mBealtaine 2018.
D'athraigh sé go bunúsach an bealach ina mbíonn sonraí á láimhseáil agus
cinntíonn sé go bhfuil próisis láidre bainistíochta toilithe i bhfeidhm.
An tionchar

Ráitis Airgeadais

Tuairiscí Rialachais

Tá ionchais chustaiméirí ag athrú ar fud an domhain
de réir luas an athraithe dhigití. Déantar níos mó
idirbheart ar líne ná riamh agus tá custaiméirí,
soláthraithe, foirne agus sócmhainní ag aistriú
i dtreo nascacht fhíor-ama. Léiríonn taighde go
dteastaíonn eolas níos tráthúla agus níos cruinne,
freagra agus gníomh tapa, ó chustaiméirí, leis
an iarracht is lú uathu féin. Bíonn custaiméirí ag
súil leis go gcosnóidh a soláthraithe seirbhíse
príobháideachas a shonraí pearsanta ag an am
céanna agus go gcomhlíonfaidh siad na caighdeáin
náisiúnta agus Eorpacha maidir le cosaint sonraí.

Ár bhfreagairt
Leanfaimid d'infheistiú a dhéanamh in ardáin TF
agus de shonraí a dhigitiú chun ionachais custaiméirí
maidir le cruinneas sonraí, agaí freagartha agus
príobháideachas a chomhlíonadh. Cinnteoimid go
mbeidh córais láidre i bhfeidhm againn chun muid
féin a chosaint ar chibear-ionsaithe agus chun
sonraí a chosaint. Cuirfimid réitigh TF ar fáil chun
táirgiúlacht a fheabhsú ar fud ár n-oibríochtaí. Tá
sé d'aidhm againn a bheith mar bhranda iontaofa
agus ár gceangaltais do shaoránaigh na tíre seo á
gcomhlíonadh againn.
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Tosca a bhfuil tionchar acu ar Chruthú Luacha (ar lean)

An Treocht

Comhlíonadh
Tá ar ghnólachtaí ar fud na hEorpa cloí le dualgais dhiana
dhlíthiúla agus rialála fad atá siad ag leanúint de bheith
ag comhlíonadh na n-oibleagáidí inbhuanaitheachta agus
seirbhíse. Tá muid faoi réir forálacha reachtaíochta agus
rialacháin (ina measc reachtaíocht um Shaoráil Faisnéise agus
RGCS), agus oibrímid laistigh de chreata diana polasaí agus
rialála. Tá riachtanais ghnó maidir le cibearshlándáil nua agus
breise, cearta daonna, córais faisnéise bainistíochta agus eitic
chun teacht i bhfeidhm roimh i bhfad. Tá ár bhforbairtí móra
bonneagair uisce agus fuíolluisce faoi réir iniúchadh poiblí
agus próisis pleanála poiblí agus comhairliúcháin. Tá muid
rialaithe ag an gCoimisiún um Rialáil Fóntas. Ina theannta
sin, ní mór dúinn ceanglais an rialaitheora comhshaoil agus
ceanglais an Gníomhaireachta um Chosaint an Chomhshaoil a
chomhlíonadh.

An tionchar
Tugann comhlíonadh dúshláin costais agus cumais
a chaithfimid a bhaint amach agus éilimh fáis agus
éifeachtúlachta a chothromú ag an am céanna. Tá
dúshláin comhlíonta ar leith roimh Uisce Éireann de
bharr a oidhreacht thearcinfheistíochta i sócmhainní
uisce agus fuíolluisce.

Ár bhfreagairt
Oibreoidh Uisce Éireann chun rialúcháin náisiúnta
agus idirnáisiúnta a chomhlíonadh trínár gclár
le sceitheadh uisce a laghdú, cáilíocht an uisce a
fheabhsú agus áiseanna agus seribhísí cóireála
fuíolluisce a uasghrádú chun go gcomhlíonfaidh
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siad riachtanais náisiúnta agus riachtanais de
chuid an AE. Cinnteoimid go gcomhlíonfar cóid
sonraí, slándála agus eitice. Tá muid geallta chun
freastal ar an ngá le níos mó trédhearcachta i
soláthar seirbhísí poiblí. Bíonn custaiméirí agus
geallshealbhóirí ag súil go ndéanfaimid teagmháil leis
na pobail a bhfreastalaímid orthu, agus go rachaimid
i dteagmháil leo. Leanfaimid ag obair de réir ár
riachtanais reachtúla, ar a n-áirítear comhairliúcháin
phleanála agus phoiblí, rialú praghsanna rialaithe
agus pleananna gnó foilsithe. Leanfaimid le bheith
gafa i gcumarsáid dhá bhealach réamhghníomhach
leis na páirtithe leasmhara cuí uile.

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

Tuairiscí Rialachais

Tuairisc Straitéiseach

Uisce Éireann

An Treocht

Ráitis Airgeadais

Dícharbónú
Tá Éire tiomanta do laghdú 30% ar astaíochtaí ó théamh, iompar agus
talmhaíocht faoi 2030 (i gcomparáid le leibhéil 2005). Tá an Rialtas tiomanta
freisin 27% dár bhfuinneamh a tháirgeadh ó fhoinsí in-athnuaite faoi 2030
agus chun 27% éifeachtúlacht fuinnimh a bhaint amach (i gcomparáid le
leibhéil 2005). Le chéile, is dúshláin ollmhóra iad seo a mbeidh tionchar acu ar
gach saoránach sa tír.
An tionchar

Ár bhfreagairt

Chun tacú leis na gealltanais náisiúnta sin, beidh ar
Uisce Éireann ár ngnó a dhícharbónú ina iomláine
faoi 2050. Mar tomhaltóir mór fuinnimh, beidh
dúshlán ar leith ag baint leis sin.

Táimid ag díriú ar choigiltis maidir le héifeachtúlacht
fuinnimh ar fud na seribhísí uisce agus fuíolluisce.
D'fhéadfaimís freisin níos mó fuinnimh a tháirgeadh
ó fhoinsí in-athnuaite amhail tuirbíní gaoithe ar an
láthair agus painéil gréine.
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Rannpháirtíocht Páirtithe Leasmhara

Ag Uisce Éireann táimid dáiríre faoin nádúr agus cháilíocht ár gcaidrimh
lenár bpáirtithe leasmhara go léir. Bímid ag obair go dlúth chun a
dtuairimí agus a leasanna a thuiscint, chun ár dtionscadail a chur i gcrích
i gcomhpháirtíocht, agus freagra a thabhairt dá leasanna de réir dul chun
cinn ár bpleananna.

An Pobal i
gCoitinne agus
Pobail

Tosaíochtaí

Freagra

Soláthairtí uisce slán agus iontaofa a
chinntiú agus fuíolluisce a dhiúscairt agus
a chóireáil.

Díriú ar an rannpháirtíocht ag an leibhéal áitiúil agus ag
leibhéal an phobail.

Tacú le fás sóisialta agus eacnamaíoch.

Sceitheadh ón gcóras a laghdú, úsáideoirí scéimeanna
uisce poiblí a bhaint ó Fhógraí Fiuchta Uisce a luaithe agus
is féidir agus deireadh a chur le camras neamhchóireáilte a
scaoileadh.
Naisc agus bonneagar nua a sholáthar chun forbairt
tithíochta nua agus fás tionsclaíoch a éascú.

Páirtithe

Oibrigh go héifeachtúil le chéile chun
seribhísí d'ardchaighdeán a sholáthar.

Athbhreithnithe feidhmíochta agus plé pleanála
réamhbhreathnaitheacha tráthrialta a dhéanamh leis na
hÚdaráis Áitiúla agus na páirtithe soláthair eile.

Rialtóirí

Tionscnaimh chun polasaí um sheirbhísí
uisce a chur i bhfeidhm a sholáthar.

Infheistiú i gcláir náisiúnta amhail na cláir um laghdú
sceite, maolú luaidhe agus dífhabhtaithe náisiúnta. Lean
den Phlean Gnó a chur i bhfeidhm lena n-áirítear an Plean
Infheistíochta Caipitiúla a sholáthar.

Infheistíocht a dhéanamh i mbonneagar
chun caighdeáin rialála agus reachtacha a
chomhlíonadh.
Oibriú go héifeachtúil agus costais a
laghdú.

Ionadaithe Tofa

Polasaí um sheirbhísí uisce poiblí a chur i
bhfeidhm.

Eolas agus tacaíocht a thabhairt d'ionadaithe tofa ag an
leibhéal áitiúil agus náisiúnta.

Scairshealbhóirí

An Ráiteas Polasaí um Sheirbhísí Uisce a
chur i bhfeidhm.

Pleananna gnó atá ag teacht le polasaithe an rialtais maidir le
seirbhísí uisce a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.

Cumarsáid a dhéanamh go cruinn
trédhearcach agus dul chun cinn maidir
le pleananna a léiriú.

Tuarascálacha agus nuashonruithe rialta arna n-eisiú do
chomhlachtaí monatóireachta agus maoirseachta.

Uisce Éireann a bhunú mar eagraíocht ar
leithligh.
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●

Tuairisc Straitéiseach

●

●

Cruinnithe il-pháirtithe
leasmhara

●

●

Inlíon na cuideachta

●

Na meáin shóisialta

●

Suíomh Gréasáin

●

Grúpaí oibre

Comhráite comhchéime

●

Ócáidí eolais

Duine le Duine

I measc na gComhlachtaí Ionadaíochta tá

Suirbhéanna

Bealaí

Daoine aonair, grúpaí pobail agus comhshaoil ;
grúpaí tomhaltóra; grúpaí leasanna gnó; comhlachtaí
feirmeoireachta etc.

An Gníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil,
an Coimisiún um Rialáil Fóntais, Feidhmeannacht
na Seirbhíse Sláinte, an tÚdarás Sláinte agus
Sábháilteachta.

Ionadaithe tofa ag an leibhéal áitiúil, náisiúnta agus
Eorpach.

●

●

●

Tuairiscí Rialachais

●

●

●

●

Ráitis Airgeadais

Údaráis Áitiúla agus soláthraithe seirbhíse tríú
pháirtí.

●

●

An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, an
Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, NewERA

●

●

19

Uisce Éireann

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

Ár Straitéis a Chomhlíonadh
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Is comhlacht stáit, rialaithe é Uisce
Éireann atá faoi úinéireacht poiblí, le
freagracht as oibriú agus cothabháil
sócmhainní uisce agus fuíolluisce.

Plean Maoinithe
Straitéiseach

Ag díriú ar

In 2018, rinneadh na rudaí seo a leanas

ྲྲ 15,026 chustaiméir a bhaint ó na fógraí fiuchta
uisce.

Cáilíocht

ྲྲ 12,477 cónaisc seirbhísí luaidhe a bhaint agus a
athchur.
ྲྲ >186,600 tástáil aonair ar sholáthairtí uisce óil a
dhéanamh.

Caomhnú

Ráitis Airgeadais

Freastalaíonn 822 chomhalta
foirne gairmiúil, teicniúil agus
tacaíochta mar aon le 3,308
gcomhalta foirne údaráis
áitiúil agus ár lárionad
teagmhála custaiméara agus
páirtithe seachadta seirbhíse
ar ár 1.8 milliún custaiméir.
In 2018 d' oibrigh muid 1,895
ionad uisce agus fuíolluisce
chun 1.7 billiún lítear d'uisce
óil a sholáthar gach lá agus
cóireáil a dhéanamh ar an
bhfuíolluisce a tháirgeadh.

Tá múnla oibriúcháin Uisce Éireann
leagtha síos i gcomhthéacs ChreatTreoir Uisce an AE (CTU). Tá an CTU
ina Threoir uileghabhálach maidir le
polasaí uisce san AE.

Tuairiscí Rialachais

Ráiteas Polasaí
Seirbhísí Uisce
Plean
Straitéiseach
do Sheirbhísí
Uisce

Tuairisc Straitéiseach

An Chreat-Treoir Uisce

ྲྲ 73.8 milliún lítear uisce a shábháil in aghaidh an
lae trí sceitheanna a dheisiú (18 milliún lítear in
aghaidh an lae den ligean custaiméara agus 55.8
milliún lítear in aghaidh an lae den ligean poiblí).
ྲྲ Níos mó ná 22,500 sceitheadh custaiméara
deisithe.
ྲྲ Coimeádadh os cionn 4,400 Limistéar Cheantar
Méadair.
ྲྲ 10 n-ionad cóireála uisce uasghrádaithe nó
tógtha as an nua.

Díonadh
Amach Anseo

ྲྲ 11 ionad cóireála fuíolluisce uasghrádaithe nó
tógtha as an nua.
ྲྲ 416km de phríomhlíonra uisce leagtha nó
athshlánaithe.
ྲྲ €683 milliún infheistithe i mbonneagar
straitéiseach chun tacú le fás eacnamaíoch agus
sóisialta.
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Tomhas

Cur síos

Aonad

2017 Iarbhír

2018 Iarbhír

Fógra Fiuchta Uisce
(> 30 lá)

An daonra fós ar FFU a bhí i
bhfeidhm ar feadh > 30 lá ag
deireadh na bliana

Líon atá
fágtha

19

423

Scéimeanna ar GCC LGC

Líon na scéimeanna ar LGC

Líon atá
fágtha

77

63

Luaidhe

Seirbhísí luaidhe bainte

Uimh.

1,307

12,477

Ceantair tósaíochta le
haghaidh feabhsúcháin
fuíolluisce

Líon na gceantar tosaíochta
GCC um fheabhsuithe
fuíolluisce (Pointe tosaigh Q1
2015)

Líon atá
fágtha

148

132

Ceartláin Neamhchóireáilte

Líon na gceartlán gan aon
chóireáil nó le réamhchóireáil
amháin

Líon atá
fágtha

43

37

Laghdú ar Oll-Sceitheadh

Laghdú ar Oll-Sceitheadh

Ml/lá

26

74

Cóireáil Uisce

Ionaid chóireála uisce nua

Uimh.

1

2

Ionaid chóireála uisce nua
uasghrádaithe

Uimh.

4

8

Líonra uisce

Fad príomhphíobáin uisce a
leagadh

km (iomlán)

238

416

Cóireáil fuíolluisce

Córais chóireála nua
fuíolluisce

Uimh.

1

4

Córais chóireála fuíolluisce
uasghrádaithe

Uimh.

13

7

Fad séaraigh a leagadh

km (iomlán)

20

74

Fuíolluisce

Uisce

Fuíolluisce

Uisce

Ár Straitéis a Chomhlíonadh (ar lean)

Líonra fuíolluisce
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2017

2018

2024

2014

2015

2016

2017

2018

2024

Baineann muid úsáid as Rátaí Minicíochta
Díobhála Ama Chaillte (LTIFR) chun an uimhir
de thimpistí fostaí in aghaidh 100,000 uair
an chloig oibrithe a rianú, arb é an toradh a
bhíonn orthu ná gur gá do bhaill foirne >1 a
thógáil saor ón obair. (Níl sonraí ar fáil do 2014)

Is éard atá ansin ná tomhas ar an uisce a
sábháladh mar thoradh ar ár gcuid iarrachtaí
chun príomhlíonraí a athchóiriú agus
sceitheadh a aimsiú agus a dheisiú.

Líon na bhFógraí Fiuchta Uisce atá i bhfeidhm
ar feadh níos mó ná tríocha lá.

Tá sábháilteacht mar chroílár ag Ervia. Tá an
clár cultúir sábháilteachta Work Safe Home
Safe i bhfeidhm ó 2015 agus leanann muid
ar aghaidh ag feabhsú ár bhfeidhmíocht
sábháilteachta.

In 2018, cailleadh 45% den uisce arna
chóireáil idir an t-ionad cóireála agus an
sconna. Is í ár n-aidhm ná éifeachtacht agus
dianseasmhacht ár líonra a mhéadú tríd an
gcainníocht uisce a chailltear sa chóras a
laghdú.

Forchuirtear Fógra Fiúchta Uisce i ndiaidh dul
i gcomhairle leis an FSS, san áit a bhfuil éilliú ar
an soláthar uisce óil tar éis titim amach.

2017

2024

2016

2017

0.39

Ráitis Airgeadais

1.74
2015

0.25

2014

0.13

683
2018

0.05

2016

526

2015

459

2014

0.01

2024

544

2018

90%

2017

548
2016

2018

2024

An rud a
thomhaiseann
muid

N/B
2015

Déanaimid athbhreithniú ar shampla dár
dteagmháil custaiméara gach mí thar réimse
de chineálacha difriúla glao. Déantar suirbhé
neamhspleách ar rogha dár nglaonna chun
na scóir a bhailíochtú. (Níl sonraí ar fáil do
2014/15)

Cuimsímid caiteachas bonneagair ar ghléasra,
maoin, agus trealamh, agus sócmhainní
doláimhsithe.

Déanaimid éifeachtúlachtaí a thiomáint sa
chaoi a gcuirimid ár seirbhísí ar fáil ar bhonn
leanúnach, agus muid ag réadú €25.7m de
choigiltis chostais oibriúcháin in 2018.

An fáth go
dtomhaiseann
muid é

N/B
2014

1,360

Éifeachtúlachtaí carnacha OPEX €bn

78%

Éifeachtúlachtaí Oibriúcháin

Caiteachas Caipitiúil €m

76%

Caiteachas Caipitiúil

Réiteach Céad Theagmhála – Méadrú agus
Oibríochtaí %

81%

Seirbhís do Chustaiméirí

Tuairisc Straitéiseach

2016

Tuairiscí Rialachais

2015

423

2014

19

2024

5,340

189

360
2018

5,326

2017

115

2016

N/A

An rud a
thomhaiseann
muid

2015

# de chustaiméirí ag fanacht ar FFUnna

An fáth go
dtomhaiseann
muid é

2014

0

89

34

0.09

0.09

0.11
N/B

Fógraí maidir le hUisce a Fhiuchadh
(>30 lá)

23,191

Uisce Sábháilte trí Ligin a Dheisiú Carnach (Na
Milliúin Lítear in aghaidh an Lae)

0.2

Uisce a Sábháladh

Iomlán RMTAC – Fostaithe (>1 lá) #/100k uair an
chloig

0.18

Sábháilteacht

Insíonn an tomhas seo dúinn a mhinice is atá
muid in ann iarratas custaiméara a réiteach
tar éis a gcéad theagmhála linn gan an gá
tuilleadh eolais a fháil, é a chur ar aghaidh
chuig an gcúloifig, gearán a chruthú nó fiosrú
a dhéanamh.

Tá cláir chaipitiúla a sheachadadh ag croílár
ár gcumais ár líonraí a fhorbairt agus a
chothabháil.

Taispeánann an mhéadracht sin na coigiltis
charnacha de €1.74bn i gcaitheamh na
tréimhse 2014–2024. Tá coigilteas bliantúil de
€142m daingnithe ó 2014 agus tá muid ar an
mbóthar chun coigilteas €310m (in aghaidh na
bliana) a bhaint amach faoi 2024.
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Bainistíocht Riosca

Tá bainistíocht riosca réamhghníomhach ríthábhachtach inár gcumas chun
freastal ar ár gcuspóirí straitéiseacha gearrthéarmacha agus fadtéarmacha
araon.
Déanann Uisce Éireann bainistíocht, monatóireacht agus tuairisciú ar na
príomhrioscaí agus éiginnteachtaí a d'fhéadfadh tionchar a imirt ar ár gcumas ár
n-uaillmhianta straitéiseacha a chur i gcrích. Tá an córas bainistíochta riosca agus
polasaí comhsheasmhach agus soiléir ar fud na heagraíochta. Is é an cuspóir atá
againn ná forbairt deacrachtaí a sheachaint agus ár dtorthaí gnó á uasmhéadú.
Creat Bainistíochta Riosca
Tá freagracht fhoriomlán ar Bhord Ervia maidir
le bainistíocht riosca agus córais rialaithe
inmheánacha. Leagann sé amach na rudaí a
shainíonn cultúr, luachanna agus iompraíochtaí
a bhfuiltear ag súil leo don eagraíocht. Cuirtear
struchtúir chuí rialachais i bhfeidhm le cinntiú go
bhfuil soiléireacht úinéireachta agus freagracht
maidir le bainistíocht riosca ann. Socraítear
inghlacthacht riosca trí chineál agus fairsinge na
rioscaí a bhfuilimid sásta glacadh leo a shainiú. Tá
údarás tarmligthe ag an gCoiste um Iniúchóireacht
agus Measúnú Riosca chun tacú le Bord Ervia i
dtaobh na n-oibleagáidí sin agus tá roinnt fóram
rialachais ann chun timpeallacht éifeachtach
bhainistíochta riosca a chothabháil. Táimid ag cur de
shíor le cultúr an rialachais tríd ár ngníomhaíochtaí
a chomhtháthú agus a uathoibriú ar fud ár gcóras

bainistíochta riosca, rialaithe inmheánaigh agus
iniúchóireachta inmheánaí.
Tá ár n-oibríochtaí gnó fadtéarmach de chineál,
a chiallaíonn go bhfuil an-chuid dár gcuid riosca
seasmhach de chineál. D'fhéadfadh na rioscaí sin a
fhorbairt agus a fhabhrú le himeacht aimsire, de réir
mar a athraíonn an tionchar a d'fhéadfadh a bheith
acu nó a ndealraitheacht mar fhreagra ar imeachtaí
inmheánacha agus seachtracha. Bíonn rioscaí nua ag
teacht chun cinn de shíor ag an am céanna. Tá creat
éifeachtach bainistíochta riosca rithábhachtach, da
bhrí sin, chun tacú lenár gcuspóirí straitéiseacha agus
oibriúcháin a bhaint amach. Tríd ár gcuid rioscaí a
bhainistiú go héifeachtach, is féidir linn luach breise
a chruthú dár scairshealbhóirí, dár gcustaiméirí agus
don phobal i gcoitinne.

Ár nGníomhaíochtaí Bainistíochta Riosca

Ó Lá go Lá
Ceantair Oibriúcháin
Rioscaí a aithint, a bhainistiú agus
a thuairisciú.
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Comhtháthú le
Straitéis agus
Próiseas
Creat Riosca
Tá measúnú riosca lárnach do
phleanáil straitéise, cinnidh
chaipitil agus meastóireacht
tionscadail.

Rialachas
Beartas
Tacaíonn Coistí Feidhmiúla agus
Feidhmiúcháin Riosca leis an
gCoiste Iniúchóireachta agus
Riosca.
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Rioscaí agus Éiginnteachtaí Príomha

Comharthaí Treochta Reatha:

Seasmhach

Príomhrioscaí do Chruthú Luacha

Ag méadú

Ag laghdú

Comhthéacs agus Príomh-mhaolú

Treocht
Reatha

Sláinte agus Sábháilteacht
Teagmhas suntasach sábháilteachta
a chruthaíonn baol go bhfulaingeoidh
an pobal, an fhoireann nó conraitheoir
díobháil thromchúiseach/bás.

Ní mór cloí le gach reachtaíocht sláinte agus sábháilteachta agus socruithe
chun an fhoireann, conraitheoirí agus an pobal a chosaint ó ghortú nó bás
agus ionchúisimh fhéideartha, caillteanas airgeadais agus damáiste don chlú
a sheachaint.

Tuairisc Straitéiseach

1

ྲྲ Déanann an Príomhchoiste Sábháilteachta, atá ina Choiste Feidhmiúcháin,
maoirseacht ar fheidhmíocht Sláinte agus Sábháilteachta.
ྲྲ An Clár Sábháilteachta Work Safe Home Safe ar fud an fhiontair.

Slándáil an tSoláthair
Loiceadh ar éileamh uisce reatha
agus amach anseo a chomhlíonadh
i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath
mar gheall ar easpa spáis cloiginn,
spleáchais ar phríomhfhoinse uisce
agus pointí aonair ríthábhachtacha de
loiceadh ar fud seanbhonneagair uisce.

Gan acmhainn bhreise, d'fhéadfadh sé seo tionchair fhéideartha shóisialta
agus eacnamaíocha a chúisiú agus loiceadh ar thacú éilimh fáis amach anseo.
ྲྲ Aithníodh Tionscadal Soláthair Uisce – an Lár-Réigiúin Thoir mar an réiteach
straitéiseach fadtéarmach ar mhaithe le freastal ar éilimh an réigiúin thoir
amach anseo.
ྲྲ Monatóireacht leanúnach ar na leibhéil acmhainne go léir (aibhneacha,
lochanna, poill tóraíochta, taiscumair gaibhnithe) le bearta
gearrthéarmacha chun an méid uisce atá ar fáil a mhéadú.

Tuairiscí Rialachais

2

ྲྲ Uasghrádú á dhéanamh ar an acmhainn ionad cóireála ag príomhláithreáin.

4

Gan an coigilteas réamh-mheasta
maidir le huisce sceite atá ag teastáil a
sholáthar de thoradh méadú i líon na
dteagmhas sceite agus staid reatha an
bhonneagair uisce.

D'fhéadfadh teip mar seo dul i bhfeidhm ar cháil agus ar chreidiúnacht Uisce
Éireann agus d'fhéadfadh ardú ar chostais oibriúcháin agus éifeachtúlacht
laghdaithe a thitim amach.

Tá iarmhairtí gearrthéarmacha
agus fadtéarmacha ann do
sholáthar seirbhísí uisce de bharr
minicíocht mhéadaithe agus déine
eachtraí aimsire foircneacha (m.sh.
Stoirmeacha mar Stoirm Ophelia nó
Stoirm Emma).

Sheas oibríochtaí agus sócmhainní Uisce Éireann i gcoinne na crua-aimsire
i rith 2017 agus 2018, ach tá méadú ar mhinicíocht agus déine imeachtaí
athraithe aeráide.

ྲྲ Tá Córas Bainistíochta Sceite nua á chur i bhfeidhm anois. Cumasóidh sé
gníomhaíochtaí níos cliste agus níos éifeachtúla ar laghdú sceite fud an
líonra uisce. Tá plean céimnithe i bhfeidhm do na hÚdaráis Áitiúla go léir faoi
dheireadh 2019.

ྲྲ I gcás seachadadh seirbhísí ó lá go lá, tá pleananna cuimsitheacha
athléimneachta i bhfeidhm.

Ráitis Airgeadais

3

ྲྲ Measúnú ar thionchair fhéideartha na gcásanna athraithe aeráide
ar shócmhainní bhonneagar Uisce Éireann déanta le comhpháirtithe
seachtracha.

Athrú Seirbhísí Uisce ó Bhonn
5

Loiceadh an Chláir um Athrú ó
Bhonn a chur ar fáil, de thoradh
easpa féideartha de thacaíocht
agus comhaontú riachtanach ó na
príomhpháirtithe leasmhara

Chúiseoidh loiceadh sa chur i bhfeidhm tionchair shuntasacha maidir le
soláthar gealltanas sa phlean gnó, agus sna leibhéil seirbhíse atá de dhíth. Plé
leanúnach leis na cumainn ionadaíocha tríd an gCoimisiún um Chaidreamh
san Ionad Oibre.

Athrú Aeráide
6

Tá sé riachtanach polasaí soiléir
inbhuanaitheachta a chur i bhfeidhm
chun a chinntiú go bhfeictear
Uisce Éireann mar phríomhghnó
inbhuanaithe Éireannach

Tá tionscnaimh inbhuanaitheachta aitheanta agus ar siúl ar fud na
heagraíochta agus tá straitéisí fadtéarmacha á fhorbairt.
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Bainistíocht Riosca
(ar lean)

Comharthaí Treochta Reatha:

Seasmhach

Príomhrioscaí do Chruthú Luacha

Ag méadú

Ag laghdú

Comhthéacs agus Príomh-mhaolú

Infheistíocht Infreastruchtúir a Chur ar Fáil
7

Éagumas na bPleananna Infheistíochta Ar fud na hearnála leathstáit agus príobháideach in Éirinn, tá tionscadail
Caipitiúla a chomhlíonadh go hiomlán
chaipitil il-bhliantúla beartaithe le haghaidh na mblianta atá amach romhainn
mar gheall ar:
– a bhfuil srianta acmhainne agus féidearthachtaí boilscithe laghdaithe sna
praghsanna foirgníochta mar thoradh orthu.
ྲྲ acmhainn theoranta an tslabhra
soláthair laistigh den tionscal
ྲྲ Tá pleanáil agus monatóireacht chaipitil ann go leanúnach – tuairisciú
foirgníochta,
agus réamh-mheastacháin ráithiúla a cuireadh chuig Coiste Faomhadh
Infheistíochta an Ghrúpa Coiste Feidhmiúcháin.
ྲྲ costais ag méadú thar na buiséid
chomhaontaithe (m.sh. brúnna
foirgníochta boilscitheacha),

ྲྲ castachtaí agus moilleanna ar
cheadú tionscadal.

ྲྲ Tá athstruchtúrú déanta ar an tslabhra soláthair i gcomhréir le deachleachtas tionscail

ྲྲ Clár Rannpháirtíochta an Chonraitheora Luaith – dearadh comhtháite,
pleanáil forbartha agus foirgníochta.

Custaiméir, Cáil agus Páirtí Leasmhar
8

Tá feasacht agus tuiscint ar an ról
ríthábhachtach seirbhíse atá ag Uisce
Éireann chun cinntiú go bhfaightear
iontaoibh, muinín agus tacaíocht ónár
gcustaiméirí agus ónár bpáirtithe
leasmhara.

D'fhéadfadh loiceadh ar fheasacht agus tuiscint a fháil éagumas a chruthú
maidir lenár gcuspóirí tábhachtacha eagraíochtúla á bhaint amach.
ྲྲ Tá straitéisí i bhfeidhm chun custaiméirí agus páirtithe leasmhara a chur ar
an eolas agus chun teagmháil a dhéanamh leo.
ྲྲ Rannpháirtíocht chomhoibríoch an phobail ar chomhairliúchán poiblí do
phríomhthionscadail.

Soláthar Seirbhísí
9

Tá spleáchas ar roinnt
príomhsholáthraithe chun ár gclár
athruithe agus seirbhísí a chur i gcrích
do chustaiméirí Uisce Éireann.

D'fhéadfadh go mbeadh tionchair shuntasacha oibriúcháin dár gcustaiméirí
má theipeann ar fheidhmíocht príomhsholáthraí.
ྲྲ Tá struchtúir rialachais agus straitéis bainistíochta conraitheoirí i bhfeidhm.
ྲྲ Tá Comhaontú Seirbhíse i bhfeidhm le hÚdaráis Áitiúla.

Ár nDaoine
10

Chun tacú le cur i bhfeidhm ár
Méadaíonn athrú ó bhonn suntasach eagraíochtúil an riosca de strus
gcuspóirí gnó, ní mór don struchtúr
eagraíochtúil.
eagraíochta iomchuí, na daoine cearta
ྲྲ Tá Grúpa Stiúrtha Dearaidh Eagraíochta i bhfeidhm agus tá próiseas
agus an cultúr ceart a bheith ann.
pleanála fórsa oibre bunaithe.
ྲྲ Bíonn suirbhéanna rannpháirtíochta agus cultúir ar siúl, le próisis
leanúnacha feabhsúcháin.

Teicneolaíocht, Airgeadas agus Eacnamaíoch
11

12

13

26

D'fhéadfadh go mbeadh tionchar ag
cailliúint thromchúiseach seirbhíse
nó srianta ar sheirbhísí a bhaineann
le Teicneolaíocht Eolais agus
Oibriúcháin, ar an tseirbhís sholáthair
agus ar bhonneagar, mar thoradh ar
chibear-ionsaí seachtrach.

D'fhéadfadh cur isteach ar sholáthar gnó féideartha, ceisteanna
sábháilteachta, dochar clú, agus fíneálacha rialála féideartha a bheith ann de
thoradh ar theagmhas.

D'fhéadfadh go mbeadh tionchar ag
Breatimeacht 'No Deal' nó 'Disorderly'
ar Uisce Éireann.

Is iad na príomhréimsí a d'fhéadfadh a bheith is mó an tionchar ná daoine,
airgeadas, rialáil, slabhra soláthair agus soláthar oibriúcháin.

Nochtann ár ngníomhaíochtaí
roinnt rioscaí maicreacnamaíocha
domhanda agus airgeadais dúinn
– riosca a bhaineann le múnla
maoinithe agus liúntas oibriúcháin,
rioscaí a bhaineann le hairgeadra
agus ráta úis.

Leagann Plean Maoinithe Straitéiseach 2018–2024 amach na riachtanais
mhaoinithe agus liúntais do gach gnó.

ྲྲ Tá cosc cuimsitheach agus rialú réamhghníomhach i bhfeidhm ar fud na
gcóras go léir.
ྲྲ Bíonn measúnachtaí riosca leanúnacha agus athbhreithnithe ráthaíochta
neamhspleácha sheachtraí ar siúl.

ྲྲ Tá Grúpa Oibre ag ullmhú pleananna teagmhas.

ྲྲ Tá teorainneacha riosca sainithe, tarmligin údaráis agus monatóireacht ar
nochtadh i bhfeidhm.
ྲྲ Bíonn idirphlé leanúnach ar siúl agus tá caidrimh láidre cothaithe le
geallsealbhóirí an Rialtais.

Treocht
Reatha

Tuairiscí Rialachais

Tuairisc Straitéiseach

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

Ráitis Airgeadais

Uisce Éireann
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Feidhmíocht
in 2018
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Mike Quinn

Cathal Marley

Liam O’Sullivan

Orlaith Blaney

Eamon Gallen

Michael G. O’Sullivan

Brendan Murphy

Rory Williams

Dawn O’Driscoll

Stiúrthóir Rialála Gnó an Ghrúpa

Stiúrthóir Feidhmiúcháin Gníomhach,
Uisce Éireann

Príomhoifigeach Dlí an Ghrúpa

Príomhoifigeach Oibriúcháin

Tuairiscí Rialachais

Príomhoifigeach Cumarsáide agus
Margaíochta

Príomhoifigeach Airgeadais an Ghrúpa

Stiúrthóir Sheirbhísí Gnó

Ráitis Airgeadais

Príomhoiﬁgeach Feidhmiúcháin

Tuairisc Straitéiseach

Foireann Fheidhmiúcháin Ervia

Stiúrthóir Straitéiseach AD an Ghrúpa

Liam O’Riordan

An Rúnaí Cuideachta
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Athbhreithniú Airgeadais

Cathal Marley
Príomhoifigeach Airgeadais Ghrúpa Ervia

Chuir Uisce Éireann feidhmíocht
dhaingean airgeadais i gcrích le linn
2018, rud a chuir le soláthar caipitil
shuntasaigh agus clár infheistíochta
cothabhála don mbonneagar
sócmhainní uisce ríthábhachtach.

Príomh-Bhuaicphointí 2018
ྲྲ Ioncam €982m
ྲྲ TRÚCDA €248m
ྲྲ Brabús roimh cháin ioncaim €157m
ྲྲ Caiteachas Caipitil €683m
ྲྲ Iomlán na sócmhainní €2,985m
ྲྲ Rinneadh barrachas Uisce Éireann a athinfheistiú
chun tionscadail ríthábhachtacha bonneagair a
mhaoiniú
ྲྲ Stádas glanfhiachais de €823m ag deireadh na
bliana

30

Uisce Éireann

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

Ioncam tráchtála

2017
€m

982

1,013

262

261

720

752

(734)

(723)

TRÚCDA

248

290

Dímheas agus amúchadh

(83)

(69)

(9)

(12)

157

209

Fóidheontas rialtais
Costais oibriúcháin

Costais airgeadais
Brabús roimh cháin ioncaim

Ioncam

TRÚCDA

Bhí ioncam de €982m ann don bhliain dar críoch 31
Nollaig 2018, laghdú de €31 milliún i gcomparáid leis
an mbliain roimhe sin, agus léiríonn sé go príomha
ioncam fóirdheontas Rialtais níos ísle maidir le billí
uisce teaghlaigh a bhí €32m níos ísle ná an bhliain
roimhe sin, ach cúitíodh é sin i bpáirt ag ioncam níos
airde ó chónaisc nua i gcomparáid leis an mbliain
roimhe sin.

Tá laghdú €42m tagtha ar TRÚCDA, a raibh €248m
de ann in 2018, i gcomparáid le TRÚCDA na bliana
roimhe sin de €290 milliún, mar thoradh ar ioncam
níos ísle de €31 milliún agus costais oibriúcháin níos
airde de €11 milliún.

2018

€157m

Bhí costais oibriúcháin de €734m €11m níos airde ná
an bhliain roimhe sin. Cé gur cúitíodh é seo ag cur i
bhfeidhm éifeachtúlachtaí costas oibriúcháin, tharla
sé de bharr na rudaí seo a leanas go príomha:

Ráitis Airgeadais

Brabús roimh cháin ioncaim & míreanna
eisceachtúla

Tuairiscí Rialachais

Ioncam

2018
€m

Tuairisc Straitéiseach

Ráiteas Ioncaim Achoimrithe (roimh mhíreanna eisceachtúla)

ྲྲ na teagmhais aimsire tromchúiseacha a tharla le
linn 2018,
ྲྲ forbairt Uisce Éireann, le scála méadaithe, chun
cuspóirí an Phlean Gnó a bhaint amach
ྲྲ laghdú ar fhorálacha bailiúcháin sa bhliain reatha.

2017

€209m

Infheistíocht Chaipitiúil
2018

€683m

2017

€526m

Brabús roimh Cháin Ioncaim
Tháinig laghdú €52m go €157m ar an mbrabús roimh
cháin le haghaidh 2018 mar gheall ar fheidhmíocht
laghdaithe TRÚCDA de €42 milliún agus muirir
níos airde de €14 milliún as dímheas a tháinig chun
cinn mar gheall ar an infheistíocht mhéadaithe sa
bhonneagar. Cúitíodh é seo i bpáirt de bharr gur
tharla laghdú €3m ar chostais airgeadais. Déantar aon
bharrachas a thiocfaidh chun cinn in Uisce Éireann a
athinfheistiú i mbonneagar uisce agus fuíolluisce.
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Athbhreithniú Airgeadais (ar lean.)

Míreanna Eisceachtúla
Níor aithnaíodh aon mhíreanna eisceachtúla in 2018. I rith 2017, d'aithin Uisce Éireann caiteachas
eisceachtúil de €178m maidir le haisíoc airgid a bailíodh roimhe seo ó chustaiméirí baile sa tréimhse 2015
go 2016. Rinneadh an cistiú comhfhreagrach a fuarthas ón Rialtas chun costais an chláir aisíocaíochta a
sheasamh a rangú mar ioncam deontais eisceachtúil. Dá réir sin ba é an tionchar glan a bhí ag an gclár
aisíochta ar Ráiteas Ioncaim Uisce Éireann ná nialas.

Clár Comhardaithe Achomair

Sócmhainní bonneagair

2018
€m

2017
€m

2,781

2,181

203

153

2,985

2,335

(885)

(825)

Sócmhainní eile
Sócmhainní iomlána
Iasachtaí

(27)

(29)

(596)

(523)

(1,508)

(1,376)

1,477

958

(823)

(809)

Dliteanas pinsin (IAS 19)
Dliteanais eile
Dliteanais iomlána
Glansócmhainní
Glanfhiachas

Sócmhainní Bonneagair agus Caiteachas
Caipitiúil
Lean Uisce Éireann de chur i bhfeidhm
infheistíochtaí caipitiúla in 2018, agus rinne sé
infheistíochtaí sa bhonneagar uisce agus fuíolluisce
arbh fhiú €683m iad san iomlán (€526m in 2017).

Glanfhiachas agus Sreafaí Airgid
Ba é an stádas glanfhiachais amhail ar an 31 Nollaig
2018 €823 i gcomparáid le €809m an bhliain roimhe
sin. In 2018
ྲྲ Úsáideadh sreabhadh airgid oibriúcháin de €245m
chun na riachtanais mhaoinithe a chomhlíonadh
suas go pointe maidir le hinfheistíocht chaipitiúil in
uisce agus fuíolluisce.
ྲྲ B'ionann is €624m an caiteachas caipitiúil i
dtéarmaí eisíocaíochtaí airgid thirim.
ྲྲ Fuair Uisce Éireann ranníocaíocht chaipitiúil de
€380m ón Rialtas.
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Infheistíochtaí Caipitiúla 2018
Soláthar sócmhainní
Gréasán eile
bonneagar

Bonneagar straitéiseach
Caipiteal eile

11%
11%
9%

69%
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Mar a baineadh úsáid as airgead tirim in 2018 (€’m)

Tuairisc Straitéiseach

600

Ús

58

16

380

0

(624)

(200)

CAITEACHAS
CAIPITIL

Acmhainní Caipitiúla
Tá teorainn reachtúil iasachtaithe de €2,000m ag
Uisce Éireann, agus socraíonn sé sin an uasteorainn
le haghaidh saoráidí tarraingthe. Ar an 31 Nollaig
2018, bhí ann do na rudaí seo a leanas
ྲྲ iomlán iasachtaí de €885m (táillí iasachtaí
caipitlithe san áireamh),
ྲྲ áiseanna neamhtharraingthe de €375m,
ྲྲ €62m d'airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim.
Áirítear le príomhghníomhaíochtaí maidir le
bainistíocht fiachais arna ndéanamh i rith 2018
tar-rolladh mhaoiniú €800m trí mheán saoráidí
déthaobhacha le roinnt bainc tráchtála agus
athmhaoiniú an mhéid reatha maoinithe de €450m
ó Chiste Infheistíochta Straitéisí na hÉireann.
Tá Uisce Éireann ag leanúint dá chuid fiachas
a mhaoiniú ar feadh tréimhsí bliana amháin,
sula gcuireann an Rialtas i bhfeidhm moltaí an
Chomhchoiste Oireachtais maidir le Maoiniú
Seirbhísí Uisce Tí sa Todhchaí agus Grúpa Oibre
arna stiúradh ag an Roinn Tithíochta, Pleanála
agus Rialtais Áitiúil faoi Mhúnla Maoinithe Todhchaí
le haghaidh Uisce Éireann. Cuireann an tsamhail
mhaoinithe athbhreithnithe cinnteacht mhaoinithe
ar fáil d'Uisce Éireann ar bhonn il-bhliantúil laistigh
de shrianta phleanáil bhuiséid an Rialtais. Ar an 31
Nollaig 2018, ba é an meánráta ualaithe ar phunann

Rialtas
gnáthscair
síntiús

Sreabhadh
airgid glan ó
iasachtaí

Eile

Dúnadh
airgead tirim

Tuairiscí Rialachais

Iarmhéid
airgead tirim

na Cuideachta d’iasachtaí amuigh ná 0.93 % (1.32 %:
An 31 Nollaig 2017) agus ba é meánaibíocht a chuid
fiachais ná 0.42 bliain (0.55 bliain: 31 Nollaig 2017).

Rialachas Cisteáin
Tá feidhmeannas láraithe cisteáin ag Ervia, atá i
gceannas ar ghníomhaíochtaí cisteáin uile Ghrúpa
Ervia, lena n-áirítear iad siúd ar son Uisce Éireann.
Is é Bord Ervia atá freagrach as gníomhaíocht an
chisteáin agus a fheidhmíocht, agus comhlíonann sé
a chuid freagrachta trí athbhreithniú rialta. Déanann
Coiste um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca Ervia
athbhreithniú ar son Bhord Ervia ar oiriúnacht an
bheartais chisteáin agus ar éifeachtúlacht an chórais
rialaithe inmheánaigh.

Ráitis Airgeadais

(400)

62

(14)

Airgead tirim ó
oibriúcháin

200

1

245

400

Comhlíonann Ervia ceanglais an Aire Airgeadais,
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe faoin Acht
um Idirbhearta Airgeadais Cuideachtaí Áirithe agus
Comhlachtaí Eile, 1992 agus faoi Shonraíocht an Aire
Airgeadais, Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
Ní oibrítear feidhm Ciste Ervia mar ionad brabúis
agus déantar bainistíocht ar sheasaimh bhrabúis ar
bhealach drogallach roimh rioscaí.
Tá fáth gnó bailí taobh thiar de gach idirbheart ciste
agus tá dianchosc ar sheasaimh amhantracha. Tá
tuilleadh sonraí maidir le beartais bhainistithe riosca
airgeadais Ervia leagtha amach sna Ráitis Airgeadais
i nóta 22.
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Athbhreithniú Oibriúcháin

Tá Uisce Éireann freagrach as uisce óil sábháilte glan a sholáthar do
theaghlaigh agus do ghnóthais ar fud na hÉireann, mar aon le seirbhísí
fuíolluisce atá slán ó dhrochthionchar ar an gcomhshaol. Tacaíonn na seirbhísí
ríthábhachtacha sin an dul chun cinn sóisialta agus eacnamaíochta ar son na
hÉireann, anois agus san am atá le teacht.
Fostaíonn Uisce Éireann 822 comhalta foirne gairmiúil, teicniúil agus
tacaíochta, agus oibríonn muid i gcomhar le 3,308 gcomhalta foirne sna 31
Údarás Áitiúil. Tá cúig phríomhfheidhm ag baint linn: Sócmhainní Oibriúcháin,
Bainistiú Sócmhainní, Custaiméirí, Soláthar Sócmhainní agus Seirbhísí
Tacaíochta. Tugann ár lárionad Teagmhála Custaiméara agus ár bPáirtithe
Soláthair Seirbhíse tacaíocht leo sin. Faighimid tacaíocht chomh maith ó
Lárionad Ghrúpa Ervia, Seirbhísí Gnó agus feidhmeanna Mórthionscadail Ervia
chun a chinntiú go mbaintear amach éifeachtúlachtaí agus barainneachtaí
scála ar fud na heagraíochta.

34

Uisce Éireann

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

Dul Chun Cinn in aghaidh Cuspóirí Straitéiseacha

Cáilíocht Uisce
Oibrímid 790 ionad cóireála uisce, cuid acu a
thógann uisce ó fhoinsí bheaga atá i mbaol éilithe
agus leochaileach ar thionchair athraithe aeráide.
Níl cáilíocht an uisce i gcuid de scéimeanna uisce
phoiblí na hÉireann ag comhlíonadh caighdeáin
shainordaitheacha na hEorpa maidir le huisce óil,
agus meastar go bhfuil riosca go dtarlóidh teip ag
baint le cuid mhaith díobh i dtéarmaí pharaiméadair
cháilíochta. Thionscain an Coimisiún Eorpach
imeachtaí foirmiúla mar gheall ar shárú i gcoinne na
hÉireann de bharr neamhchomhlíonadh líomhnaithe
teorainneacha paraiméadracha tríhalaimeatán
(THM) i mí Iúil 2018. D’oibríomar i gcomhpháirt leis
an Roinn ar an bhfreagra a tugadh i R3 2018 agus
táimid ag leanúint de thacú leis an Roinn, de réir mar
is gá.
Tugaimid tús áite do na soláthairtí sin a bhfuil
feabhsuithe suntasacha de dhíth orthu chun an
riosca go dtarlóidh teip a laghdú chuig leibhéil
inghlactha. Laghdaíodh líon na scéimeanna uisce
poiblí ar Liosta Gníomhartha Ceartaitheacha na
Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil go 32
i rith 2018, ó bhunlíne de 121 in 2015. I rith na bliana,
baineadh 166,000 duine den Liosta Gníomhartha
Ceartaitheacha.
Leanamar orainn ag déanamh monatóireachta ar
gach soláthar poiblí uisce óil ar fud na tíre agus á
dtuairisciú i rith na bliana, agus thógamar os cionn
8,800 sampla rialála arb ionann iad agus 186,500
tástáil aonair. Foilseofar torthaí na samplála sin ar
shuíomh gréasáin Uisce Éireann, rud a chiallaíonn
go mbeidh teaghlaigh agus gnólachtaí in ann na

Tuairisc Straitéiseach

Críochnaíodh an obair ar deich n-ionad coireála uisce
i rith 2018, lena n-áirítear na hoibreacha ag Loch
Coiteáin i gContae Chiarraí, a bhuaigh Tionscadal
Innealtóireachta na Bliana ó Innealtóirí Eireann.
Rinneamar teagmháil dhíreach in 2018 le gach
úsáideoir scéimeanna a bhí ar Liosta Gníomhartha
Ceartaitheacha na Gníomhaireachta um Chaomhnú
Comhshaoil, le roinnt eisceachtaí a aontaíodh.
D'eisíomar níos mó ná 165,000 litir i rith mhí
Dheireadh Fómhair agus mí na Samhna chuig
teaghlaigh agus gnólachtaí i 16 chontae, ar 55 scéim
soláthair uisce éagsúil, atá ag freastal ar 366,000
duine san iomlán. Leanfar leis an gcleachtas nua
seo maidir le haon scéim a chuirfear leis an Liosta
Gníomhartha Ceartaitheacha amach anseo.

Tuairiscí Rialachais

Tá Uisce Éireann fós tiomanta do
straitéis caipitil agus bonneagair
uaillmhianach a sholáthar chun
seirbhísí uisce agus fuíolluisce
nua-aimseartha, éifeachtach agus
iontaofa a sholáthar. Leanamar
leis an bhfeidhmíocht láidir, ag
bainistiú infheistíocht iomlán de
bhreis is €683m in 2018. Tá aschur
inláimhsithe ón gceart infheistíochta
seo le feiceáil ar fud na tíre.

tortaí a bhaineann lena soláthairtí uisce féin a
fheiceáil. Leanamar dár gcláir oibre náisiúnta a chur
i bhfeidhm lena n-áirítear glanadh agus athchóiriú
taiscumar, monatóiriú teiliméadrachta i gcomhair
paraiméadar criticiúil oibriúcháin, athchóiriú scagairí
agus cláir shábháilteachta. Faoinár gClár Náisiúnta
Dífhabhtaithe, rinneadh measúnú ar 693 shuíomh
go dtí seo, as 819 bpríomhshuíomh cóireála uisce ar
an iomlán, agus rinneadh oibreacha uasgrádaithe ar
80 suíomh, a rachaidh chun tairbhe timpeall 240,000
duine.

Tá fás ag teacht ar thuiscint an phobail maidir le
hathléimneacht sholáthar uisce Bhaile Átha Cliath
agus na ceantair máguaird. Tá Plean Acmhainní
Uisce Náisiúnta á fhorbairt againn, a leagfaidh
amach, don chéad uair, an bealach atá ar intinn
againn cothromaíocht an éilimh sholáthair maidir le
soláthairtí uisce óil a choimeád go gearrthéarmach,
go meántéarmach agus go fadtéarmach, ach an
tionchar ar an gcomhshaol a laghdú ag an am
céanna. Foilseofar an dréachtphlean go luath in
2019. Beimid ag iarraidh ar an bpobal go ginearálta
agus ar pháirtithe leasmhara páirt a ghlacadh sa
phlean trí mheán an chomhairliúcháin phoiblí.

Ráitis Airgeadais

Cáilíocht

Tá tioscadail uisce óil a bhfuil tábhacht straitéiseach
ag baint leo go náisiúnta á sholáthar againn. Tá na
tionscadail il-bhliantúla sin á bhforbairt i gcomhréir
le riachtanais reachtaíochta agus rialála comhshaoil,
soláthair agus pleanála chasta.
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Athbhreithniú Oibriúcháin
(ar lean)

Scéim Soláthair Uisce Fheartraí
Tá infheistíócht mhór á dhéanamh againn chun
soláthar uisce slán inbhuanaithe a chinntiú do níos
mó ná 200,000 duine i gceantair Thuaisceart Chill
Mhantáin agus Deisceart Bhaile Átha Cliath. San
áireamh leis an scéim sin tá uasghrádú ar ionad
coireála uisce Fheartraí atá ann cheana, píblíne
nua de 4km idir Feartraí agus Collchoill agus 40km
de phríomhphíobáin a sheachadaíonn uisce ar
thaiscumar stórála clúdaithe nua i Stigh Lorgan,
Contar Bhaile Átha Cliath. Tiocfaidh sé seo ina áit na
bunscéime a d'fhorbair Bhardas Bhaile Átha Cliath
sna 1860idí, agus beidh sé ina uasghrádú uirthi.
Coimisiúnaíodh an píblíne idir Feartraí agus Collchoill
i mí na Nollag 2018 agus tosaíodh an obair tógála
chun Ionad Coiréala Uisce Fheartraí a uasghrádú i mí
Dheireadh Fómhair.
Tá trí thaiscumar uisce oscailte le haghaidh uisce
óil cóireáilte a stóráil ar an suíomh atá ann cheana
féin i Stigh Lorcan. Seo é ceann de na suíomhanna
deireanacha den chineál sin san Eoraip. Tosaíodh
ar thaiscumar clúdaithe nua a thógáil le linn mhí na
Samhna 2018.
Tionscadal Soláthair Uisce – an Lár-Réigiúin Thoir
Chun soláthar uisce náisiúnta inbhuanaithe
diansheasmhach a sholáthar, is gá foinse nua
soláthair do réigiún an Oirthir agus Lár Tíre a aithint.
Cuirfidh sé sin 330 milliún lítear uisce sa bhreis ar
fáil in aghaidh an lae faoi 2050. Níl an cumas ná an
diansheasmhacht ag na foinsí soláthair uisce agus
an bonneagar atá ann cheana féin don réigiún sin
na riachtanais a chomhlíonadh ná ní féidir dul i
ngleic leo trí sceitheadh a dheisiú amháin. Is ionann
an tionscadal sin agus an chéad mórsholáthar
cuimsitheach ar bhonneagar ‘foinse nua’ le níos mó
ná 60 bliain.
Ghlac níos mó ná 1,000 páirtí leasmhar páirt
sa chéim chomhairliúcháin is déanaí ar an
scéim roghnaithe agus ar an tuarascáil scóipe
measúnachta tionchair ar an gcomhshaol a mhair
ar feadh ceithre sheachtaine déag idir 8 Samhain
2016 agus 14 Febhra 2017. Tugann an Tuarascáil
Aighneachtaí Comhairliúcháin cuntas ar na
gníomhaíochtaí comhairliúcháin a rinneadh agus
leagan sé amach achoimre ar an aiseolas a fuarthas
ón gceathrú comhairliúchán, agus ar fhreagra
fhoireann an tionscadail ar an aiseolas sin. Lean an
plé le páirtithe leasmara leis an tionscadal le linn
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2018 agus tá tuilleadh plé ar na bacáin don bhliain
seo chugainn. Tá sé ar intinn againn an Tuarascáil
Nuashonraithe ar an Tionscadal Soláthair Uisce a
fhoilsiú sula ndéanfaimid iarratas pleanála in 2019.

Cáilíocht Fuíolluisce
Tá Uisce Éireann freagrach as seribhísí uisce
a sholáthar agus a fhorbairt, lena n-áirítear
fuíolluisce a bhailiú, a chóireáil agus a sceitheadh.
Oibrímid 1,105 ionad cóireála uisce; 2,089 stáisiún
caidéalúcháin fuíolluisce; 25,000km líonra séarachais
salach/comhcheangailte agus 2,000 forsceitheadh
uisce stoirme go náisiúnta.
Tagann ár n-infheistíocht i gcóireáil agus líonraí
fuíolluisce leis na gealltanais a rinneadh i bPlean
Bainistíocht Abhantraí na hÉireann (2018–2021)
chun cáilíocht an uisce a fheabhsú. Áirítear leis na
gealltanais sin infheistíocht beartaithe chun an
comhlíonadh leis an Treoir ar Chóireáil Fuíolluisce
Uirbigh agus na Rialacháin um Scaradh Fuíolluisce
(Údarú) a mhéadú. In 2018:
ྲྲ Rinneadh uasghrádú ag 11 suíomh fud na
hÉireann atá ag freastal ar choibhéis mhuintire de
354,800, áit a raibh fuíoll á sceitheadh sna huiscí
áitiúla gan chóireáil roimhe sin, agus anois tá
cóireáil fuíolluisce phoiblí oiriúnach ann.
ྲྲ Leagadh 74km de séaraigh phoiblí agus rinneadh
suirbhé ar 149km de shéaraigh phoiblí.
Leanamar de bheith ag obair ar roinnt
mhórthionscadal fuíolluisce, lena n-áirítear:
Tionscadal Draenála Phríomhphíobáin Chuan
Íochtair Chorcaí
Tá laghdú 50% tagtha ar mhéid an chamrais
neamhchóireáilte a sceitear isteach i gCuan Íochtair
Chorcaí cheana féin mar gheall gur coimsiúnaíodh
ionad cóireála fuíolluisce nua ag an Seanbhaile in
2017 le freastal ar choibhéis daonra 65,000 duine
agus mar gheall ar an deisiú agus an leathnú atá á
dhéanamh ar an líonra séarachais i Rinn an Scidigh,
Bun an Tábhairne, Carraig Uí Leighin, an Seanbhaile
agus An Chúil Mhór. Tá sé d'aidhm againn go mbeidh
an cuan saor ó chamras faoi dheireadh 2021.
Beidh oibreacha tógála ar ghné an líonra ó dheas
críochnaithe in 2019 agus cuirfear tús leis na
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Tionscadal Draenála Mhórcheantar Bhaile Átha
Cliath
Tá saoráid nua réigiúnach cóireála fuíolluisce agus
an bonneagar a ghabhann leis á fhorbhairt againn
chun freastal ar phobal Bhaile Átha Cliath, Chill Dara
agus na Mí. Cuireadh an t-iarratas pleanála isteach i
mí an Mheithimh 2018. Tá sé d'aidhm aige go dtógfar
saoráid nua réigiúnach cóireála fuíolluisce agus an
bonneagar a ghabhann leis i gCluan Seach i gContae
Bhaile Átha Cliath chun freastal ar phobal Bhaile
Átha Cliath, Chill Dara agus na Mí. Táthar ag súil leis
go dtiocfaidh méadú níos mó ná 50% ar thoirt an
fhuíolluisce a ghinfear i Mór-Réigiúin Bhaile Átha
Cliath sa tréimhse suas le 2050. Is cuid lárnach dár
gcuid infheistíochta i mbonneagar fuíolluisce i MórRéigiúin Bhaile Átha Cliath í an tionscadail sin agus
éascófar an fás sin mar gheall uirthi, chomh maith le
sláinte an phobail agus an comhshaol a chosaint.

chun an ionad cóireála fuíolluisce a mhéadú le
freastal ar an éileamh méadaithe sin agus le bheith
cinnte go gcomhlíonann an t-uisce cóireáilte a
scaoiltear isteach in inbhir íochtarach na Life na
caighdeáin atá éilithe.
Lorgaíomar cead pleanála i mí an Mheithimh 2018
maidir leis na hoibreacha atá de dhíth chun úsáid
ardteicneolaíochta cóireála um laghnú cothaitheach
ag an ionad a éascú. Ligfidh an teicneolaíocht
sin, darb ainm Sloda Gráinneach Aeróbach, do
sceitheadh fuíolluisce cóireáilte fanacht san áit ina
bhfuil sé faoi láthair, rud a sháróidh an riachtanais
don tollán sceite farraige fhada a ceadaíodh roimhe
sin. Rinne an t-iarratas a cuireadh isteach i mí an
Mheithimh cead a lorg le haghaidh na saoráidí
coireála sloda ag an ionad a uasghrádú agus le
haghaidh saoráid stórála bithsholaid réigiúnach sa
Bhaile Nua i mBaile Átha Cliath freisin.

Ráitis Airgeadais

hoibreacha ar thrasbhealach an inbhir idir An Cóbh
agus Bhaile an Mhanaigh freisin. Táthar ag súil leis go
gcuirfear tús leis na hoibreacha ar líonra an Chóibh
i lár 2019.

Tuairiscí Rialachais

Tuairisc Straitéiseach

Uisce Éireann

Uasghrádú Ionad Cóireála Fuíolluisce na Rinne
Ceapadh Ionad Coireála Fuíolluisce na Rinne chun
coireáil a dhéanamh ar fhuíolluisce le haghaidh
coibhéis de 1.6 milliún duine ach tá sé ag freastal ar
níos mó ná sin faoi láthair, ar choibhéis de 1.9 milliún
duine. Tá Uisce Éireann ag tabhairt faoi thionscadal
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Athbhreithniú Oibriúcháin (ar lean.)

Caomhnú

Tá sceitheadh mar cheann de na
deacrachtaí is mó dár gcustaiméirí
agus dár bpáirtithe leasmhara. Bhí sé
seo soiléir go háirithe tar éis Stoirm
Emma i mí Feabhra nuair a chúisigh
an leá méadú tobann i bpléascadh
piobán ar an líonra uisce soláthair
poiblí. Cé go bhfuil an ráta sceite
chomh hard sin fós, ‘ní furasta an
cheist seo a réiteach. Tá €0.6bn
á infheistiú againn go 2024 chun
sceitheadh a laghdú de 171 milliún
lítear eile in aghaidh an lae.
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Leanamar leis na hoibreacha faoin gClár Laghdaithe
Sceite, a lainseáladh in 2017, i rith 2018. Deisíodh
níos mó na 48,000 sceitheadh go dtí seo agus tá ár
Scéim 'First Free Fix' fós i bhfeidhm do shealbhóirí tí.
Rinneamar na rudaí seo a leanas i mbliana freisin:
ྲྲ Cuireadh i bhfeidhm Córas um Bainistíochta Sceite
go náisiúnta a dhéanfaidh monatóireacht agus
tuairisciú a chaighdeánú.
ྲྲ Imlonnaíodh níos mó foirne amach ar fud na tíre
chuig na ligin 'Aimsigh agus Deisigh'.
ྲྲ Críochnaíodh breis is 39,000 imscrúdú sceite agus
rinneadh 22,500 deisiúchán sceite.
ྲྲ Leagadh 416km príomhlíonra uisce.
Mar thoradh ar na gníomhaíochtaí laghdaithe
sceite sin, laghdaíodh toirt an uisce óil a cailleadh i
rith 2018 timpeall 73.8 milliún lítear in aghaidh an
lae (18 milliún lítear in aghaidh an lae den ligean
custaiméara agus 55.8 milliún lítear in aghaidh an
lae den ligean poiblí). Cé go bhfuil dul chun cinn
suntasach déanta againn, beidh dúshlán ag baint le
laghdú sceite fós agus líonraí atá sean, casta agus
faoi róbhrú á dheisiú againn. Agus formhór na sceite
faoin talamh, chun sceitheadh a dheisiú, tá orainn
rochtain a fháil ar phíobaí atá faoi naisc sheirbhísí
eile (e.g. gás, leictreachas, teileachumarsáide)
i limistéir thógtha. Bíonn gá le mionphleanáil
cúramach i gcomhar le fóntais agus soláthraithe
seirbhíse eile mar gheall air sin.

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

Tá muid ag infheistiú i réimse clár
a dhéanfaidh an eacnamaíocht
seasmhach i leith na todhchaí agus
a thabharfaidh tacaíocht d'fhás ar
leibhéil náisiúnta, réigiúnacha agus
áitiúla. Le linn na bliana bhíomar
ag obair le hÚdaráis Áitiúla chun
tacú lena bpleananna réigiúnacha
agus áitiúla, chomh maith le
gníomhaireachtaí eile, chun pleanáil
le haghaidh thodhchaí na seirbhísí
agus an bhonneagair uisce. Tá
leagtha amach sa Phlean Maoinithe
Straitéiseach 2019–2024 na socruithe
atá beartaithe ag Uisce Éireann le
déanamh agus conas a dhéanfar an
dul chun cinn a thomhas idir 2019
agus 2024 chun cuspóirí an Ráitis
Bheartais um Sheirbhísí Uisce a chur i
bhfeidhm.
Tá Clár Sínidh Líonra á fhorbairt againn ina
dtabharfaidh Uisce Éireann tacaíocht do na hÚdaráis
Áitiúla agus iad ag iarraidh talamh forbartha
cónaithe tosaíochta a oscailt.
Áirítear lenár bPlean Infheistíochta Caipitiúla
foráil chun gur féidir le hUisce Éireann staidéir a
dhéanamh agus dearaidh coincheapa a fhorbairt
maidir le tionscadail atreisithe le haghaidh líonraí
áitiúla i gceantair tábhachtacha forabartha.
Cabhróidh sé seo le cinntiú gur féidir le hUisce
Éireann freagra tapa éifeachtach a thabhairt chun
tacú le forbairt tithíochta sna ceantair is mó ina
bhfuil gá leis.

Cumas agus Athléimneacht
Slógadh Foireann Bainistithe Géarchéime Uisce
Éireann ar feadh tréimhsí fada leanúnacha le bliain
anuas chun roinnt teagmhas aimsire náisiúnta agus

Tuairisc Straitéiseach

Ag Tacú le Forbairt Eacnamaíoch agus Spásúil

teagmhas a chur isteach ar an líonra a bhainstiú go
réamhghníomhach (amhail Stoirmeacha Eleanor
agus Emma, briseadh príomhphíobáin Stalach
Luíne agus na dálaí triomaigh sa samhradh). Le
cinntiú gur fhan ár líonra ag feidhmiú i rith na ndálaí
dúshlánacha sin, bhí orainn a bheith ag oibriú i
ndlúthchomhar leis na hÚdaráis Áitiúla, leis an
nGrúpa Náisiúnta Comhordaithe Éigeandála don
Aimsir Dhian, le Ranna Rialtais, le Met Éireann agus
le páirtithe agus gníomhaireachtaí eile. Le linn na
dteagmhas sin, tharraing Uisce Éireann aird ar an
tábhacht a bhaineann le caomhnú i mbainistíocht
éifeachtúil uisce mar acmhainn luachmhar.
Triomach
I rith an tsamhraidh, bhí ar Éire dul i ngleic leis
na dálaí triomaigh is measa ó tosaíodh na taifid.
Bhí 20 ionad coireála uisce ag leibhéal éigeandála
triomaigh agus bhí an riosca ann go mbainfeadh
135 ionad eile an leibhéal sin amach. Cuireadh
Orduithe Caomhnaithe Uisce (a nglaotar "toirmeasc
ar phíobáin uisce" orthu go coitianta) i bhfeidhm
don chéad uair ar úsáideoirí soláthairtí uisce poiblí,
ar bhonn áitiúil ar 1 Iúil agus ansin ar leibhéal
náisiúnta ón 4 Iúil. Mar thoradh ar na dálaí triomaigh
forleathna, ídíodh soláthairtí screamhuisce go dtí
leibhéil nach bhfacthas riamh.

Tuairiscí Rialachais

Díonadh Amach Anseo

Mar fhreagra ar na dálaí triomaigh sin, cuireadh
soláthairtí malartacha uisce ar fáil trí sholáthairtí
a iompar go dtí taiscumair ídithe i dtancaeir;
athraíodh tionscadail agus cláir a bhí ar siúl; treisíodh
gníomhaíochtaí chun sceitheadh a aimsiú agus a
dheisiú; agus aithníodh agus cuireadh i ngníomh
foinsí malartacha uisce amhail poill tóraíochta.
Spreag ár bhfeachtas náisiúnta um chaomhnú
uisce a scaipeadh ar an teilifís, sna meáin chlóite,
ar an raidió agus sna meáin shóisialta sealbhóirí tí
agus gnólachtaí bearta breise caomhnaithe uisce a
ghlacadh. D'oibríomar freisin le custaiméirí sonracha
agus tionscail shonracha chun comhairle agus
tacaíocht oiriúnaithe a thabhairt.

Ráitis Airgeadais

Uisce Éireann

Teagmhasacht agus Pleanáil ar Aghaidh
Leanaimid dár bpróisis phleanála theagmhais a
bheachtú chun tuilleadh feabhais a chur ar an
mbealach a fhreagraímid teagmhais ghéarchéime.
Déanaimid tástáil rialta ar ár bhfreagraí, lena
n-áirítear ár bprótacail cumarsáide.
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Athbhreithniú Oibriúcháin
(ar lean)

Cumas a Fhorbairt
Sábháilteacht
Támid ag obair go gníomhach chun cultúr
sábháilteachta Work Safe, Home Safe a chur chun
cinn go hinmheánach agus ar fud an tionscail.
Reáchtálamar roinnt ceardlanna agus comhdhálacha
lenár gcomhghleacaithe sna hÚdaráis Áitiúla agus
leis an slabhra soláthair níos leithne. Rinne Uisce
Éireann urraíocht ar Sheachtain Sábhailteachta
de chuid na Cónaidhme Earnála Foirgníochta
in 2018. Le tuilleadh eolais ar ár bhfeidhmíocht
sábháilteachta, féach ar leathanch 45, le do thoil.

Díriú ar Chustaiméirí

Ag Athrú an Tionscal ó bhonn

Táimid tiomanta don chur chuige
is fearr ó thaobh seirbhísí agus
oibriúchán do chustaiméirí a chur
ar fail, agus táimid dírithe ar ár
rannpháirtíocht le custaiméirí a
fheabhsú. In 2018 freagraíodh
381,803 glao ó chustaiméirí, eisíodh
69,153 ordú oibre agus rinneadh
15,714 glao amach chuig custaiméirí
ar chlár custaiméara leochailigh Uisce
Éireann. Táimid de shíor ag beachtú
ár gcainéil seirbhíse chun rochtain
níos fusa ar fhaisnéis agus seirbhísí
a thabhairt do chustaiméirí, agus
leathnaigh ár mbealaí teagmhála
amach chun Facebook agus úsáid
mhéadaithe teachtaireachtaí téacs
SMS a chur san áireamh.

Cuimsíonn Ráiteas Polasaí um
Sheirbhísí Uisce 2018–2025 an
bunphrionsabal go mbeidh "údarás
seirbhísí náisiúnta uisce amháin atá
faoi úinéireacht an phobail". Bunaithe
ar an bprionsabal seo, fanfaidh an
córas uisce poiblí faoi úinéireacht
phoiblí agus déanfar seirbhísí a
sholáthar ag údarás seirbhísí uisce atá
éifeachtúil, rialaithe, náisiúnta, agus
freagrach don Oireachtas.

Leanamar ag plé le réimse leathan páirtithe
leasmhara seachtracha i rith 2018 chun feabhas
a chur ar sholáthar seirbhísí. Áirítear leis sin
nuashonruithe faoi sheirbhísí uisce a chur ar fáil
d'ionadaithe tofa thar ceann a gcuid toghthóirí agus
eolas cothrom le dáta a leithdháileadh ar ghrúpaí
pobail agus na meáin áitiúla.
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Ligfidh an Fóntas Poiblí Singil dúinn, nuair a bheidh
sé curtha i bhfeidhm ina iomláine, oibríochtaí
agus próisis a chaighdeánú, chun mórthairbhí
feidhmíochta a bhaint amach. Táimid tiomanta do
leanúint ag obair leis na páirtithe uile ar bhealach
atá oscailte cuiditheach chun an toradh is fearr do
chustaiméirí a bhaint amach in 2019.

Uisce Éireann

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

Seirbhísí Uisce a Mhaoiniú

Tuairiscí Rialachais

Polasaí Luchtaithe Cónasctha
I mí na Nollag 2018, d'fhoilsigh an Coimisiún um
Rialáil Fóntais a chinneadh deiridh maidir le sraith
amháin de tháillí náisiúnta cónasctha le haghaidh
seirbhísí uisce agus scóip caighdeánaithe oibre
le haghaidh gach naisc. Tiocfaidh an polasaí nua
i bhfeidhm an 1ú Aibreán 2019. Go dtí seo, bhí
57 gcóras táillí, ag a raibh modhanna difriúla
le haghaidh táillí naisc á ríomh, lena n-áirítear
struchtúir agus leibhéal éagsúla seirbhísí do
chustaiméirí, ag na 31 Údarás Áitiúl ar fud na tíre.
Déanann polasaí náisiúnta Uisce Éireann an córas
chun costas a mhuirearú ar gach rud a shimpliú agus
a shoiléiriú trí na rudaí seo a leanas a dhéanamh:

Soláthar
Is í an sprioc atá againn ná na réitigh soláthair is
éifeachtaí ó thaobh an chostais de a bhaint amach
chun na tairbhí dár gcuid custaiméirí a uasmhéadú.
Déanaimid é sin trí phróisis fhoinsithe stráitéiseacha
iomaíocha a fhorbairt, caidreamh éifeachtach a
thógáil lenár bpríomhsholáthraithe agus an slabhra
soláthair a bharrfheabhsú.

Ráitis Airgeadais

Sa tréimhse idir 2014 agus 2018, tá éifeachtúlachtaí
oibriúcháin carntha de €142m bainte amach ag
Uisce Éireann. Baineadh na héifeachtúlachtaí costais
sin amach trí bhainistíocht a dhéanamh ar sholáthair,
ar an slabhra soláthair agus ar fhuinneamh.

Tuairisc Straitéiseach

Chuir Uisce Éireann fáilte roimh
cheadú an Rialtais dá Phlean
Maoinithe Straitéiseach 2019–2024
i Samhain 2018. I ndiaidh seo,
chuireamar ár n-aighneacht faoi Rialú
Ioncaim don tréimhse 2020–2024
chuig an gCoimisiún um Rialáil Fóntas
agus beidh comhairliúchán poiblí ar
an aighneacht seo go luath in 2019
sula ndéanfar cinneadh deiridh.

ྲྲ Caighdeán Taillí Cónasctha a leagan amach do
thromlach na gcustaiméirí cónascadh.
ྲྲ A chinntiú go bhfuil an táille i leith cónaisc
bunaithe ar riachtanas seirbhíse agus ní ar achar
urláir forbartha na réadmhaoine.
ྲྲ Seirbhís um chónasc ó cheann ceann a sholáthar
do chustaiméirí ar bhealach comhsheasmhach,
sábháilte agus cuimsitheach.
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Freagracht Chorparáideach

Ag Uisce Éireann creidimid go bhfuil
Freagracht Chorparáideach (FC) mar
chuid ríthábhachtach dár modh oibre
gnó. Tacaíonn ár ngníomhaíochtaí
FC lenár dtiomantas do sláinte agus
cháilíocht saoil mhuintir na hÉireann a
fheabhsú, ár dtimpeallacht a chosaint
agus forbairt eacnamaíochta agus
sóisialta a chumasú.
Dírímid ár ngníomhaíochtaí FC ar na
pobail a bhfreastalaímid orthu, ar ár
margadh, ar ár láthair oibre agus ar
an gcomhshaol a bhfuilimid ag dréim
lena chosaint.
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Lean Uisce Éireann den tionscnamh Cóstaí Glana i
gcomhar leis An Taisce. Áirítear leis sin na feachtais
Smaoimigh Sula Sruthlaíonn Tú agus Smaoinigh Sula
nDoirteann Tú. Is é an aidhm atá ann ná feasacht an
phobail ar an tionchar a bhíonn ag saillte, olaí agus
gréisc agus bruscar a bhaineann le camras amhail
ciarsúir, baitíní cadáis agus táirgí sláintíochta ar an
seirbhís fuíolluisce a mheádú. Cuireann na feachtais
sin comhairle ar fáil maidir leis an mbealach cuí chun
fáil réidh leis na rudaí sin chun líonraí fuíolluisce agus
an comhshaoil mara a chosaint.
Chuamar i gcomhpháirt le clár oideachais agus
gradam na Scoileanna Glasa chun inbhuanaitheacht
a chur chun cinn freisin. Díríonn an Téama Uisce ar
fheasacht a ardú maidir le caomhnú uisce agus conas
an achmainn thábhachtach sin a bhainistiú ar scoil
agus sa bhaile. Spreagann sé scoileanna agus daltaí le
scrúdú a dhéanamh ar an mbealach a úsáideann siad
uisce, agus cuireann sé smaointí, gníomhartha agus
freagraí praiticiúla ar fáil chun leibhéil ídithe a laghdú
agus inbhuanaitheacht a mhéadú.
Reáchtáladh fiche fóram dáltaí il-scoileanna timpeall
na tíre gach bliain ó thosaigh Uisce Éireann ag
déanamh urraíocht ar chlár na Scoileanna Glasa.
Cuireann na fóraim ar chumas scoileanna plé a
dhéanamh lena chéile agus a gcuid eolas agus taithí
maidir le Téama Uisce de chuid na Scoileanna Glasa
a roinnt.
Sa bhliain acadúil 2017/2018, ghlac 131,140 dalta in
533 scoil agus 10,471 mhúinteoir páirt sa Téama Uisce
i gclár na Scoileanna Glasa. Bronnadh 141 Bhratach
Ghlas le haghaidh uisce agus shábháil na scoileanna
rannpháirteacha 389 milliún lítear d'uisce.
Ó bhí mí na Samhna 2018 ann, tá Uisce Éireann
ina pháirtí i gclár oideachais píolótach nua in
Ionchathair Oirthuaisceart Bhaile Átha Cliath, áit a
bhfuil cuid mhaith d'fhoireann Uisce Éireann agus a
gcuid oifigí lonnaithe.

Tuairisc Straitéiseach

Lean Uisce Éireann lena mhaoiniú ar
chomhpháirtíochtaí agus cláir phobail i rith 2018.
Cuireann na cláir sin iompraíochtaí dearfacha maidir
le gníomhaíochtaí uisce agus fuíolluisce chun cinn i
dteaghlaigh agus gnólachtaí agus cuireann siad leis
an bhfeasacht ar cheisteanna a bhaineann le huisce
agus na tairbhí a bhaineann le hathruithe beaga
dearfacha a dhéanamh.

Cuimsíonn an tsamhail oideachais sé bliana, ar a
dtugtar P-TECH (Pathways in Technology), modúil
tríú leibhéal agus taithí áiteanna oibre in éineacht
le scolaíocht dara leibhéal, agus í mar aidhm aici
daltaí a chumasú chun cáilíocht tríú leibhéal agus na
scileanna atá riachtanach chun dul isteach sa lucht
saothair a bhaint amach. Seo é an chéad chlár dá
leithéid in Éirinn agus tugann sé deis d'Uisce Éireann
tacú lenár bpobail áitiúla trí fhoghlaim sruchtúrtha
san áit oibre, meantóireacht, cuairteanna ar
shuíomhanna oibre, cainteoirí, laethanta tionscadail
agus intéirneachtaí bunaithe ar scileanna agus
íoctha a chur ar fáil.

Sa Mhargadh
Tá fócas, in Uisce Éireann, ar cháilíocht thaithí an
chustaiméara a fheabhsú de shíor trí chumarsáid
leanúnach. D'athraíomar an chaoi a théimid i
dteagmháil le custaiméirí maidir le cáilíocht uisce
óil in 2018. Chuireamar tús le teagmháil dhíreach
le gach úsáideoir ar scéimeanna a bhí ar Liosta
Gníomhartha Ceartaitheacha na Gníomhaireachta
um Chaomhnú Comhshaoil, le roinnt eisceachtaí a
aontaíodh. Rinneadh an t-athrú seo chun tacú leis
an Ráiteas Poalasaí um Sheirbhísí Uisce 2018–2025,
a éilíonn plé níos fearr le húsáideoirí soláthairtí uisce
poiblí, agus níos mó trédhearcachta dóibh.

Tuairiscí Rialachais

Sa Phobal

Tá Uisce Éireann ag obair go dian ar roinnt clár
éifeachtachta agus éifeachtúlachta chun seirbhísí
barr feabhais a chur ar fáil dár gcustaiméirí. Táimid
dírithe ar cháilíocht soláthair, ar ár bhfreagairt agus
ar an taithí a bhíonn ag custaiméirí nuair a dhéanann
siad teagmháil linn a fheabhsú. Táimid tiomanta do
thrédheacacht a mhéadú maidir le seirbhísí uisce
poiblí a sholáthar. Leanfaimid ag obair de réir ár
riachtanais reachtúla, lena n-áirítear comhairliúcháin
phleanála agus phoiblí, rialú praghsanna rialaithe,
riachtanais mhaoinithe agus pleananna gnó
foilsithe agus straitéisí. Anuas ar sin, déanfaimid
teagmháil rialta réamhgníomhach le réimse leathan
grúpaí pobail, comhshaoil, gnó agus leasanna agus
lena n-ionadaithe tofa, agus téimid i gcomhairle
leo. Leanfaimid le bheith gafa i gcumarsáide dhá
bhealach réamhghníomhach leis na páirtithe
leasmhara cuí uile agus muid ag iarraidh a bheith
mar cheannaire in Éirinn ó thaobh bhonneagar agus
seirbhísí den chéad scoth a sholáthar.

Ráitis Airgeadais

Uisce Éireann

43

Uisce Éireann

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

Freagracht Chorparáideach
(ar lean)

San Ionad Oibre

Meánfhad Seirbhíse – Blianta
Fir

Mná

4.71

4.85

5.15

Inscne – Fostaithe
Fir

Mná

527
(64%)

822

295
(36%)

Mná

2,423

3,618

Mar eagraíocht, táimid tiomanta do chluas
éisteachta a thabhairt dár ndaoine i slite éagsúla.
Áirítear leis seo suirbhéanna ar phlé, teagmháil
a dhéanamh lenár ndaoine i ngrúpaí fócais ar ár
mianta cultúir agus clár cumarsáide ceannaireachta
dhá bhealach. Trí leanúint de bheith ag éisteacht
agus aghaidh a thabhairt ar na gnéithe atá
tábhachtach dár ndaoine, is féidir linn céimeanna
an-dearfacha ar fad a thógáil chun ár gcultúr a
mhúnlú, an chaoi a thugaimid faoi rudaí agus a
thacaímid lenár ndaoine a fheabhsú agus, thar aon
rud eile, chun a chinntiú gur áit den chéadscoth le
hobair é Ervia.
Tá sé d'aidhm againn timpeallacht a chruthú ina
mothóidh ár ndaoine go léir go bhfuil a ról sásúil,
go pearsanta agus go gairmiúil. Seo sampla de
roinnt de na tionscnaimh a bhaineann le fostaithe a
chuireamar i bhfeidhm le bliain anuas:
ྲྲ Oiliúint Feidhmíochta agus Tionscnamh Aiseolais:
Tá príomhthionscnaimh forbartha againn chun
tacú lenár mbainisteoirí ar fud ár eagraíochta
chun a chinntiú go bhfuil feidhmíocht fhiúntach
agus ar ardchaighdeán ag tarlú le haghaidh ár
ndaoine mar aon le comhráite gairme.

Oiliúint Críochnaithe – Laethanta
Fir

Is í an príomhaidhm atá againn ná go mothóidh
na daoine atá ag obair ar fud ár gcuideachta gur
áit den scoth le hoibriú atá ann, agus gur taithí
saibhrithe sásúil é teacht chun na hoibre gach
uile lá. Múnlaíonn ár gcúig croíluacha de chomhar,
ionrachas, seirbhís do chustaiméirí, sábháilteacht
agus feidhmíocht na slite ina oibrímid agus tá siad
mar bhonn dóibh agus is príomhchumasóirí de
chultúr ár n-eagraíochta iad.

1,195

ྲྲ Ceannaireacht Infheicthe: Tá muid dírithe ar
shraith chuimsitheach de chláir chumarsáide
inmheánacha a chur i bhfeidhm, ar nós Seónna
Ceannaireachta ar Camchuairt agus tionscnaimh
oscailte, chun a chinntiú go mbraitheann ár
bhfoirne go léir mór le ceannaireacht agus cuspóir
na heagraíochta.
ྲྲ Folláine Fostaithe: Tá sé mar aidhm againn, mar
eagraíocht, áit oibre shábháilte agus shláintiúil a
chur ar fáil agus tá tacaíocht tugtha don uaillmhian
seo trí chláir ar leith i réimsí na athléimneachta
gairme, feasacht mheabhairshláinte agus
tionscnaimh mhaireachtála fholláin.
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Bhí 90 DACanna de chuid páirtithe soláthair in 2018,
i gcomparáid le 98 in 2017. Lean Uisce Éireann ag
obair go dlúth lenár slabhra soláthair i rith 2018
chun feidhmíocht sábháilteachta a fheabhsú de
shíor agus dul i dtreo gach gortú a sheachaint. Beidh
sé seo ina phríomhábhar fócais fós le linn 2019.

* Líon eachtraí in aghaidh gach 100,000 uair an chloig oibre
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DACanna Conraitheoirí

DACanna Fostaí

2015

2016

2017

1

2

Cuirimid an tsábháilteacht ag croílár ár gcuid oibre
ag Uisce Éireann. Bhí Díobháil Ama Chaillte (DAC)
i gcás fostaí amháin againn le linn 2018. Ós rud é
go bhfuil 822 fostaí ann, is cruthúnas iontach é
seo ó thaobh na sábháilteachta de, ach ba mhian
linn nach mbeadh aon ghortuithe ann ar chor
ar bith. B'ionann an Ráta Iomlán Dhíobhála Ama
Chaillte* (> lá amháin) agus 0.09. Leanann ár gclár
Work Safe, Home Safe d'fheabhsuithe intomhaiste
ar ár bhfeidhmíocht sábháilteachta, cumarsáide,
ceannaireachta agus cultúr a sholáthar. Tháinig
méaduithe suntasacha ar ár dtáscairí sábháilteachta
réamhghníomhacha le linn 2018, amhail líon na
dtuarascálacha guaise agus líon na gcomhráite
ceannaireachta sábháilteachta a reáchtáladh. Is léir
go raibh an-tairbhe ag baint leis na feabhsuithe sin
le linn 2018, toisc go ndearnadh eachtraí aimsire
foircneacha amhail Stoirm Emma a bhainistiú gan
teaghmhas sábháilteachta.

2016

95

Sábháilteacht

2015

2

Mar eagraíocht, tá sé de chúram orainn gach lá
seirbhísí riachtanacha a sholáthar do mhuintir na
hÉireann agus ní bheimid in ann é sin a dhéanamh
ach amháin mar gheall ar ár ndaoine. Leanfaimid
de bheith ag éisteacht leis na smaointe iontacha
atá ag ár ndaoine. Tógfaimid ar an obair a rinneadh
cheanna féin le linn 2018 le cinntiú go mothaíonn
ár ndaoine gur taithí sásúil atá ann a bheith
rannpháirteach le Ervia, ní hamháin gur mó againn a
rannpháirtíocht.

Iomlán DAC

94

ྲྲ Obair Sofhreagrúil: Táimid tiomanta áit oibre
a chur ar fáil a ligeann dár ndaoine go léir a
saol gairmiúil a chothromú lena ngealltanais
phearsanta thábhachtacha chun a chinntiú gur
féidir cothromaíocht oibre is saoil a bhaint amach.
Tá obair sofhreagrúil tugtha iseach againn in 2018
a dtabharfaidh solúbthacht bhreise dár bhfoirne
maidir le ham oibre agus nó le suíomh oibre.

2
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Freagracht Chorparáideach
(ar lean)

Sa Timpeallacht
Agus muid inár gcaomhnóirí ar shócmhainní uisce
agus fuíolluisce na hÉireann, tá dualgas orainn an
comhshaol ina n-oibrímid a chosaint agus a bheith
aireach ó thaobh ár gcuid gníomhaíochtaí de.
Chomh maith leis sin, creidimid gur féidir linn
oibriúcháin fhreagracha agus inbhuanaithe a chur
ar fáil ach nasc a dhéanamh lenár soláthraithe agus
le páirtithe ár slabhra soláthair, trínár bpróisis um
soláthar agus am bainistiú conarthaí ach go háirithe.
Éilíonn Rialacháin an Aontais Eorpaigh
(Éifeachtúlacht Fuinnimh) (S.I. Uimh..426 de 2014)
orainn ráiteas bliantúil a fhoilsiú ag cur síos ar
na gníomhaíochtaí atá á thógáil againn, nó atá
tógtha againn, chun ár n-éifeachtúlacht fuinnimh a
fheabhsú agus measúnú a thabhairt ar na coigiltis
fuinnimh a thagann ó na hiarrachtaí sin.

Úsáid Fuinnimh
Tá Uisce Éireann freagrach as 21% de chaitheamh
fuinnimh na hearnála poiblí agus is é an tomhaltóir
is mó leitreachais san earnáil phoiblí go mór fada.
Tá níos mó ná 1,000GWh d'fhuinneamh de dhíth
gach bliain chun seribhísí uisce agus fuíolluisce
a sholáthar, is ionann sin agus 230,000 tona de
dhé-oscaíd charbóin. Maidir le seribhísí fuíolluisce,
úsáidtear an chuid is mó d'fhuinneamh le haghaidh
caidéailaithe agus aeraithe sna próisis cóireála. Tá
caidéalú soláthair uisce freagrach as an gcuid is
mó go mór fada den fhuinneamh a úsáidtear. Tá
riachtanas fuinnimh suntasach ag sloda a phróiseáil
agus a iompar ó shaoráidí coireála uisce agus
fuíolluisce freisin. Leanfaidh an méadú éilimh ar
ár mbonn fuinnimh i gcomhréir le gníomhaíocht
eacnamaíoch, fás daonra agus caighdeáin níos
airde atá de dhíth chun an comhshaol a chosaint
agus tacú le fás eacnamaíoch. Baineann gach plean,
tionscadal agus clár úsáid as caighdeán Dhearadh
Tíosach ar Fhuinneamh de chuid Uisce Éireann.
Cintíonn sé seo go bhfeabhsaítear éifeachtúlacht
fuinnimh seribhísí uisce agus fuíolluisce agus
laghdaíonn sé costais saolré iomlána agus
astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin.
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Is croíthomhas maolaithe dár polasaí um athrú
aeráide é feabhsú ar éifeachtúlacht fuinnimh, le
cinntiú go bhfuil seirbhísí uiscea agus fuíolluisce
diansheamhacht i gcoinne athrú aeráide. Tá
straitéis fuinnimh inbhuanaithe á chur i bhfeidhm
againn ar fud ár ngnó, ag teacht le Spriocanna
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe, chun
bainistíocht inbhuanaithe seirbhísí uisce a chinntiú.
Is é is aidhm di ná úsáid fuinnimh a dhínascadh

ó astaíochtaí trí fheabhsuithe ar éifeachtúlacht
fuinnimh agus trí fhoinsí fuinnimh a dhícharbónú.
Leagann sé amach an bealach a bhfuil fúinn
feabhas 33% a bhaint amach inár n-éifeachtúlacht
fuinnimh faoin mbliain 2021 in aghaidh 2009 mar
bhonnbhliain.
I gcomhar lenár bpáirtithe, tá feabhsú
éifeachtúlachta fuinnimh de níos mó ná 22% bainte
amach againn go dtí seo, arb ionann é agus coigiltis
de níos mó ná 50,000 tona de dhé-oscaíd charbóin
nó an méid dé-oscaíde carbóin arna ionsú le linn na
bliana ag beagnach 5 milliún crainn.
I measc na mbeart a tógadh in 2018 chun
éifeachtúlachtaí fuinnimh fadtéarmacha a bhaint
amach bhí:
ྲྲ Tá tionscadail éifeachtúlachta fuinnimh a chur
chun cinn ar fud ár n-oibríochtaí, ina measc tá
caidéalúchán, aerú, fuinneamh inathnuaite, soilsiú
agus téamh.
ྲྲ Táimid tiomanta do thionscnamh straitéiseach
nua le hÚdarás Fuinnimh Inmharthana na
hÉireann chun éifeachtúlacht fuinnimh a neadú
inár n-oibríochtaí.
ྲྲ Táimid ar aon intinn maidir lenár spriocanna nua
don straitéis fuinnimh inbhuanaithe thar roinnt
mhaith sraitheanna, lena n-áirítear tionscadail
fuinnimh, tionscadail nua, nuáil agus fuinneamh
in-athnuaite.
ྲྲ An Dearadh Éifeachtúlachta Fuinnimh a dhaingniú
níos faide ar aghaidh chun a chinntiú go mbeidh
ardleibhéal feidhmíochta fuinnimh agus úsáid
fuinnimh éifeachtach i gceist.
I measc na gcuspóirí atá beartaithe do 2019 tá:
ྲྲ Cur chuige bainistíochta sócmhainní a neadú
maidir le héifeachtúlacht fuinnimh.
ྲྲ Ár straitéis fuinnimh inbhuanaithe a chur i
bhfeidhm.
ྲྲ Dícharbónú a dhéanamh ar ár dtomhaltas
fuinnimh.
ྲྲ Éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú trí uasghrádú
agus athchur a dhéanamh ar phróisis agus ionaid
atá neamhéifeachtúil.
ྲྲ Ár n-éileamh ar fhuinneamh a laghdú trí
sceitheadh a laghdú.
ྲྲ Scileanna nua a theagasc don fhoireann Dhearadh
Éifeachtúlachta Fuinnimh.
ྲྲ Leanúint ar aghaidh le neadú Dearaidh
Éifeachtúlachta Fuinnimh i ngníomhaíochtaí gnó.
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Bord Ervia

Tony Keohane (Cathaoirleach)
Ceaptha: 5 Iúil 2016
Téarma oifige: 5 bliana

Mike Quinn (Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin)
Ceaptha: 31 Deireadh Fómhair 2017
Téarma oifige: 5 bliana

Chris Banks
Ceaptha: 5 Iúil 2016
Téarma oifige: 5 bliana

Fred Barry

Peter Cross

Celine Fitzgerald

Ceaptha: 5 Iúil 2016
Téarma oifige: 4 bliana

Ceaptha: 20 Eanáir 2015
Téarma oifige: 5 bliana

Ceaptha: 20 Eanáir 2015
Téarma oifige: 5 bliana

Keith Harris

Sean Hogan

Mari Hurley

Ceaptha: 5 Iúil 2016

Ceaptha: 20 Eanáir 2015

Téarma oifige: 3 bliana

Téarma oifige: 5 bliana

Ceaptha: Meitheamh 12, 2018 (ceaptha roimhe
seo i Meitheamh 2013)

Finbarr Kennelly

Joe O’Flynn

Ceaptha: 12 Nollaig 2017 (ceaptha roimhe seo i
Nollaig 2012)

Ceaptha: 10 Iúil 2018 (ceaptha roimhe seo in
Eanáir 2015, Samhain 2013 agus Samhain 2008)

Téarma oifige: 5 bliana

Téarma oifige: 3 bliana
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Cathal Marley

Ceaptha: 31 Deireadh Fómhair 2017

Ceaptha: 1 Deireadh Fómhair 2018

Ceaptha: 1 Nollaig 2016

Téarma oifige: 5 bliana

Téarma oifige: 5 bliana

Téarma oifige: 5 bliana

Gairm: Chuaigh sé isteach in Ervia ag deireadh
mhí Dheireadh Fómhair 2017 ó Bhord na Móna,
áit a raibh ról mar Phríomhoifigeach
Feidhmiúcháin aige. Sa bhliain 2015 a thosaigh
sé ag obair le Bord na Móna, tar éis dó a bheith
ina Leas-Uachtarán Grúpa ar Precision Castparts
(PCC), cuideachta aeraspáis dhomhanda, áit ar
stiúir sé grúpa cúig chuideachta a bhí lonnaithe
sna Stáit Aontaithe, san India, sa tSín, sa Ríocht
Aontaithe agus in Éirinn. Sular thosaigh sé ag PCC,
bhí poist éagsúla ardbhainistíochta ag Mike in
Tellabs, Stryker agus Lufthansa Tecknik. Chaith
sé tús a shaol gairmiúil ag obair mar innealtóir le
Amdahl Ireland agus Apple Computers.

Gairm: Stiúrthóir Feidhmiúchán Gníomhach le
hUisce Éireann ó 1 Deireadh Fómhair 2018, tar éis
dó a bheith roimh seo ina Bhainisteoir Ginearálta
agus ina Cheann ar Oibriúcháin Chustaiméirí in
Uisce Éireann. Tháinig Eamon isteach Ervia in
2004 agus sular ghlac sé róil in Uisce Éireann, bhí
mar Phríomhoifigeach Faisnéise Ervia (CIO). Bhí
roinnt ról aige sa bhainistíocht clár sinsearach,
lena n-áirítear an clár chun Uisce Éireann a
bhunú. Tá céim onóracha CIMA agus MBA ó
Choláiste na hOllscoile Corcaigh ag Eamon, agus
is Stiúrthóir Cairte cáilithe é.

Gairm: Príomhoifigeach Airgeadais Ghrúpa
Ervia. Chuaigh sé isteach in Ervia in 2016
agus tá sé ag obair leo le 20 bliain anuas sna
hearnálacha fuinnimh agus bonneagair, lena
n-áirítear leictreachas, gás agus uisce. Tar éis
dó a bheith ag feidhmiú i roinnt mhaith ról
airgeadais sinsearach in eagraíochtaí móra in
Éirinn agus in Oirthear na hEorpa, tugann sé
taithí chuimsitheach tráchtála agus tiomsaithe
airgid leis chuig Ervia. Is Comhalta é d'Institiúid
Cuntasóirí Cairte Éireann agus tá MBA aige ón
Michael Smurfit Business School, COBÁC. Ina
theannta sin, tá Cathal ar Choiste Iniúchóireachta
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

Michael G. O’Sullivan

Brendan Murphy

Ceaptha: 1 Nollaig 2014

Athcheaptha: 1 Samhain 2018, ceaptha roimhe
seo i Samhain 2017 agus Nollaig 2014.

Téarma oifige: 5 bliana
Gairm: Thosaigh sé ag obair in Ervia (Bord Gáis
Éireann roimhe sin) in 2006 mar Phríomhoifigeach
Airgeadais Grúpa. Bhí cuid mhaith ról mar
Fheidhmeannach Sinsearach aige i gcaitheamh
na mblianta, agus faoi láthair, is Stiúrthóir
Seirbhísí Gnó é. Is comhalta é de Chomhlachas na
gCuntasóirí Deimhnithe Cairte, agus de Chumann
Cisteoirí Corparáideacha Éireann, agus tá MBA
aige ó Manchester Business School.

Tuairiscí Rialachais

Eamon Gallen

Ráitis Airgeadais

Mike Quinn (Cathaoirleach)

Tuairisc Straitéiseach

Bord Uisce Éireann

Téarma oifige: 3 bliana
Gairm: Is Stiúrthóir Tráchtála agus Rialála é ar
Ervia ó Nollaig 2013. Roimhe sin, ba Stiúrthóir
Teicneolaíochta Airgeadais agus Riosca é leis an
NTMA, tar éis dó a bheith ina Chisteoir Grúpa in
ESB roimhe.
Is Cuntasóir Cairte é Brendan, agus é ina
Chomhalta freisin i gComhlachas Cisteoirí
Corparáideacha na Ríochta Aontaithe.
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Tuarascáil an Bhoird

An Ráiteas Rialachais
Cuireann Bord Stiúrthóirí Uisce Éireann (“an Bord”)
Tuarascáil an Bhoird i láthair don bhliain airgeadais
dar chríoch 31 Nollaig 2018. Rinneadh Uisce Éireann
(“an Chuideachta”) a chorprú i mí Iúil 2013 mar
chuideachta phríobháideach de bhun an Achta um
Sheirbhísí Uisce 2013 (agus Acht na gCuideachtaí
2014). Déanann Uisce Éireann seirbhísí uisce agus
fuíolluisce an 31 Údarás Áitiúil a chónascadh le
chéile faoi aon soláthraí seirbhísí náisiúnta amháin.
Is fochuideachta é Uisce Éireann de Ervia. Mar
thoradh ar an struchtúr scairúinéireachta atá
aige, áfach, ní chomhlíonann Uisce Éireann an
sainmhíniú le haghaidh fochuideachtaí faoi láthair
chun críche cuntasaíochta, agus ar an ábhar sin, níl
sé comhdhlúite i ráitis airgeadais Ervia. Feidhmíonn
Ervia ('an Grúpa') mar ghrúpa a bhfuil cúig rannán
aige in aon mhúnla il-fhóntais amháin. Is iad Uisce
Éireann agus Gas Networks Ireland na rannáin
fóntais oibriúcháin. Soláthraíonn Major Projects
croíthionscadail bonneagair náisiúnta gáis, uisce
agus fuíolluisce. Cuireann Business Services lárionad
feabhais speisialaithe le haghaidh AD, TF agus
Oibríochtaí Gnó ar fáil. Cuireann an rannán Lárionad
an Ghrúpa maoirseacht agus rialachas i bhfeidhm do
na gníomhaíochtaí Grúpa uile.
Tá Ervia tar éis struchtúr Boird aonadach a ghlacadh
chuige féin, agus is é an Bord seo atá iomlán
freagrach as rialachas Ervia agus a fhochuideachtaí.
Tá coistí cuí i bhfeidhm ag leibhéal an Ghrúpa,
a bhíonn ag feidhmiú i ndáil leis an ngrúpa ina
iomláine. Ó thaobh an rialachais de, déanann Bord
Uisce Éireann agus Bord Ervia araon maoirseacht ar
ábhair a bhaineann le hUisce Éireann.
Tá sé de cheanglas ar Uisce Éireann, mar
fhochuideachta de chuid Ervia, an Cód Cleachtais
chun Comhlachtaí Stáit a Rialú ("An Cód") a
chomhlíonadh. Tá an Bord freagrach as comhlíonadh
an Chóid a chinntiú agus tá sé sásta gur chomhlíon
an Chuideachta riachtanais infheidhme an Chóid i
rith na bliana atá a hathbhreithniú. De réir fhoráil
1.9 de na Riachtanais um Thuairisciú Gnó agus
Airgeadais arna leagan amach sa Chód, cuireann
Uisce Éireann tuarascálacha ar fáil d'Ervia agus don
Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ("an
tAire") maidir lena chomhlíonadh ar an gCód.
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Tá Uisce Éireann faoi réir fhorálacha Acht na
gCuideachtaí 2014. Féach https://www.water.ie/
about-us/freedom-information/modelpublicationscheme/about/ chun tuilleadh eolais a fháil faoin
bpríomhreachtaíocht a mbíonn Uisce Éireann ag
feidhmiú dá réir agus chun na príomhdhoiciméid atá
mar bhonn lena struchtúr corparáideach a fháil.

Ráiteas Comhlíontachta na
Stiúrthóirí
Dearbhaíonn an Bord go bhfuil sé freagrach as a
chinntiú go bhfuil an Chuideachta ag comhlíonadh
a hoibleagáidí ábhartha de réir Alt 225 d'Acht na
gCuideachtaí 2014.
Tá an Bord den tuairim go bhfuil na beartais,
struchtúir agus socruithe atá i bhfeidhm ag
an gCuideachta oiriúnach chun cur ar chumas
na Cuideachta, a hoibleagáidí bainteacha a
chomhlíonadh go hábhartha. Tá “oibleagáidí
bainteacha” na Cuideachta sainaitheanta sa Ráiteas
Beartais um Chomhlíontacht agus sa Mhaitrís
Chomhlíontachta ghaolmhar, ina n-aithnítear na
príomhghníomhaíochtaí agus seiceálacha nach
mór a bheith i bhfeidhm. Tá an Ráiteas Beartais um
Chomhlíontacht seo curtha in iúl do bhainisteoirí
sinsearacha uile na Cuideachta chun comhlíonadh
leanúnach agus láidir a chinntiú. Rinne an Bord
athbhreithniú i lár agus ag deireadh na bliana
airgeadais ar na socruithe agus struchtúir a bhí
ann don bhliain 2018 chun a chinntiú go raibh
an Chuideachta ag comhlíonadh a hoibleagáidí
bainteacha go hábhartha.
Is próiseas dinimiciúil é an comhlíonadh, a bhfuil
an-chuid beartas agus nósanna imeachta ag teastáil
chun go mbeidh an mbeartas comhlíontachta
éifeachtúil, chomh maith le tiomantas an Bhoird
agus na mbainisteoirí sinsearacha, agus tacaíocht ó
na fostaithe, conraitheoirí agus gníomhairí uile. Tá an
Bord tiomanta do thimpeallacht a chothú ag leibhéal
an Bhoird agus ar fud na Cuideachta, ina n-ardófar
feasacht ar aidhmeanna an Ráitis Bheartais um
Chomhlíontacht, ina léireofar meas air agus ina
chuirfear a aidhmeanna chun cinn.
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Ról agus Freagrachtaí an Bhoird

Tuairisc Straitéiseach

Is é ról an Bhoird ná ceannasaíocht agus treoir a thabhairt don Chuideachta laistigh de chreat rialaithe
stuama éifeachtúil, a éascaíonn measúnú agus bainistiú riosca, agus a shásaíonn an Bord, le dearbhú
réasúnta, gur leor na rialuithe sin le go gcomhlíonfaidh an Chuideachta na hoibleagáidí reachtúla agus
rialachais.

Sceideal na n-ábhar atá forchoimeádta do Bhord
Uisce Éireann

Ábhair a rinne Bord Uisce Éireann breithniú orthu le linn 2018

ྲྲ Faomhadh na Tuarascála Bliantúla
agus na gCuntas.

ྲྲ Faomhadh orduithe lena dtoirmisctear úsáid áirithe uisce mar
thoradh ar choinníollacha triomach i rith an tsamhraidh.

ྲྲ Plean Gnó Bliantúil.
ྲྲ Tuarascáil bhliantúil.

ྲྲ Faomhadh saoráidí creidmheasa imrothlaigh le hinstitiúidí
creidmheasa.

ྲྲ Polasaí Bainistithe Riosca Ervia
a bhreithniú agus a ghlacadh, sa
mhéid go mbaineann sé le hUisce
Éireann.

ྲྲ Faomhadh Tuarascála Bliantúla agus Ráiteas Airgeadais 2017
agus na ráiteas airgeadais eatramhach neamhiniúchta.
ྲྲ Faomhadh buiséad le haghaidh cláir chaipitil agus caiteachas
caipitiúil.

ྲྲ Séala na cuideachta a ghreamú de
dhoiciméid.

ྲྲ Faomhadh an Pholasaí Bainistíochta Riosca Fiontair a bhaineann
le hUisce Éireann.

ྲྲ Athbhreithniú agus faomhadh
an Pholasaí agus na Nósanna
Imeachta Sábháilteachta.

ྲྲ Faomhadh an Phlean Maoinithe Straitéisigh 2019–2024.

Tuairiscí Rialachais

Leagtar amach i gCreat Rialachais Ervia an sceideal foirmiúil de na hábhair atá forchoimeádta do Bhord Uisce
Éireann.

ྲྲ Athbhreithniú agus plé ar Ráiteas Beartais an Stiúrthóra maidir
le Comhlíontacht.
ྲྲ Athbhreithniú agus breithniú ar phlean an Chláir Maolaithe
Luaidhe.

Ráitis Airgeadais

ྲྲ Athbhreithniú agus breithniú ar phlean Bainistíochta Sceite.
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Tuarascáil an Bhoird
(ar lean)

Ráiteas ar Fhreagrachtaí na
Stiúrthóirí don Tuarascáil
Bhliantúil agus do na Ráitis
Airgeadais
Tá an Bord freagrach as Tuarascáil na Stiúrthóirí
agus na ráitis airgeadais a ullmhú de réir Acht na
gCuideachtaí 2014 agus na rialachán is infheidhme.
Ceanglaíonn dlí cuideachtaí na hÉireann ar na
Stiúrthóirí ráitis airgeadais a ullmhú do gach uile
bhliain airgeadais. Tá cinneadh déanta ag na
Stiúrthóirí faoin dlí, na ráitis airgeadais a ullmhú
de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta um Thuairisciú
Airgeadais, mar atá glactha ag an Aontas Eorpach
(“creat ábhartha um thuairisciú airgeadais”). Faoi dhlí
na gcuideachtaí, níl cead ag na stiúrthóirí na ráitis
airgeadais a fhaomhadh go dtí go bhfuil siad sásta go
dtugann siad léargas ceart agus cóir ar shócmhainní,
dliteanais agus staid airgeadais na Cuideachta amhail
ar dháta dheireadh na bliana airgeadais, agus ar
bhrabús agus caillteanas na Cuideachta sa bhliain
airgeadais, agus go gcloíonn siad ar gach bealach eile
le hAcht na gCuideachtaí 2014.
Agus na ráitis airgeadais sin á n-ullmhú, tá sé de
dhualgas ar na stiúrthóirí na nithe seo a leanas a
dhéanamh:
ྲྲ Polasaithe cuntasaíochta oiriúnacha a roghnú don
Chuideachta agus iad a chur i bhfeidhm go seasta.
ྲྲ Breithiúnais agus meastacháin réasúnta agus
stuama a dhéanamh.
ྲྲ A lua cé acu ar ullmhaíodh nó nár ullmhaíodh na
ráitis airgeadais i gcomhréir leis na caighdeáin
chuntasaíochta is infheidhme, na caighdeáin sin
a aithint, agus aird a thabhairt ar chúiseanna
imeachta ábhartha ar bith ó na caighdeáin sin
agus aon tionchar gaolmhar a bhí aige.
ྲྲ Na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an
ghnóthais leantaigh ach amháin má tá sé míchuí
glacadh leis go leanfaidh an Chuideachta i mbun
gnó.
Tá na stiúrthóirí freagrach as a chinntiú go
gcoinníonn an Chuideachta taifid chuntasaíochta
leordhóthanacha nó go gcoinnítear ar a son iad,
ina mínítear agus ina dtaifeadtar idirbhearta na
Cuideachta i gceart, agus a ligeann do shócmhainní,
dliteanais, staid airgeadais agus brabús/caillteanas
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na Cuideachta a bheith deimhnithe go réasúnta
cruinn, agus a chuireann ar chumas na Cuideachta
a chinntiú go gcloíonn na ráitis airgeadais le hAcht
na gCuideachtaí 2014, agus a ligeann do na ráitis
airgeadais a bheith iniúchta. Tá siad freagrach
chomh maith as sócmhainní na Cuideachta a
chosaint agus as bearta réasúnta a dhéanamh dá
bharr chun calaois agus neamhrialtachtaí eile a
chosc agus a bhrath.

An Bord in 2018
Tar éis go ndeachaigh Jerry Grant, Iar-Stiúrthóir
Feidhmiúcháin Uisce Éireann ar scor an 30 Meán
Fómhair 2018, ceapadh Eamon Gallen mar Stiúrthóir
Feidhmiúcháin Gníomhach Uisce Éireann.
Ceapadh an tUasal Gallen ar an mBord freisin, ina
ról mar Stiúrthóir Feidhmiúcháin Gníomhach le
héifeacht ón 1 Deireadh Fómhair 2018.
Athcheapadh Brendan Murphy ar an mBord ar feadh
tréimhse trí bliana i mí na Samhna 2018.

Comhdhéanamh, Ceapachán agus
Aththoghcán an Bhoird
De réir Mheabhrán agus Airteagail Chomhlachais
Uisce Éireann, is é Ervia atá freagrach as
comhdhéanamh an Bhoird, faoi réir fhaomhadh an
Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil.
De réir Meabhrán agus Airteagail Chomhlachais
Uisce Éireann, tá de chumhacht ag Ervia Stiúrthóirí
na Cuideachta a cheapadh agus a bhaint, faoi réir
cheadú ón Aire. Ceaptar Stiúrthóirí i gcomhair
téarma nach mó ná cúig bliana. Tá atoghadh
Stiúrthóirí forchoimeádta do Ervia agus é sin faoi réir
cheadú an Aire.
Tá meascán scileanna agus taithí ag an mBord,
agus tá an inniúlacht chuí aige le gur féidir leis dul
i ngleic le dúshláin mhóra sa Chuideachta. Is é an
Cathaoirleach Mike Quinn atá i gceannas ar an
mBord, agus is é atá freagrach as a chinntiú go
mbeidh an Bord éifeachtach i ngach gné dá ról.
Tá Rúnaí na Cuideachta freagrach as a chinntiú
go gcomhlíontar nósanna imeachta an Bhoird
agus as comhairle a chur ar an mBord, tríd an
gCathaoirleach, faoi chúrsaí rialachais i gcoitinne.
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Ionduchtú agus Forbairt Stiúrthóirí Nua

Tuairisc Straitéiseach

Chomh luath is a cheaptar iad, faigheann Stiúrthóirí doiciméid mhionsonraithe faisnéise, chomh maith
le heolas rialachais, airgeadais agus oibriúcháin. Tá fáil ag Stiúrthóirí ar chláir oiliúna agus déantar
athbhreithniú ar riachtanais leanúnacha forbartha Chomhaltaí Boird.

Luach Saothair, Speansais agus Tinreamh Stiúrthóirí

Táillí mar Stiúrthóir
Uisce Éireann le
haghaidh 2018

Speansais mar
Stiúrthóir Uisce
Éireann 2018

Mike Quinn (Cathaoirleach)

14/16

Nialas

Nialas

Jerry Grant (ar scor ar an 30 Meán Fómhair 2018)

12/12

Nialas

Nialas

Eamon Gallen (ceaptha ar an 1 Deireadh Fómhair
2018)

4/4

Nialas

Nialas

Cathal Marley

14/16

Nialas

Nialas

Brendan Murphy

16/16

Nialas

Nialas

Michael G. O’Sullivan

12/16

Nialas

Nialas

Coistí Boird

Anuas ar sin, is Coiste le cuspóir ar leith é an Coiste
um Fhóntas Poiblí Singil (ar tugadh an Coiste CreatOibriúcháin an Tionscal Uisce air roimhe) a bunaíodh
chun maoirseacht a dhéanamh ar athrú soláthair
seirbhísí uisce in Éireann ó bhonn. Is Coiste le cuspóir
ar leith é Coiste Thionscadal 23 a bhunaigh Bord
Ervia i mí Iúil 2018 chun maoirseacht a dhéanamh
ar scaradh Uisce Éireann mar fhóntas aonar, faoi
úinéireacht phoiblí, tráchtála, rialaithe, ó Ghrúpa
Ervia i rith 2023. Cabhraíonn na Coistí le Bord
Ervia trí bhreithniú mionsonraithe a dhéanamh ar
shaincheisteanna gnó, oibriúcháin, agus airgeadais in
Ervia Group ina iomláine, agus tuairiscíonn siad don
Bhord maidir le moltaí riachtanacha.

Ó thaobh an rialachais de, is iad Bord Uisce Éireann
agus Bord Ervia, mar aon leis na coistí a bunaíodh ag
leibhéal an Ghrúpa, a dhéanann cúrsaí Uisce Éireann
a mhaoirsiú agus a bhainistiú. Comhlíonann Uisce
Éireann sainmhíniú cuideachta ábhartha faoi Alt
167 d'Acht na gCuideachtaí 2014. Bunaíodh Coiste
um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca Ervia ag
leibhéal an Ghrúpa mar gheall ar an struchtúr Boird
aonadach a ghlac Ervia.
Tá coistí cuí i bhfeidhm ag Ervia, a bhíonn ag
feidhmiú i ndáil leis an nGrúpa ina iomláine, agus
mar sin de, níor bunaíodh aon choistí den chineál sin
ag leibhéal na Cuideachta. I gcás na bliana airgeadais
dar chríoch 31 Nollaig 2018, fuair Bord Ervia cúnamh
maidir lena oibleagáidí a chur i gcrích toisc gur
dáileadh róil agus freagrachtaí áirithe ar thrí choiste:
ྲྲ An Coiste um Iniúchóireacht agus Measúnú
Riosca.
ྲྲ An Coiste Infheistíochta/Bonneagair.
ྲྲ An Coiste Luach Saothair.

Féach leathanach 63 chun tuairisc a fháil ar Choiste
um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca Ervia.
Tháinig an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca le
chéile 5 huaire le linn na bliana. Tháinig Coiste Luach
Saothair Ervia le chéile 8 uaire le linn na bliana.
Tháinig Coiste Infheistíochta/Bonneagair Ervia le
chéile 11 n-uaire le linn na bliana. Tháinig an Coiste
um Fhóntas Poiblí Singil le chéile 4 huaire le linn na
bliana. Tháinig Coiste Thionscadal 23 le chéile dhá
uair i rith na bliana.

Ráitis Airgeadais

Stiúrthóir

Tinreamh an
Chruinnithe (Ar
freastalaíodh orthu/
Incháilithe)

Tuairiscí Rialachais

Níl na Stiúrthóirí i dteideal táillí a fháil. I ionann luach saothair na Stiúrthóirí, mar a gcuirtear síos air i nóta 4 de
na ráitis airgeadais, agus cionroinnt den luach saothair iomlán a thuilleann siad mar fhostaithe faoi thuarastal
de chuid Ervia, agus tá sin bunaithe ar na seirbhísí a sholáthraíonn siad don Chuideachta. Tá luach saothair IarStiúrthóir Feidhmiúcháin agus Stiúrthóir Feidhmiúcháin Gníomhach na Cuideachta leagtha amach i nóta 4 de
na ráitis airgeadais. Ag seo thíos, tá sceideal tinrimh do na cruinnithe Boird a tharla in 2018.
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Éifeachtúlacht an Bhoird

Costais Shainchomhairliúcháin

Tá cothromaíocht chuí scileanna, taithí agus eolais
ag an mBord ar an gCuideachta le gur féidir leis a
chuid dualgas agus freagrachtaí a chomhlíonadh
go héifeachtach. Tá sé mór go leor le déanamh
cinnte gur féidir leas a bhaint mar is cuí as an
gcothromaíocht scileanna agus taithí sin agus gur
féidir athruithe ar bhallraíocht an Bhoird a láimhseáil
gan cur isteach iomarcach a chruthú.

Áirítear le costais shainchomhairliúcháin an costas
a thabhaítear go díreach ó chomhairle sheachtrach.
Sainmhínítear costais shainchomhairliúcháin mar
cheapacháin a sholáthróidh seirbhísí intleachtúla
nó seirbhísí atá bunaithe ar shaineolas (e.g. anailís
agus comhairle ó shaineolaithe) trí thuarascálacha,
staidéir, measúnuithe, moltaí, tograí, srl., a
chabhróidh le cinnteoireacht nó ceapadh beartas,
agus é seo ar feadh tréimhse theoranta chun tasc
ar leith a chur i gcrích. Ní áirítear leo feidhmeanna
'gnó mar is gnách'. I gcás go gcuirfidh Ervia obair
shainchomhairliúcháin ar conradh thar ceann a
fhochuideachtaí (lena n-áirítear Uisce Éireann),
cuirtear an costas a bhaineann leis sa áireamh i
nochtadh Ghrúpa Ervia, agus ní sa nochtadh seo.

Caidreamh le Scairshealbhóirí
Tá scair 'A' amháin ag Ervia sa Chuideachta agus tá
325 scair 'B' an duine ag an Aire Tithíochta, Pleanála
agus Rialtais Áitiúil agus an Aire Airgeadais.
De bharr struchtúir aonadaigh an Bhoird atá i
bhfeidhm in Ervia Group, éascaítear comhairliúchán
gníomhach leanúnach idir Uisce Éireann agus Ervia.
Lena hais sin, bíonn an Chuideachta ag obair i
gcomhpháirt lena máthair-roinn, an Roinn Tithíochta,
Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus leis an Roinn
Airgeadais.

2018
€’000

2017
€’000

Comhairle Dlí

530

544

Comhairle airgeadais

517

406

-

708

Acmhainní Daonna
Feabhsú/forbairt gnó

7,680
3,925

1,954

13,263

353

6,908

Nochtuithe atá Riachtanach de
réir an Chóid Cleachtais chun
Comhlachtaí Stáit a Rialú
Tá an Bord freagrach as a chinntiú go bhfuil Uisce
Éireann tar éis riachtanais an Chóid a chomhlíonadh.
Éilíonn an Cód na nochtuithe seo a leanas:

Ráiteas Ioncaim

1,601

6,355

Costais
shainchomhairliúcháin
iomlána

1,954

13,263

Costais Iomlána
sainchomhairliúcháin

Anailís ar Shochair Fhostaí
Tá sonraí ar líon na bhfostaithe a bhfuil a sochair fostaí
iomlán (gan costais pinsin fhostóra agus sochair scoir
a chur san áireamh) don bhliain do gach banna de
€25,000 ó €50,000 in airde leagtha amach thíos.

54

49
858

Eile

2018

2017

€50,000-€75,000

313

291

€75,001-€100,000

182

172

€100,001-€125,000

56

47

€125,001-€150,000

23

25

€150,001-€175,000

7

5

€175,001 agus os a chionn

3

2

Nóta: Tá gach sochar fostaí gearrthéarma maidir le seirbhísí
a tugadh le linn an tréimhse tuairiscithe ináirithe sa nochtú
thuas. Féach ar Nóta 5 de na Ráitis Airgeadais i gcomhair anailís
bhreise ar na sochair éagsúla atá ináirithe.

Caipitilithe

Costais Dhlíthiúla agus Socruithe

Fáilteachas

Cuireann an tábla thíos miondealú de na méideanna
a aithníodh mar chaiteachas sa tréimhse
thuairiscithe ar fáil maidir le costais dlí, socruithe
agus imeachtaí réitigh agus eadrána. Ní áirítear
sa tábla seo caiteachas a bhain le comhairle
ghinearálta dlí toisc go n-áirítear é sna costais
shainchomhairliúcháin thuas.

Cuimsíonn an ráiteas ioncaim an caiteachas
fáilteachais seo a leanas:

2017
€’000

Táillí dlí – imeachtaí dlí

1,381

1,366

Socraíochtaí

3,973

591

Iomlán

5,354

1,957

13

18

Líon Cásanna Dlí

Nóta 1: Ní chlúdaíonn an nóta nochta seo íocaíochtaí a rinne ár
gcuideachta árachais.
Nóta 2: Baineann an líon cásanna le cásanna ar chuir Uisce
Éireann féin tús leo nó le himeachtaí dlí a tógadh ina aghaidh
seachas imeachtaí árachais agus réitigh cead slí.

Caiteachas Taistil agus Cothaithe
Déantar caiteachas taistil agus cothaithe a aicmiú
mar seo a leanas:
2018
€’000

2017
€’000

Intíre
Bord
Fostaí

-

-

2,760

2,530

-

-

Idirnáisiúnta
Bord
Fostaí
Iomlán

29

20

2,789

2,550

B'ionann caiteachas taistil agus cothaithe Stiúrthóirí
Uisce Éireann i rith 2018 ná €nialas (2017: €nialas).
Meastar gur tabhaíodh caiteachas taistil agus
cothaithe arna thabhú ag Stiúrthóirí Uisce Éireann
agus iad ag feidhmiú mar fhostaithe.

2017
€’000

Fáilteachas na foirne

3

12

Fáilteachas na gcliant

-

-

Iomlán

3

12

Trédhearcacht
Is eagraíocht oscailte é Uisce Éireann a bhfuil
d'aidhm aige a bheith cuntasach agus trédhearcach
don phobal.
Tuairiscí Rialachais

2018
€’000

2018
€’000

Tuairisc Straitéiseach
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Tá Uisce Éireann tiomanta do thuiscint an phobail
a fheabhsú maidir le conas a fheidhmíonn an
eagraíocht agus maidir leis an ról atá againn
ó thaobh soláthair bonneagair agus seirbhísí
tábhachtacha náisiúnta chun tacú le forbairt
shóisialta agus eacnamaíocha na hÉireann.
Faisnéisithe Cosanta agus Léiriú Imní
Tá meicníocht ann ar féidir le fostaithe agus
bainisteoirí Uisce Éireann í a úsáid chun cúiseanna
imní a chur in iúl, nó chun nochtadh a dhéanamh
ar mhaithe leis an bpobal, de réir an Achta um
Nochtadh Cosanta 2014, agus tá an mheicníocht
seo sonraithe i mBeartas um Nochtadh Cosanta
Ervia Group. Tá tuilleadh treoracha do bhainisteoirí
agus d'fhostaithe leagtha amach i gCód Iompair Gnó
Ghrúpa Ervia agus Beartas Frithbhreabaireachta
agus Frithéilliú Ghrúpa Ervia. De réir Alt 22 den
Acht um Nochtadh Cosanta 2014, éilítear ar Uisce
Éireann Tuarascáil Bhliantúil a fhoilsiú a bhaineann
le nochtadh cosanta a rinneadh faoin Acht. De réir
an éilimh seo, dearbhaíonn Uisce Éireann nach raibh
aon nochtadh cosanta le tuairisciú sa bhliain dar
críoch 31 Nollaig 2018.

Ráitis Airgeadais

Uisce Éireann

Brústocaireacht a Rialáil
De réir cheanglais an Achta um Brústocaireacht a
Rialáil 2015, tá Uisce Éireann cláraithe ar an gclár
brústocaireachta arna gcoimeád ag an gCoimisiún
um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, agus tá na
tuairisceáin riachtanacha déanta aige le haghaidh na
tréimhsí tuairisceáin in 2018.
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Íocaíochtaí Prasa
Tá rialuithe cuí airgeadais inmheánaigh i bhfeidhm
laistigh den Chuideachta chun a chinntiú go
gcomhlíontar Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Íocaíochtaí Déanacha in Idirbhearta Tráchtála),
2012. Áitítear leis rialuithe róil agus freagrachtaí atá
sainithe go soiléir a shocrú, tuairisciú míosúil agus
athbhreithniú ar chleachtais íocaíochta. Tá nósanna
imeachta curtha i bhfeidhm chun na dátaí a aithint
ar a mbíonn sonraisc dlite le haghaidh íocaíochta
agus chun íocaíochtaí a dhéanamh ar na dátaí sin
nó rompu. Soláthraíonn na nósanna imeachta sin
dearbhú réasúnta i gcoinne neamhchomhlíonadh
ábhartha na Rialachán. Níor íocadh aon ús i dtaobh
íocaíochtaí deireanacha in 2018.
Shínigh an Chuideachta an Cód um Íocaíocht Phras,
arna lainseáil ag an Rialtas in 2015, agus de bhun
a fhorálacha, geallann sí soláthraithe a íoc in am,
treoir shoiléir a thabhairt do sholáthraithe maidir le
nósanna imeachta íocaíochta agus na soláthraithe a
spreagadh glacadh leis an gcód laistigh dá slabhraí
soláthair féin.
Saoráil Faisnéise
Tá an Chuideachta faoi réir fhorálacha an Achta um
Shaoráil Faisnéise 2014 ("an tAcht SF"). Ullmhaíodh
agus foilsíodh Scéim Foilsithe Eiseamláir de réir
riachtanais Alt 8 an Achta SF. Is féidir eolas a fháil
faoin scéim ar láithreán gréasáin na Cuideachta
www.water.ie. Faoin scéim, foilsíonn an Chuideachta
a oiread faisnéise agus is féidir go rialta ar
bhealach oscailte inrochtana lasmuigh de Shaoráil
Faisnéise, agus prionsabail na hoscailteachta, na
trédhearcachta agus na cuntasachta á gcur san
áireamh.
Cosaint Sonraí
Ionas gur féidir le hUisce Éireann seirbhísí uisce a
chur ar fáil do chustaiméirí agus ionas gur féidir
leis caidreamh a bhunú agus a bhainistiú leis
an gcustaiméir sin, is gá d'Uisce Éireann sonraí
a bhaineann leis an gcustaiméir a bhailiú agus
a úsáid. Tá Uisce Éireann tiomanta do chearta
agus príobháideachas a chustaiméirí a chosaint i
gcomhréir leis an Dlí ar Chosaint Sonraí. Tugadh faoi
thionscadal ar fud na heagraíochta le linn 2017/2018
comhlíonadh an Rialacháin Ghinearálta maidir le
Cosaint Sonraí (Rialachán AE 2016/679) a chinntiú
sular glacadh leis an 25 Bealtaine 2018.
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Ráiteas ar an gCóras Rialaithe
Inmheánach
Scóip na Freagrachta
Aithníonn an Bord an fhreagracht atá air a chinntiú
go gcoinneofaí agus go ndéanfaí córas éifeachtach
rialaithe inmheánach a chur i bhfeidhm. Tugann an
fhreagracht seo aird ar riachtanais an Chóid.

Cuspóir an Chórais Rialaithe Inmheánaigh
Tá an córas rialaithe inmheánaigh deartha le riosca
a bhainistiú go leibhéal infhulaingthe seachas fáil
réidh leis agus níl ann ach cinnteacht réasúnta
seachas iomlán go bhfuil na sócmhainní slán,
idirbheartaíochtaí ceadaithe agus cuntas ceart
coimeádta díobh agus go n-aithneofaí nó go stopfaí
earráidí ábhartha i dtréimhse ghairid ama.
Bhí an córas rialaithe inmheánaigh, atá i gcomhréir
leis an treoir a d'eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe, i bhfeidhm in Uisce Éireann
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2018 agus bhí
sin amhlaidh go dtí an dáta ar faomhadh na ráitis
airgeadais.

Bainistiú Riosca
Tá Ervia tar éis struchtúr Boird aonadach a ghlacadh
chuige féin, agus is é an Bord seo atá iomlán
freagrach as rialachas Ervia agus a fhochuideachtaí,
lena n-áirítear Uisce Éireann. Tá coistí cuí i bhfeidhm
ag leibhéal Ervia Group ("an Grúpa"), a bhíonn ag
feidhmiú i ndáil leis an ngrúpa ina iomláine.
Tá Coiste Iniúchóireachta agus Riosca (an “CIR”)
ag Ervia, a bhíonn ag feidhmiú i ndáil leis an
ngrúpa, agus a chuimsíonn 5 chomhalta Boird
neamhfheidhmiúcháin a bhfuil an saineolas acu a
theastaíonn don ról. Is iad dulagais agus freagrachtaí
an CIRmaidir le bainistiú riosca ar fud fhiontair Ervia
ná cabhrú le Bord Ervia agus moltaí a thabhairt dó
maidir le freagrachtaí Bhord Ervia a chomhlíonadh
mar a bhaineann siad leis an réimse seo. Ar
bhonn "eisceachtaí amháin", cuireann an CIR Bord
Uisce Éireann ar an eolas faoi aon cheisteanna a
thagann aníos le linn dó a bheith ag athbhreithniú
ráiteas airgeadais de chuid Uisce Éireann, i gcás
go mbaineann na cúrsaí sin le faomhadh Ráiteas
Airgeadais Uisce Éireann. Ó thaobh an rialachais de,

ྲྲ Déanann sé cultúr oiriúnach bainistíocht riosca a
dhaingniú.

Tá dualgas ar fhostaithe uile Uisce Éireann as
bainistiú éifeachtach riosca a chur i bhfeidhm,
lena n-áirítear córais rialaithe inmheánacha Uisce
Éireann a dhearadh, a oibriú agus monatóireacht
a dhéanamh orthu. Is é POF an Ghrúpa an
feidhmeannach freagrach a bhfuil an fhreagracht
dheiridh aige. Tairmligean POF an Ghrúpa róil
shoiléire agus freagrachtaí soiléire ar a Fhoireann
Feidhmiúcháin agus na daoine faoina stiúir maidir
le bainistiú riosca agus le cinntiú go bhfuil córais
rialaithe inmheánacha ag feidhmiú go héifeachtúil.

Tá sé de dhualgas ar Uisce Eireann, faoin gCód, a
chinntiú go ndéantar córais éifeachtacha rialaithe
inmheánacha a choimeád agus a oibriú. Tá measúnú
ar éifeachtach na rialaithe sin de dhíth gach bliain.
Chun aghaidh a thabhairt ar an riachtanas sin,
d'fhorbair Grúpa Ervia an Fóram Dearbhaithe
Chomhtháite ("FDC"), a thuairiscíonn chuig
Phríomhoifigeach Airgeadais an Ghrúpa. Cuireadh
próiseas dearbhaithe chomhtháite i bhfeidhm ar fud
Ghrúpa Ervia le linn 2017 agus lean an fabhrú de le
linn 2018.

Tá feidhmeannas Iniúchóireachta Inmheánaí
seanbhunaithe in Ervia, a bhfuil acmhainní
leordhóthanacha faoina lámh agus a thugann
faoi chlár oibre arna chomhaontú leis an CIR don
Ghrúpa ina iomláine, lena n-áirítear Uisce Éireann.
Tuairiscíonn Ceann Ghrúpa Iniúchadh Inmheánaigh
díreach don CIR agus don Phríomhoifigeach
Airgeadais Grúpa.

Buaileann an FDC le chéile gach ráithe le cinntiú go
ndéantar gach gníomhaíocht dearbhaithe agus na
haontuithe riachtanacha go léir a chomhordú agus
go dtugtar fianaise orthu ar bhealach struchtúrtha.
Sroicheann sé seo an bhuaic ag deireadh na bliana
nuair a thugann an FDC dearbhú don Bhord maidir
le héifeachtacht na rialuithe. Tugann próisis an FDC,
chomh maith le roinnt gníomhaíochtaí eile rialachais,
riosca agus rialaithe ar fud Ghrúpa Ervia, tacaíocht
don Bhord agus an Ráiteas ar an gCóras um Rialaithe
Inmhénaigh á chomhaontú.

Tá feidhmeannas Bainistithe Riosca seanbhunaithe
in Ervia freisin, a bhfuil na hacmhainní
leordhóthanacha faoina lámh agus atá freagrach as
dearadh agus cur i bhfeidhm Creat Riosca Fiontair,
agus as a chinntiú go bhfuil taithí agus scileanna
bainistithe riosca leordhóthanacha ar fáil ar fud an
Ghrúpa, Uisce Éireann san áireamh. Tuairiscíonn
an Ceann Ghrúpa Bainistithe Riosca go díreach
do Phríomhoifigeach Airgeadais an Ghrúpa agus
freastalaíonn sé ar gach cruinniú CIR.
Déanann an feidhmeannas Bainistithe Riosca na
rudaí seo a leanas go háirithe:
ྲྲ Cinntíonn sé go bhfuil próisis agus maoirseacht
leordhóthanach chomhsheasmhach i bhfeidhm
chun tomhas, bainistíocht, monatóireacht agus
tuairisciú a dhéanamh ar na príomhrioscaí ar a
bhfuil an Grúpa nochta.
ྲྲ Cinntíonn sé go leantar ar aghaidh leis an
maoirseacht agus go ndéantar measúnú ar
phróifíl riosca Uisce Éireann lena n-áirítear
príomhrioscaí, rioscaí atá ag teacht chun cinn
agus ag treochtáil agus rioscaí a mbeadh tionchar
mór acu ach féidearthacht bheag go dtarlóidís,
lena n-áirítear cur síos ar na rioscaí seo agus ar
na bearta nó na straitéisí cuí maolaithe agus an
éifeacht a bhíonn leo.

Tuairiscí Rialachais

déanann Bord Uisce Éireann agus Bord Ervia araon
maoirseacht ar chúrsaí Uisce Éireann.

Tuairisc Straitéiseach
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Creat Riosca agus Rialaithe
Tá freagracht fhoriomlán ar an mBord lena chinntiú
go bhfuil córas bainistíochta riosca cuí i bhfeidhm ag
an gCuideachta. I measc na mbealaí inar bhunaigh
Uisce Éireann próisis le rioscaí gnó a aithint agus le
measúnú a dhéanamh orthu, tá:

Ráitis Airgeadais

Uisce Éireann

ྲྲ Cineál, fairsinge agus impleachtaí airgeadais na
rioscaí a d'fhéadfadh a bheith i ndán d'Uisce
Éireann a mheas, lena n-áirítear an fhairsinge agus
na catagóirí a cheapann sé a bheith inghlactha.
ྲྲ An dóchúlacht go dtarlóidh na rioscaí a aithníodh
a mheas.
ྲྲ Measúnú a dhéanamh ar chumas Uisce Éireann
aon riosca a tharlaíonn a bhainistiú agus a mhaolú
trí phleananna agus straitéisí bainteacha.
ྲྲ Clár oiliúna frithchalaoise a bhunú don fhoireann
ar fad.
Déanann an CIR maoirseacht ar na gníomhaíochtaí
sin thar ceann Bhord Ervia agus tá sé freagrach as
cabhrú le Bord Ervia a fhreagrachtaí a chomhlíonadh
mar a bhaineann siad leis an réimse seo. Gach ráithe,
déanann an CIR athbhreithniú substainteach ar son
Bhord Ervia ar Chlár Riosca Ervia arna ullmhú ag na
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bainisteoirí, a n-áirítear leis rioscaí a bhaineann le
hUisce Éireann, agus cinntíonn an t-athbhreithniú
seo maoirseacht na bpríomhrioscaí agus breithniú
éifeachtúlacht ar fhreagairtí na mbainisteoirí do
na cúiseanna neamhchosanta ar riosca is mó a
gcaithfidh Ervia Group dul i ngleic leo. Déanann an
CIR athbhreithniú freisin ar iontaofacht fhoriomlán
an chórais bainistithe riosca, lena n-áirítear
éifeachtúlacht feidhmeannais Riosca an Ghrúpa. Tá
tacar cuimsitheach beartas agus nósanna imeachta
foirmeálta ag an nGrúpa lena chinntiú go gcuirtear
cleachtais tarmligin chuí i bhfeidhm ar fud an
Ghrúpa, lena n-áirítear Uisce Éireann. Áirítear i measc
na mbeartas agus na nósanna imeachta suíomh agus
cothabháil teorainneacha cuí údaráis, leithscaradh
cuí ó thaobh dualgas de a dhearbhú agus
doiciméadú na nósanna imeachta agus na rialúcháin
atá dírithe ar chalaois a sheachaint agus a aithint.
Tá córas um rialú inmheánach Uisce Éireann bunaithe
ar chreat rialta faisnéise bainistíochta, nósanna
imeachta riaracháin lena n-áirítear dealú dualgas, agus
córas tarmligin agus cuntasachta. Cuimsítear leis an
gcóras na gnéithe seo a leanas go háirithe:
ྲྲ Freagracht ar bhainistíocht ag gach léibhéal Uisce
Éireann agus Ervia as rialú inmheánach agus
bainistíocht riosca ar a bhfeidhmeanna gnó faoi
seach.
ྲྲ Struchtúr eagraíochtúil atá leagtha amach go
soiléir, agus a bhfuil teorainneacha údaraithe agus
meicníochtaí tuairiscithe sainaitheanta ann do
leibhéil níos airde bainistíochta agus do Bhord
Uisce Éireann, chomh maith le bainisteoirí agus
Bord Ervia.
ྲྲ Córais bhuiséadaithe chuimsitheacha le
buiséad bhliantúil arna athbhreithniú agus arna
chomhaontú ag an mBord.
ྲྲ Córas cuimsitheach tuairiscithe airgeadais.
ྲྲ Sraith chuimsitheach beartas agus nósanna
imeachta a bhaineann le rialuithe oibriúcháin
agus airgeadais, caiteachas caipitiúil san
áireamh. Teastaíonn faomhadh an Bhoird Ervia
le haghaidh tionscadal mór caipitiúil, agus
déanann Coiste Infheistíochta/Bonneagair Ervia
dlúthmhonatóireacht orthu ar bhonn leanúnach;.
ྲྲ Déantar sraith chuimsitheach táscairí ar fhaisnéis
na bainistíochta agus táscairí feidhmíochta gach
ráithe a cheadaíonn monatóireacht a dhéanamh
ar dhul chun cinn de réir cuspóirí fadtéarmacha
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agus buiséad bliantúil, treochtaí a mheasúnú agus
gníomh a ghlacadh i gcás éagsúlachtaí.
ྲྲ Próiseas bainistíochta riosca a chumasaíonn
rioscaí a aithint agus a mheas a d’fhéadfadh
dul i bhfeidhm ar bhaint amach cuspóirí
comhaontaithe don ghnó agus déanamh cinnte go
bhfuil bearta agus rialuithe cuí um maolú curtha i
bhfeidhm.
ྲྲ Coiste Bainistíochta Riosca an Ghrúpa le POF an
Ghrúpa mar chathaoirleacht air, a thuairiscíonn
chuig Coiste Iniúchóireachta agus Riosca Ervia.
ྲྲ Córais agus próisis láidre airgeadais agus
chuntasaíochta a thacaíonn le cur in iúl
rialta eolais chuig bainistíocht Uisce Éireann,
Bainistíocht Shinsearch Ervia agus Bord Uisce
Éireann.
ྲྲ Cód Iompair a cheanglaíonn ar gach fostaí cloí leis
na caighdeáin eitice is airde.
ྲྲ Clár cuimsitheach frithchalaoise a chuimsíonn
beartas frithchalaoise, oiliúint agus cumarsáid
agus plean um freagairt do chalaois.
ྲྲ Polasaí Frithbhreabaireachta agus
Frithéillitheachta a achtaíodh le hoiliúint agus
cumarsáid ghaolmhar do gach ball foirne.
ྲྲ Creat um Rialachas Corparáideach, a chuimsíonn
rialú airgeadais agus measúnú riosca. Is iad na
bainisteoirí in Ervia agus Uisce Éireann agus
feidhmeannais Iniúchóireachta Inmheánacha agus
Bainistíochta Riosca Ervia a dhéanann é seo a
mhonatóiriú.
ྲྲ Déanann feidhmeannais Iniúchóireachta
Inmheánacha agusBainistíochta Riosca Ervia
athbhreithniú córasach ar rialuithe airgeadais agus
oibriúcháin inmheánacha. Sna hathbhreithnithe
sin, leagtar béim ar na réimsí is mó ina bhfuil
riosca de réir mar a aithnítear ag measúnú riosca.
ྲྲ Cuimsíonn an creat don bhFóram um Dhearbhú
Comhtháite gníomhaíochtaí agus déanann sé
comhdhlúthú agus comhordú breise ar bhealach
struchtúrtha gach gníomhaíocht dhearbhaithe
san eagraíocht thar an múnla “Trí Líne Cosanta”.
Cinntíonn seo go ndéanann Uisce Éireann a oiread
maoirseacht ar riosca agus rialachas agus is féidir
maidir le rialú, ionas gur féidir leis acmhainneacht
eagraíochtúil a fhorbairt, agus go gcloíonn sé
le dea-chleachtais chun freastal ar a bhfuil ann
d'oibleagáidí comhlíontachta agus de riachtanais
rialachais.
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ྲྲ Measúnú ar an gcreat rialaithe inmheánaigh a
chiallaíonn bualadh faoi mheasúnú riosca leathan,
athbhreithniú a dhéanamh ar oibriúchán agus
éifeachtúlacht phriomhpholasaithe agus phróisis,
tuairisciú ar féin-mheasúnú rialú inmheánaigh,
tuairisciú míosúil ar fheidhmíocht, a fhaigheann
tacaíocht ó ghníomhaíochtaí ráthaíochta Riosca,
Iniúchadh Inmheánach agus Sheachtrach.

ྲྲ Tuarascálacha ullmhaithe ag Stiúrthóir
Feidhmiúcháin Gníomhach Uisce Éireann maidir
le héifeachtúlacht oibriú an chórais rialaithe
inmheánaigh, idir airgeadais agus oibriúcháin.

Níor cuireadh béim ar aon saincheist ábhartha inár
dtimpeallacht rialaithe inmheánaigh i rith 2018.

ྲྲ Áirítear leis an monatóireacht leanúnach a
dhéanann an CIR:

Tá nósanna imeachta foirmiúla bunaithe maidir le
nósanna imeachta monatóireachta rialaithe. Cuirtear
easnaimh rialaithe in iúl dóibh siúd atá freagrach as
gníomhaíocht cheartaitheach a dhéanamh mar is cuí
agus do bhainistíocht agus do Bhord Uisce Éireann,
nuair is cuí, go pras. Dearbhaíonn Uisce Éireann go
bhfuil nósanna imeachta aige chun monatóireacht
a dhéanamh ar éifeachtúlacht a nósanna imeachta
bainistithe riosca agus rialaithe.
Maidir le monatóireacht agus athbhreithniú ar
éifeachtúlacht an chórais rialaithe inmheánaigh i
ndáil le hUisce Éireann, is é atá mar bhonn agus taca
aige ná obair na mbainisteoirí feidhmiúcháin in Uisce
Éireann agus Ervia atá freagrach as forbairt agus
cothú an chreata rialaithe inmheánaigh. Cuireann
an CIR leis an obair seo, agus déanann siadsan
maoirseacht ar obair fheidhmeannas Bainistithe
Riosca Ervia, ar obair Iniúchóireachta Inmheánaí
Ervia, agus ar na ráitis a dhéanann na hIniúchóirí
Seachtracha ina litreacha do bhainisteoirí agus/nó i
dtuairiscí nach iad.
Tá na gnéithe seo a leanas cuimsithe i monatóireacht
leanúnach bhainisteoirí Ervia agus Uisce Éireann:
ྲྲ Athbhreithniú agus breithniú ar an gclár
Iniúchóireachta Inmheánaí agus breithniú ar a
thuarascálacha agus a thorthaí. Déanann an ARC
athbhreithniú freisin ar an gclár iniúchóireachta
inmheánaí d'Uisce Éireann.
ྲྲ Athbhreithniú ar thuairisciú rialta ó
Iniúchóireacht Inmheánach maidir le stádas
na timpeallachta rialaithe inmheánaigh agus
stádas na saincheisteanna a ardaíodh roimhe
sin ina dtuarascálacha féin. Déanann an CIR
athbhreithniú ar na tuarascálacha seo freisin.
ྲྲ Rannpháirtíocht san Fhóram Dearbhaithe
Chomhtháite.

Tuairisc Straitéiseach

ྲྲ Athbhreithniú ar thuarascálacha an Fhóraim
Dearbhaithe Chomhtháite maidir leis an
gcóras um rialú inmheánach in Uisce Éireann.
Cuirtear seo i bhfeidhm go ráithiúil mar chuid
d'athbhreithniú thorthaí an Ghrúpa ón bhFóram
Dearbhaithe Chomhtháite.
ྲྲ Athbhreithniú ar thuarascálacha ó iniúchóirí
seachtracha, ina bhfuil sonraí faoi aon
saincheisteanna ábhartha maidir le rialú
airgeadais inmheánach.

Tuairiscí Rialachais

Monatóireacht agus Athbhreithniú Leanúnach

ྲྲ Cruinnithe míosúla le Feidhmeannas Ervia
chun cúrsaí airgeadais, riosca, iniúchóireachta
inmheánaí agus oibriúcháin i dtaca le hUisce
Éireann a phlé.

ྲྲ Athbhreithniú agus plé ar na tuarascálacha ó
Stiúrthóir Feidhmiúcháin Gníomhach Uisce
Éireann maidir le héifeachtúlacht oibriú na
gcóras rialaithe inmheánaigh, idir airgeadais agus
oibriúcháin.
ྲྲ Ar an monatóireacht leanúnach a dhéanann Bord
Uisce Éireann, tá na gnéithe seo a leanas:
ྲྲ Athbhreithniú agus plé ar na tuarascálacha ó
Stiúrthóir Feidhmiúcháin Gníomhach Uisce
Éireann maidir le héifeachtúlacht oibriú na
gcóras rialaithe inmheánaigh, idir airgeadais agus
oibriúcháin.

Ráitis Airgeadais

Uisce Éireann

ྲྲ Athbhreithniú ar thuarascálacha ó iniúchóirí
seachtracha, ina bhfuil sonraí faoi aon saincheist
ábhartha maidir le rialú airgeadais.
Tá creat láidir ag Uisce Éireann d’fhonn athbhreithniú
a dhéanamh ar leordhóthanacht na rialaithe
inmheánaigh agus monatóireacht a dhéanamh
ar a éifeachtaí atá siad, lena n-áirítear na rialuithe
airgeadais, oibriúcháin, comhlíontachta agus
bainistithe riosca. Tá an Bord sásta go n-oireann an
córas rialaithe inmheánaigh atá i bhfeidhm d'Uisce
Éireann don ghnó.
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Tuarascáil an Bhoird
(ar lean)

Soláthar

Tuairisciú ar Rialú Inmheánach

Tá an Bord sásta go bhfuil nósanna imeachta i
bhfeidhm le cinntiú go gcloítear leis na rialacha agus
treoracha soláthair atá ann agus gur forbraíodh
agus gur foilsíodh beartais agus nósanna imeachta
soláthair don fhoireann ar fad. Chomhlíon Uisce
Éireann na forálacha iomchuí den Chód Caiteachais
Phoiblí le linn na bliana dar críoch 31 Nollaig 2018.

Leanann Uisce Éireann ar aghaigh ag déanamh
bainistiú ar líon mór sócmhainní le bonneagar
atá ag dul in aois agus a dteastaíonn infheistíocht
mhór uathu. Bíonn dúshláin leanúnacha roimhe
ar a bhealach chun spriocanna an phlean gnó a
sheachadadh. Lean na príomhnósanna imeachta
rialaithe, oibríocht phrótacail na nÚdaráis Áitiúla faoi
Chomhaontuithe Leibhéal Seirbhíse a dhéanann
bainistiú ar na próisis idirghníomhaíochta idir Uisce
Éireann agus Údaráis Áitiúla, ag fabhrú agus ag
forbairt in 2018. Tá Uisce Éireann ag leanúint leis
na córais, na próisis agus na nósanna imeachta atá
riachtanach chun rialuithe airgeadais inmheánaigh
daingne a chinntiú trí pholasaithe agus creat
rialaithe inmheánaigh Ervia a chur i bhfeidhm.

An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint
Sonraí (RGCS)
Tháinig RGCS i bhfeidhm ar fud na hEorpa le linn
mhí na Bealtaine 2018. Is croíriachtanas faoi
RGCS é go gceaptar Oifigeach um Chosaint Sonraí.
Thosaigh Oifigeach um Chosaint Sonraí Ghrúpa
Ervia ina ról i mí na Bealtaine 2018 sular tháinig
an dlí nua i bhfeidhm. Níl aon ábhar imní léirithe
ag Oifigeach um Chosaint Sonraí Ghrúpa Ervia
maidir le neamhchomhlíonadh i ndáil le riachtanais
reachtacha faoi RGCS.

Athbhreithniú ar Éifeachtúlacht
Dearbhaíonn an Bord go bhfuil nósanna imeachta ag
Uisce Éireann chun monatóireacht a dhéanamh ar
éifeachtúlacht a nósanna imeachta bainistithe riosca
agus rialaithe. Is é atá mar bhonn le monatóireacht
agus athbhreithniú Uisce Éireann ar éifeachtúlacht
an chórais rialaithe inmheánaigh ná obair na
n-iniúchóirí inmheánacha agus seachtracha, an CIR,
a dhéanann maoirsiú ar a gcuid oibre ar son Bhord
Ervia, agus na bainisteoirí sinsearacha in Uisce
Éireann agus Ervia féin atá freagrach as forbairt agus
cothú an chreata rialaithe inmheánaigh.
Ta athbhreithniú déanta ag a mBord ar
éifeachtúlacht an chórais rialaithe inmheánaigh
go dtí dáta faofa na Ráiteas Airgeadais, lena
n-áirítear rialuithe airgeadais, oibríochtúla agus
comhlíontachta agus córais bainistíochta riosca do
2018 agus cinnteoidh sé go ndéanfar athbhreithniú
den chineál céanna in 2019. Rinne an CIR
athbhreithniú mionsonraithe, agus thuairiscigh siad
a chuid torthaí do Bhord Ervia.
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Mar chuid dá chreat rialaithe in 2018, ní mór a
thabhairt faoi deara gur lean Uisce Éireann de bheith
ag brath ar rialuithe áirithe arna n-oibriú ag na
hÚdaráis Áitiúla thar a cheann.
Le linn do na hiniúchtaí inmheánacha a bheith á
gcur i bhfeidhm in 2018, níor sainaithníodh aon laigí
ábhartha sa timpeallacht rialaithe inmheánaigh nach
bhfuiltear tar éis déileáil leo ná nach bhfuiltear ag
déileáil leo faoi láthair, nó nach bhfuil curtha ar a
súile don ARC i gcaitheamh na bliana.

Athbhreithniú an Iniúchóra Sheachtraigh
Tá tuiscint faighte ag na hiniúchóirí seachtracha,
Deloitte, ar rialú inmheánach a bhaineann leis an
iniúchadh chun nósanna imeachta iniúchóireachta a
dhearadh atá oiriúnach do na himthosca.
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Tá príomhghníomhaíochtaí agus forléargas
Cuideachta ar fáil i dTuarascáil an Stiúrthóir
Fheidhmiúcháin Ghníomhaigh ar leathanach 8–9.

Torthaí don Bhliain
Tá torthaí na bliana airgeadais leagtha amach san
Athbhreithniú Airgeadais ar leathanach 30. Is é
treoir beartais an scairshealbhóra ná nach cóir
d'Uisce Éireann díbhinn a íoc; ina ionad sin, ba chóir
aon bharrachas óna n-oibríochtaí a athinfheistiú i
ndeisiúcháin a chur i bhfeidhm ar an mbonneagar
uisce.

Athbhreithniú Gnó agus Forbairtí sa Todhchaí
Tá cuntais maidir le feidhmíocht sa bhliain dar críoch
31 Nollaig 2018, lena n-áirítear eolas faoi fhorbairtí
sa todhchaí, le fáil san Athbhreithniú Oibriúcháin ar
leathanach 34.

Taifid Chuntasaíochta

Taighde agus Forbairt
Tá Uisce Éireann gafa faoi láthair le roinnt
mhaith tionscadal nuálach chun modheolaíocht
measúnaithe a fhorbairt maidir le hoiriúnú i leith
athrú aeráide agus teicnící braiteachta nuálacha
maidir le monatóireacht a dhéanamh ar eisilteach
trádála. Faightear maoiniú le haghaidh na
dtionscadal sin ón gCiste um Nuáil i Seirbhísí Uisce,
arna riar ag an gCoimisiún um Rialú Fóntas, agus
beidh na tionscadail sin chun tairbhe ár gcustaiméirí,
an chomhshaoil agus an gheilleagair.

Príomhtháscairí Feidhmíochta
Déanann na Stiúrthóirí feidhmíocht a mhonatóiriú trí
leas a bhaint as tacar príomhtháscairí feidhmíochta.
Tá breithniú déantar orthu seo go cuimsitheach ar
leathanaigh 22–23.

Na Stiúrthóirí agus an Rúnaí agus a gcuid
Leasanna

Creideann na Stiúrthóirí go bhfuil siad tar éis
ceanglais Alt 281 go 285 d’Acht na gCuideachtaí 2014
a chomhlíonadh maidir leis an oibleagáid atá orthu,
leabhair chuntais leordhóthanacha a choinneáil agus
pearsanra cuntasaíochta a fhostú chuige sin a bhfuil
an saineolas cuí acu, chomh maith le hacmhainní
imleora a chur ar fáil don fheidhmeannas airgeadais.
Coimeádtar taifid chuntasaíochta na Cuideachta ag
Áras Colvill, 24/26 Sráid Thalbóid, Baile Átha Cliath 1.

Ní raibh leasanna tairbhiúla sa Chuideachta ag na
Stiúrthóirí aon uair i rith na bliana airgeadais ná
amhail ar an 31 Nollaig 2018. Is tairbhithe iad Rúnaí
na Cuideachta, Liam O’Riordan, agus Michael G.
O’Sullivan (Stiúrthóir Feidhmiúcháin) de Phlean
um Scair-úinéireacht d’Fhostaithe Ervia. Maidir le
Stiúrthóirí, níl aon chaidrimh ghnó nó eile acu a
d’fhéadfadh go mbeadh tionchar ábhartha acu, nó
a d’fhéadfadh go mba chosúil go mbeadh tionchar
acu, ar chleachtadh a mbreithiúnais neamhspleách.

Síntiúis Pholaitíochta

Nochtann Stiúrthóirí aon leas agus, de réir mar a
éilíonn an Cód, ní bhíonn siad páirteach in aon phlé
ná cinnteoireacht de chuid an Bhoird áit a bhfuil
coinbhleacht ann nó áit a bhfuil leas díreach nó
indíreach acu. D'fhonn cloí leis na “Treoirlínte maidir
le Conarthaí, Luach Saothair agus Coinníollacha
Eile de chuid Príomhfheidhmeannach agus
Bainisteoirí Sinsearacha Comhlachtaí Tráchtála
Stáit” arna n-eisiúint i Márta 2006, níor tugadh aon
luach saothair do na Stiúrthóirí ná don Rúnaí agus
iad ag feidhmiú sna róil sin. De réir Alt 1.4 de na
Riachtanais um Thuairisciú Gnó agus Airgeadais
atá i gceangal leis an gCód, tá cur síos ar luach
saothair iar-Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus Stiúrthóir

Ní dhearna an Chuideachta aon síntiúis pholaitiúil i
gcaitheamh na bliana airgeadais (2017: Nialas).

Rioscaí agus Éiginnteachtaí Príomha
Tá an Chuideachta neamhchosanta ar roinnt
mhaith rioscaí de bharr castacht rialaithe agus
oibriúcháin ár ngnó. Más féidir linn tuiscint a fháil ar
na rioscaí a bhfuilimid neamhchosanta orthu, beidh
an Chuideachta in ann cinntí níos fearr agus níos
eolaí a dhéanamh, agus i ndeireadh na dála, luach
breise a bhaint amach dár gcuid geallsealbhóirí.
Pléitear achoimre ar na príomhrioscaí atá roimh an

Tuairisc Straitéiseach

Príomhghníomhaíochtaí agus Forléargas
Cuideachta

gCuideachta sa Tuarascáil ar Bhainistiú Riosca ar
leathanaigh 24. Féach ar nóta 22 le haghaidh anailís
iomlán ar spriocanna, beartais agus neamhchosaint
na Cuideachta maidir le bainistiú riosca airgeadais.

Tuairiscí Rialachais

Conclúid

Ráitis Airgeadais

Uisce Éireann
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Tuarascáil an Bhoird
(ar lean)

Feidhmiúcháin Gniomhach Uisce Éireann don
tréimhse le fáil i nóta 4 de na ráitis airgeadais.

Acht na gCuideachtaí 2014
De bhun Alt 151 d'Acht na gCuideachtaí 2014, tá
Uisce Éireann díolmhaithe ón oibleagáid, na focail
"Cuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe" a úsáid
chun cur síos ar chineál na cuideachta ina ainm.

Ráiteas ar Fhaisnéis Iniúchta Ábhartha
De réir Alt 330 d'Acht na gCuideachtaí 2014,
dearbhaíonn na Stiúrthóirí nach bhfuil, chomh
fada agus is eol dóibh féin, aon fhaisnéis iniúchta
ábhartha nach bhfuil iniúchóirí reachtúla na
Cuideachta ar an eolas fúithi, agus go bhfuil na
Stiúrthóirí tar éis na bearta uile a chur i gcrích a
raibh de dhualgas orthu iad a chur i gcrích mar
Stiúrthóirí chun iad féin a chur ar an eolas faoi aon
fhaisnéis iniúchta ábhartha agus chun a dhearbhú
gur cuireadh an fhaisnéis sin ar a súile d'iniúchóirí
reachtúla na Cuideachta.

Gnóthas Leantach
Tá súil réasúnach ag na Stiúrthóirí go leanfaidh
an Chuideachta dá dliteanais a chomhlíonadh de
réir mar a bhíonn siad dlite, agus go leanfaidh sí i
mbun oibriúcháin go ceann tamall fada. Léiríonn
réamhaisnéisí agus réamh-mheastacháin na
Cuideachta go gcomhlíonfaidh an Chuideachta
a dliteanais de réir mar a bhíonn siad dlite mar
thoradh ar mheascán maoinithe/tacaíochta Stáit
agus/ná taraifí arna ngearradh ag Uisce Éireann
agus/ná iasachtaíochtaí tríú páirtí. Braitheann
straitéis maoinithe na Cuideachta i gcónaí ar
mhaoiniú tráchtála gearrthéarmach agus ar
thacaíocht Rialtais. Dá réir sin, tá an Bord fós ag dul
i muinín bhonn an ghnóthais leantaigh maidir le
hullmhú ráiteas airgeadais an Ghrúpa.

Iartheagmhais
Níor tharla aon imeachtaí eile idir dáta an chláir
chomhardaithe agus an dáta ar fhaomh an Bord na
ráitis airgeadais.
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Iniúchóir Neamhspleách
De réir Alt 17(3) an Achta um Sheirbhísí Uisce 2013,
tá an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, le
ceadú ón Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na
hAeráide, agus Comhshaoil agus ón Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe, tar éis faomhadh a
dhéanamh ar tháillí atá iníoctha le Deloitte chun
ráitis airgeadais Uisce Éireann le haghaidh 2018 a
iniúchadh.
Reáchtáil Ervia próiseas tairisceana in 2018 chun an
chéad iniúchóir seachtrach eile a roghnú do Ghrúpa
Ervia, agus rinne Coiste um Iniúchóireacht agus
Measúnú Riosca Ervia maoirseacht ar an bpróiseas.
Tar éis gur críochnaíodh an próiseas tairisceana,
fuarthas ceadú ón Aire ar an 25 Márta 2019 chun
Deloitte a ceapadh mar iniúchóir seachtrach an
Ghrúpa do na bliana 2019, 2020 agus 2021.
Ar son agus thar ceann Uisce Éireann:

Mike Quinn
Cathaoirleach
25 Márta 2019

Eamon Gallen
Stiúrthóir

Uisce Éireann
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Tuarascáil an Choiste
Iniúchóireachta agus Riosca

Tuairisc Straitéiseach

Mar chathaoirleach ar an gCoiste um
Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca,
is mór agam tuarascáil an Choiste
Iniúchóireachta agus Riosca don
bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2018 a
chur faoi bhur mbráid.
Peter Cross
Cathaoirleach an Choiste

Ról agus freagrachtaí an Choiste Iniúchta agus
Riosca
Is é ról an Choiste ná tacú le Ervia i ndáil lena
fhreagrachtaí i ndáil leis na nithe seo a leanas:
ྲྲ Tuairisciú Airgeadais,
ྲྲ Bainistíocht Riosca,
ྲྲ Rialuithe Inmheánacha,
ྲྲ Iniúchadh Inmheánach,
ྲྲ Iniúchadh Seachtrach,
ྲྲ Gníomhaíochtaí gaolmhara eile, lena n-áirítear
polasaithe agus nósanna imeachta maidir
le nochtadh cosanta, frithchalaois agus
frithbhreabaireacht agus frithéilliú.

Leagann Téarmaí Tagartha an Choiste róil agus
freagrachtaí an Choiste amach go mionsonraithe
agus tá siad ar fáil ar láithreán gréasáin Ervia www.
ervia.ie. Déantar iad a athbhreithniú gach bliain.

Tuairiscí Rialachais

Chaith an Coiste go leor ama i gcaitheamh na
bliana ar a phríomhfhreagrachtaí maoirseachta
a chomhlíonadh. Rinne sé plé minic le
hardbhainistíocht, Iniúchadh Inmheánach, Bainistiú
Riosca agus iniúchóirí reachtúla an Ghrúpa, anuas
ar tabhairt faoi chlár iomlán athbhreithnuithe
le linn a chruinnithe i rith na bliana, chun go
gcomhlíonadh a fhreagrachtaí go héifeachtach.
Buaileann Cathaoirleach an Choiste go rialta le
hardbhainistíocht, Iniúchadh Inmheánach, Bainistiú
Riosca agus iniúchóirí reachtúla an Ghrúpa ar
leithligh chun na próiseas sin a fhorlíonadh.

Tuairiscíonn Cathaoirleadh an Choiste do Bhord Ervia
ar na nithe a pléadh ag gach cruinniú den Choiste
agus faigheann an Bord miontuairscí uile an Choiste.

Ballraíocht
Tá cúigear Chomhalta neamhspleách
Neamhfheidhmiúcháin de chuid Bhord Ervia ar
an gCoiste. Ceapann Bord Ervia i gcomhairle le
Cathaoirleach an Choiste comhaltaí an Choiste.
Chun sonraí a fháil faoi chomhaltaí coiste agus faoin
tinreamh ag cruinnithe, féach Tuarascáil a rinne
Ervia ar an mBord ar www.ervia.ie. Tá an Coiste
neamhspleách ó bhainistíocht an Ghrúpa.

Ráitis Airgeadais

De réir an struchtúir boird aonadaigh atá i bhfeidhm
in Ervia, tá an Coiste um Iniúchóireacht agus
Measúnú Riosca bunaithe ag leibhéal Ghrúpa
Ervia agus feidhmíonn sé ar son Ervia agus a
fhochuideachtaí ('an Grúpa'). Tugann an tuarascáil
seo léargas ar obair an Choiste thar an 12 mhí seo
caite agus tugann sí mionsonrú ar an mbealach
ar chomhlíon an Coiste a fhreagrachtaí faoina
Théarmaí Tagartha agus faoin gCód Cleachtais chun
Comhlachtaí Stáit a Rialú ("An Cód").

Tuairisciú Airgeadais
Tá an Coiste freagrach as monatóireacht a
dhéanamh ar iontaofacht phróisis ullmhúcháin
Ráiteas Airgeadais an Ghrúpa agus as athbhreithniú
a dhéanamh ar na breithiúnais thuairiscithe
airgeadais atá iontu, thar ceann Bhord Ervia.
Ullmhaíonn foireann airgeadais a bhfuil na cáilíochtaí
agus an saineolas cuí acu na ráitis airgeadais thar
ceann an Bhoird.
Le linn na bliana, rinne an Coiste athbhreithniú ar
dhréachtráitis airgeadais an Ghrúpa sular mhol sé
go ndéanfadh an Bord iad a fhaomhadh. Chíor agus
phléigh an Coiste oiriúnacht na mbeartas suntasach
cuntasaíochta, na meastachán agus na mbreithiúnas
a úsáideadh agus na ráitis airgeadais sin á n-ullmhú,
mar aon le ceisteanna a bhain le cur i láthair agus le
nochtadh, leis an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin,
le Príomhoifigeach Airgeadais an Ghrúpa agus le
hiniúchóirí seachtracha.

63

Uisce Éireann

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

Tuarascáil an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca
(ar lean)

Bainistíocht Riosca
Tá an Coiste freagrach as monatóireacht a
dhéanamh ar ghníomhaíochtaí bainistithe riosca an
Ghrúpa, forbairtí ó thaobh príomhrioscaí de agus
dul chun cinn ó thaobh soláthar na spriocphróifíle
riosca, thar ceann Bhord Ervia, rud a ligeann do
Bhord Ervia a dheimhniú gach bliain go ndearna sé
measúnú ar phríomhrioscaí an Ghrúpa.
I rith na bliana, rinne an Coiste athbhreithniú
ar phróifíl riosca an Ghrúpa, a bheartais um
Bhainistiú Riosca, a neamhchosaint ardtionchair/
dóchúlachta ísle agus a inghlacthacht riosca agus a
spriocphróifíl, agus rinneadh seo i gcomhpháirt le
hardbhainistíocht chun go bhfaomhfadh Bord Ervia
iad. Coimeádadh an Coiste ar an eolas faoi stádas
curtha i bhfeidhm an Rialacháin Ghinearálta maidir
le Cosaint Sonraí ar fud an Ghrúpa i rith na bliana.
Tugadh aird faoi leith ar bheartais nua
Frithbhreabaireachta agus Frithéillithe agus
d'fhaomh Bord Ervia iad i mí Iúil 2018, anuas ar
fheachtas feasachta gaolmhar ar fud an Ghrúpa,
chun aird a dhíriú ar thiomantas Ervia do bheith ina
eagraíocht oscailte trédhearcach. Tá na breatais
ar fáil lena n-athbhreithniú ar ár láithreán gréasáin
www.ervia.ie.

Rialuithe Inmheánacha
Tá an Coiste freagrach, ar son Bhord Ervia, as
athbhreithniú a dhéanamh ar a oiriúnaí agus a
iomláine is atá córas rialaithe inmheánaigh agus
comhlíontachta an Ghrúpa, agus má cuireadh
an córas rialaithe inmheánaigh i bhfeidhm go
héifeachtach le linn na tréimhse tuarascála agus
má thugann an córas tuarascála inmheánaí
luathrabhadh cuí maidir le teipeanna rialaithe
inmheánaigh agus rioscaí atá ag teacht chun cinn.
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Aithníonn Bord Uisce Éireann an fhreagracht atá
aige faoin gCód maidir le cinntiú go bhfeidhmítear
agus go gcloítear le córas éifeachtúil rialaithe
inmheánaigh. Leanann Uisce Éireann leis an
bhfreagracht sin ar fud an ghnó trí ardbhainistíocht
agus tríd an bhFóram Dearbhaithe Comhtháite,
comhlacht bainistithe a bhailíonn fianaise ó na
gníomhaíochtaí éagsúla rialaithe a dhéantar sa
Ghrúpa d'fhonn íomhá chuimsitheach a chruthú de
rialú agus riosca inmheánach. Agus é ag tuairisciú do
Phríomhoifigeach Airgeadais an Ghrúpa, tugann an
Fóram Dearbhaithe Comhtháite tuiscint níos fearr

ar na gníomhaíochtaí dearbhaithe atá i bhfeidhm
agus déanann sé moltaí maidir lena bhfeabhsú
chun riosca a mhaolú agus maoirseacht rialachais
a uasmhéadú, ag cabhrú freisin chun aon easnamh
dearbhaithe a aithint agus a leigheas.

Iniúchadh Inmheánach
Tá an Coiste freagrach, thar ceann Bhord Ervia, as
monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh
ar éifeachtacht agus scóp na feidhme iniúchta
inmheánaigh lena n-áirítear a pleananna,
gníomhaíochtaí agus acmhainní chun a chinntiú
gur féidir léi athbhreithniú éifeachtach a dhéanamh
ar fheidhmiú rialuithe an Ghrúpa ar rioscaí
suntasascha laistigh den Ghrúpa.
I rith 2018, rinne an Coiste athbhreithniú ar na
pleananna agus ar an obair a rinne an tIniúchadh
Inmheánach i rith na bliana agus ar an ngníomhú
a theastaíonn ón mbainistíocht dá bharr. Chuir an
Ceann Iniúchta Inmheánaigh an Coiste ar an eolas
go minic faoi thorthaí na n-athbhreithnithe iniúchta
inmheánaigh. Chomh maith leis sin, chíor an Coiste
dul chun cinn na bainistíochta maidir le haghaidh a
thabhairt ar cheisteanna ábhartha, lena n-áirítear
nádúr, réim agus tráthúlacht a cuid freagraí. Rinne
an Coiste athbhreithniú agus d’aontaigh siad ar
phlean bliantúil bunaithe ar riosca um iniúchadh
inmheánach do 2019, a chuimsíonn na hacmhainní
a theastaíonn agus rinneadh breithniú ar fhócas an
iniúchta inmheánaigh a ailíniú leis na réimsí is mó
riosca a bhfuil an Grúpa ag tabhairt aghaidhe orthu.
Tá athbhreithniú déanta ag an gCoiste ar mheasúnú
seachtrach cáilíochta ar Iniúchadh Inmheánach i
rith na bliana, chomh maith lena mheasúnú bliantúil
féin a dhéanamh ar fheidhmíocht an iniúchta
inmheánaigh.

Iniúchadh Seachtrach
Is é an Coiste atá freagrach, thar ceann Bhord Ervia,
as an bpróiseas iniúchta sheachtraigh a mhonatóiriú.
Rinne an Coiste monatóireacht ar iontaofacht ráitis
airgeadais an Ghrúpa agus rinne sé athbhreithniú
ar a oiriúnaí is a bhí na beartais chuntasaíochta
agus saincheisteanna tuairiscithe airgeadais a bhain
le nithe a chuir an t-iniúchóir seachtrach in iúl dó.
Rinne an Coiste athbhreithniú freisin ar phleananna,
tuarascálacha agus torthaí an iniúchóra seachtraigh
maidir leis an iniúchadh, agus phlé sé iad leis an
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Ghlac an Coiste céimeanna cuí chun déanamh
cinnte go gcoimeádfaí caidreamh oibiachtúil agus
gairmiúil leis an iniúchóir seachtrach. Rinne an Coiste
measúnú ar neamhspleáchas agus oibiachtúlacht an
iniúchóra ar a raibh athbhreithniú a dhéanamh ar:
ྲྲ Nádúr agus fairsinge na seirbhísí arna
soláthar, agus na táillí arna dtuilleamh, as obair
iniúchóireachta agus obair neamhiniúchóireachta
arna ndéanamh ag an iniúchóir seachtrach.
ྲྲ Cloí le polasaí an Ghrúpa a rialaíonn soláthar
sheirbhísí neamhiniúchóireachta don Ghrúpa
trína bhfuil rialacha agus teorannacha
soiléire i bhfeidhm, a cheadaíonn seirbhísí
neamhiniúchóireachta nach bhfuil aon choimhlint
leasa ag baint leo.
ྲྲ Dearbhuithe soláthartha ag an iniúchóir
seachtrach maidir leis sin.
Leagtar amach táillí seirbhísí iniúchta agus táillí
seribhísí nach seirbhísí iniúchta iad i Nóta 4 de
chuid na ráiteas airgeadais. Níor tharla sé gur
fostaíodh an t-iniúchóir chun seirbhísí a chur ar fáil
a measadh go dtiocfadh coimhlint leasa dá mbarr i
rith na bliana. Rinne an Coiste monatóireacht freisin
ar chomhlíonadh an iniúchóra sheachtraigh leis
an treoir ábhartha rialála, eitice agus ghairmiúil,
agus rinne sé measúnú gach bliain freisin ar
neamhspleáchas agus ar a chuid cáilíochtaí,
saineolais, agus acmhainní agus ar éifeachtacht an
phróiseas iniúchta. Tá an Coiste Iniúchóireachta agus
Riosca sásta go bhfuil Deloitte neamhspleách agus
oibiachtúil chomh maith.
Déantar éifeachtacht an iniúchóra sheachtraigh a
athbhreithniú gach bliain. Díríonn an measúnú ar
ábhair cosúil le stóinseacht an phróisis iniúchta, an
fhoireann iniúchta, cumarsáid agus rialachas. Bhí
an t-athbhreithniú sásúil ar an iomlán. Le linn na
bliana, bhuail na hiniúchóirí seachtracha le chéile go
príobháideach leis an gCoiste, gan aon chomhaltaí
bainistíochta i láthair.

Is é An Coiste um Iniúchóireachta agus Riosca a
bhreithníonn athcheapachán tréimhsiúil an iniúchóra
sheachtraigh, agus bíonn an próiseas sin faoi réir
tairisceana poiblí. Ceapadh Deloitte mar iniúchóirí
seachtracha in 2014 ar feadh tréimhse trí bliana agus
an rogha ann síneadh suas le dhá bhliain eile a chur
leis sin.

Tuairisc Straitéiseach

Tá an Coiste freagrach freisin, thar ceann
Bhord Ervia, as glacadh isteach na dtairiscintí
iniúchta agus as an bpróiseas roghnúcháin don
iniúchóir seachtrach agus as monatóireacht agus
athbhreithniú a dhéanamh ar neamhspleáchas agus
luach saothair an iniúchóra sheachtraigh.

Próiseas Tairisceana agus Ceapachán Iniúchta

Reáchtáil Ervia próiseas tairisceana le linn na bliana
chun an chéad iniúchóir seachtrach eile a roghnú
do Ervia agus rinne an Coiste monotóireacht ar an
bpróiseas. Tar éis dheireadh an phróisis tairisceana,
fuarthas ceadú ón Aire ar an 25 Márta 2019 chun
Deloitte a ceapadh mar iniúchóir seachtrach an
Ghrúpa do na bliana 2019, 2020 agus 2021.

Éifeachtúlacht an Choiste um Iniúchóireacht
agus Measúnú Riosca

Tuairiscí Rialachais

iniúchóir. Rinne an Coiste athbhreithniú ar litir an
iniúchóra tar éis an iniúchta chuig an mbainistíocht
agus freagraí na bainistíochta.

Déanann an Coiste athbhreithniú bliantúil ar a
éifeachtúlacht féin. Rinneadh an t-athbhreithniú go
hinmheánach trí cheistneoirí féinmheasúnaithe do
2018 agus bhí toradh an athbhreithnithe go hiomlán
sásúil.
Thar ceann an Choiste um Iniúchóireacht agus
Measúnú Riosca:

Ráitis Airgeadais

Uisce Éireann

Peter Cross
Cathaoirleach, Coiste um Iniúchóireacht
agus Measúnú Riosca
25 Márta 2019
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Tuarascáil an iniúchóra neamhspleách
do chomhaltaí Uisce Éireann
Tuairisc ar iniúchadh na ráiteas airgeadais
Tuairim ar ráitis airgeadais Uisce Éireann (an
'chuideachta')
Inár dtuairim tugann na ráitis airgeadais:
ྲྲ léargas fíor agus cóir ar shócmhainní, ar dhliteanais
agus ar staid airgeadais na cuideachta amhail ar an 31
Nollaig 2018 agus ar an mbrabús don bhliain airgeadais
dár críoch sin; agus
ྲྲ gur ullmhaíodh iad i gceart i gcomhréir leis an gcreat
tuairiscithe airgeadais cuí agus, go háirithe le riachtanais
Acht na gCuideachtaí, 2014.
Is éard atá sna ráitis airgeadais ná:
ྲྲ Ráiteas Ioncaim;
ྲྲ Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach Eile;
ྲྲ Clár Comhardaithe;
ྲྲ Ráiteas ar Athruithe sa Chothromas;
ྲྲ Ráiteas ar Shreabhadh Airgid; agus
ྲྲ na nótaí lena mbaineann 1 go 28, lena n-áirítear
achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha mar
atá leagtha amach i nóta 1 (c).
Is é an creat um thuairisciú airgeadais a cuireadh i
bhfeidhm agus iad á n-ullmhú ná Acht na gCuideachtaí
2014 agus na gCaighdeán Tuairiscithe Airgeadais
Idirnáisiúnta (CTAInna) mar atá glactha leo ag an Aontas
Eorpach ("an creat tuairiscithe airgeadais cuí").

Bunús le tuairim
Rinneamar ár n-iniúchadh i gcomhréir le Caighdeáin
Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (Éire) (CII (Éire)) agus an dlí is
infheidhme. Tá cur síos déanta ar ár bhfreagrachtaí faoi
réir na gcaighdeán sin sa chuid “Freagrachtaí an Iniúchóra
maidir le hiniúchadh ar na ráitis airgeadais” dár dtuarascáil.
Táimid neamhspleách ón gcuideachta i gcomhréir leis
na ceanglais eiticiúla atá ábhartha dár n-iniúchadh ar na
ráitis airgeadais in Éirinn, lena n-áirítear an Caighdeán
Eiticiúil eisithe ag Údarás Maoirseachta Iniúchóireachta
agus Cuntasaíochta na hÉireann, agus tá ár bhfreagrachtaí
eiticiúla eile comhlíonta againn i gcomhréir leis
na ceanglais sin. Creidimid go bhfuil an fhianaise
iniúchóireachta atá faighte againn leordhóthanach agus
cuí chun bunús a chur faoinár dtuairim.
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Conclúidí a bhaineann le gnóthas leantach
Níl aon rud le tuairisciú againn maidir leis na hábhair
seo a leanas ina éilíonn an Caighdeán Idirnáisiúnta
Iniúchóireachta (Éire) orainn tuairisciú a dhéanamh duit
nuair:
ྲྲ nach bhfuil na Stiúrthóirí ag baint úsáide as bunús
cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh ar bhealach cuí
agus na ráiteas airgeadais á n-ullmhú acu; nó
ྲྲ nár nocht na Stiúrthóirí aon éiginnteachtaí aitheanta
ábhartha sna ráitis airgeadais a d'fhéadfadh amhras
suntasach a chaitheamh ar chumas na cuideachta
maidir le bunús cuntasaíochta do ghnóthais leantaigh a
ghlacadh ar feadh tréimhse dhá mhí dhéag ar a laghad
ón dáta ar a n-údaraítear na ráitis airgeadais a eisiúint.

Eolas eile
Tá na Stiúrthóirí freagrach as an fhaisnéis eile. Is éard
atá san fhaisnéis eile ná faisnéis a áirítear sa Tuarascáil
Bhliantúil agus sna Ráitis Airgeadais, seachas sna ráitis
airgeadais agus tuarascáil ár n-iniúchóra ina dtaobh.
Ní chumhdaíonn ár dtuairim faoi na ráitis airgeadais an
fhaisnéis eile agus, ach amháin sa mhéid is a luaitear a
mhalairt go soiléir inár dtuarascáil, ní chuirimid in iúl aon
chineál chonclúid dearbhaithe ina dtaobh.
I gceangal leis an iniúchadh a dhéanaimid ar na ráitis
airgeadais, tá sé de fhreagracht orainn an fhaisnéis eile a
léamh agus, lena linn sin, machnamh a dhéanamh ar cibé
an bhfuil nó nach bhfuil an fhaisnéis eile neamhréireach
go hábhartha leis na ráitis airgeadais nó leis an bhfaisnéis
a fuaramar san iniúchadh nó an amhlaidh go ndearnadh
míráiteas ábhartha den fhaisnéis eile sin. Má aithníonn
muid neamhréireachtaí agus míráitis ábhartha den chineál
sin, éilítear orainn a chinneadh cibé an bhfuil míráiteas
ábhartha sna ráitis airgeadais nó an bhfuil míráiteas
ábhartha san fhaisnéis eile nó nach bhfuil. Más rud é,
bunaithe ar an obair atá déanta againn, a chinneann muid
go ndearnadh míráiteas ábhartha den fhaisnéis eile seo,
ní mór dúinn é sin a thuairisciú.
Níl aon rud le tuairisciú againn maidir leis sin.
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Trína ráitis airgeadais a ullmhú, tá na Stiúrthóirí
freagrach as measúnú a dhéanamh ar chumas na
cuideachta leanúint mar ghnóthas leantach, agus as
ábhair a bhaineann le gnóthas leantach a nochtadh,
mar is infheidhme, agus úsáid a bhaint as an mbunús
cuntasaíochta do ghnóthais leantaigh mura bhfuil sé ar
intinn ag na stiúrthóirí an chuideachta a leachtú nó scor
d'oibríochtaí, nó mura bhfuil aon rogha eile acu ach é sin
a dhéanamh.

Freagrachtaí an iniúchóra maidir leis na ráitis
airgeadais a iniúchadh
Is iad na cuspóirí atá againn ná dearbhú réasúnta a
fháil maidir le cé acu an bhfuil na ráitis airgeadais ar an
iomlán saor ó mhíráiteas ábhartha nó nach bhfuil, cibé
de dheasca calaoise nó de dheasca earráide é, agus
tuarascáil an iniúchóra a eisiúint ina bhfuil ár dtuairim
san áireamh inti. Is ardleibhéil dearbhaithe é dearbhú
réasúnta, ach ní ráthaíocht é go n-aimseoidh iniúchadh
a dhéantar i gcomhréir le Caighdeáin Idirnáisiúnta
Iniúchóireachta (Éire) míráiteas ábhartha nuair atá ceann
ann. Is féidir le míráitis eascairt ó chalaois nó earráid agus
meastar gur míráitis ábhartha iad más féidir bheith ag súil
leis go réasúnta, go mbeadh tionchar acu ina n-aonar, nó
le chéile, ar chinntí eacnamaíocha úsáideoirí a ghlactar ar
bhonn na ráiteas airgeadais seo.
Mar chuid d'iniúchadh a dhéantar i gcomhréir leis na
Caighdeáin Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (Éire), úsáidimid
breithiúnas gairmiúil agus coimeádaimid sceipteachas
gairmiúil i rith an iniúchta. Agus:
ྲྲ Aithnímid agus déanaimid measúnú ar na rioscaí
a bhaineann le míráiteas ábhartha na ráiteas
airgeadais, cibé an de dheasca calaoise nó earráide é,
dearaimid agus cuirimid i bhfeidhm nósanna imeachta

Tuairisc Straitéiseach

Mar a míníodh i Ráiteas Fhreagrachtaí na Stiúrthóirí
don Tuarascáil Bhliantúil agus na Ráitis Airgeadais, tá
na stiúrthóirí freagrach as na ráitis airgeadais a ullmhú
agus as a bheith sásta go dtugann siad léargas fíor agus
cothrom agus go gcomhlíonann siad i ngach bealach
eile Acht na gCuideachtaí 2014, agus tá siad freagrach
as cibé rialú inmheánach a chinneann siad is gá a chur i
bhfeidhm ionas gur féidir ráitis airgeadais a ullmhú atá
saor ó mhíráiteas ábhartha, cibé an de dheasca calaoise
nó earráid atá sé.

iniúchóireachta atá freagrúil do na rioscaí sin, agus
faighimid fianaise iniúchóireachta atá leordhóthanach
agus cuí chun bunús a sholáthar dár dtuairim. Tá an
riosca a bhaineann le míráiteas ábhartha de dheasca
calaoise níos airde ná an riosca a bhaineann le míráiteas
de dheasca earráide, mar is féidir le claonpháirtíocht,
brionnú, easnaimh d'aon ghnó, mífhaisnéisí, nó sárú ar
rialú inmheánach a bheith i gceist le calaois.
ྲྲ Tuiscint a fháil ar rialú inmheánach atá ábhartha don
iniúchadh chun nósanna imeachta iniúchóireachta
a dhearadh atá cuí de réir na gcúinsí, ach ní chun
críocha tuairim a nochtadh maidir le héifeachtacht rialú
inmheánach na cuideachta.
ྲྲ Oiriúnacht na mbeartas cuntasaíochta a úsáidtear agus
réasúnacht na meastachán cuntasaíochta agus na rudaí
bainteacha a nochtaigh na stiúrthóirí a mheas.
ྲྲ Cinneadh a dhéanamh maidir le hoiriúnacht na húsáide
a bhaineann na stiúrthóirí den bhunús cuntasaíochta
gnóthais leantaigh agus, bunaithe ar an bhfianaise
iniúchóireachta a fhaightear, cibé an bhfuil nó nach
bhfuil éiginnteacht ábhartha ann a bhaineann leis na
himeachtaí nó cúinsí a d'fhéadfadh amhras suntasach
a chaitheamh ar chumas na cuideachta leanúint ar
aghaidh mar ghnóthas leantach. Má chinnimid go bhfuil
éiginnteacht ábhartha ann, caithfimid aird a tharraingt
na nochtadh inár dtuarascáil iniúchóireachta ar na rudaí
atá nochtaithe sna ráitis airgeadais nó, mura bhfuil
na rudaí nochtaithe sin leordhóthanach, caithfimid ár
dtuairimí a athrú. Tá ár gconclúidí bunaithe ar fhianaise
iniúchóireachta a fhaightear suas go dtí dáta thuarascáil
an iniúchóra. D'fhéadfadh imeachtaí nó cúinsí amach
anseo a bheith mar chúis le scor an eintitis (nó i gcás
inar cuí, an grúpa) de leanúint ar aghaidh mar ghnóthas
leantach, áfach.

Tuairiscí Rialachais

Freagrachtaí na Stiúrthóirí

Ráitis Airgeadais

Uisce Éireann

ྲྲ Measúnú a dhéanamh ar léiriú, struchtúr agus
inneachar iomlán na ráiteas airgeadais, lena n-áirítear
na rudaí nochtaithe, agus measúnú a dhéanamh ar
cibé an léiríonn nó nach léiríonn na ráitis airgeadais
idirbhearta bunúsacha agus imeachtaí ar bhealach a
bhaineann léiriú cothrom amach.
Téimid i dteagmháil leis na daoine atá faoi chúram
rialachais maidir le, i measc rudaí eile, raon feidhme
agus uainiú beartaithe na hiniúchóireachta agus torthaí
suntasacha na hiniúchóireachta, lena n-áirítear aon easpa
suntasach i rialú inmheánach a aithníonn an t-iniúchóir le
linn na hiniúchóireachta.
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Tuarascáil an iniúchóra neamhspleách do chomhaltaí Uisce Éireann (ar lean)

Déantar an tuarascáil seo ar mhaithe le comhaltaí na
cuideachta mar chomhlacht, i gcomhréir le hAlt 391 d'Acht
na gCuideachtaí, 2014. Tá ár gcuid oibre iniúchóireachta
déanta againn ionas gur féidir linn na hábhair is gá dúinn
a dhearbhú do chomhaltaí na cuideachta a dhearbhú i
dtuarascáil iniúchóra agus gan aon chuspóir ar bith eile

a bheith i gceist. Chomh fada is atá ceadaithe de réir an
dlí, ní ghlacaimid le freagracht do dhuine ar bith seachas
an chuideachta agus comhaltaí na cuideachta mar
chomhlacht, as ár n-obair iniúchóireachta, as an tuarascáil
seo, ná as na tuairimí atá meáite againn.

Tuarascáil ar cheanglais dhlíthiúla agus rialála eile

Tuairim ar ábhair eile atá forordaithe ag Acht na
gCuideachtaí 2014
Bunaithe amháin ar an obair déanta i rith an iniúchta,
tuairiscímid:
ྲྲ Go bhfuil an fhaisnéis agus na míniúcháin ar fad faighte
againn a mheasaimid a bheith riachtanach chun críocha
an iniúchta againn.
ྲྲ Gurbh leor, dar linn, taifid chuntasaíochta na cuideachta
chun na ráitis airgeadais a iniúchadh go réidh agus go
cuí.

thuairisciú duit mura léiríonn an ráiteas maidir le córas
an rialaithe inmheánaigh atá riachtanach faoin gCód
Cleachtais, mar atá curtha san áireamh sa Ráiteas
ar Rialachas Corparáideach i dTuarascáil an Bhoird,
go bhfuil an Grúpa ag cloí le mír 1.9(iv) den Chód
Cleachtais nó nach bhfuil an ráiteas ag teacht leis an
bhfaisnéis atá ar eolas againn mar thoradh ar ár n-obair
iniúchóireachta ar na ráitis airgeadais. Níl aon rud le
tuairisciú againn maidir leis sin.

ྲྲ Go bhfuil na ráitis airgeadais ag teacht leis na taifid
chuntasaíochta.
ྲྲ Go bhfuil, dar linn, an fhaisnéis atá tugtha i dtuarascáil
na stiúrthóirí ag teacht leis na ráitis airgeadais agus gur
ullmhaíodh Tuarascáil na Stiúrthóirí i gcomhréir le hAcht
na gCuideachtaí 2014.

Ábhair nach mór dúinn a thuairisciú de réir
eisceachta
Bunaithe ar an eolas agus an tuiscint ar an gcuideachta
agus ar a timpeallacht a fuarthas i rith an iniúchta, níl aon
mhíráiteas ábhartha aitheanta againn i dTuarascáil na
Stiúrthóirí.
Níl aon rud le tuairisciú againn maidir le forálacha Acht
na gCuideachtaí 2014 ina éilítear orainn a thuairisciú duit
mura ndéantar, dar linn, luach saothair agus idirbhearta
na stiúrthóirí a nochtadh mar atá sonraithe de réir an dlí.
Faoin gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú
(Lúnasa 2016) (an "Cód Cleachtais"), éilítear orainn a
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Gerard Fitzpatrick
Do agus thar ceann Deloitte Ireland LLP Cuntasóirí Cairte
agus Gnólacht Iniúchóireachta Reachtúil
Deloitte & Touche House, Ardán Phort an Iarla, Baile Átha
Cliath 2
Dáta:

Nótaí: Ní chuireann iniúchadh dearbhú ar fáil maidir le cothabháil
agus ionracas an láithreáin ghréasáin, lena n-áirítear rialuithe a
úsáideadh chun é sin a bhaint amach, agus go háirithe cibé acu go
bhféadfadh gur tháinig aon athruithe ar na ráitis airgeadais ó foilsíodh
ar dtús iad nó nach bhféadfadh. Is iad na stiúrthóirí atá freagrach as
na hábhair sin ach ní féidir le haon nós imeachta rialaithe dearbhú
iomlán a thabhairt sa réimse sin.
Tá difríocht idir an reachtaíocht in Éirinn a rialaíonn ullmhúchán agus
scaipeadh na ráiteas airgeadais agus an reachtaíocht i ndlínsí eile.
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Ráiteas Ioncaim

don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2018

Nótaí

2018
€’000

2017
€’000

Ioncam

3

982,205

1,012,880

Costais oibriúcháin (gan dímheas ná amúchadh san áireamh)

4

(734,031)

(722,524)

248,174

290,356

-

(177,535)

6

-

177,535

-

-

248,174

290,356

Brabús oibriúcháin roimh dhímheas agus amúchadh (TRÚCDA)
Dímheas agus amúchadh

7

Brabús oibriúcháin
Costais airgeadais

8

Brabús roimh cháin ioncaim
Costais cáin ioncaim
Brabús don bhliain

9

(82,530)

(69,358)

165,644

220,998

(8,844)

(11,595)

156,800

209,403

(20,866)

(13,695)

135,934

195,708

Tuairiscí Rialachais

6

Míreanna eisceachtúla - Ioncam ó dheontais

Ráitis Airgeadais

Míreanna eisceachtúla - Aisíocaíochtaí custaiméara agus na costais
phróiseála a bhaineann leis

Tuairisc Straitéiseach

Oibríochtaí leanúnacha
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Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach Eile
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2018

2018
€’000

2017
€’000

135,934

195,708

18

2,642

(466)

9

(330)

(38)

2,312

(504)

138,246

195,204

Brabús don bhliain
Ioncam Cuimsitheach eile
Míreanna nach ndéanfar ath-aicmiú orthu don ráiteas airgeadais
Sochair sainithe ghnóthachain/(chaillteanais) achtúireacha
Creidmheas cánach iarchurtha maidir le hoibleagáidí sochair sainithe
Iomlán an ioncaim chuimsithigh eile don bhliain
Ioncam cuimsitheach iomlán don bhliain
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Clár Comhardaithe
amhail an 31 Nollaig 2018

Nótaí

31-Noll-18
€’000

31-Noll-17
€’000

10

2,647,069

2,071,685

Sócmhainní doláimhsithe

11

134,378

109,431

Trádáil agus infháltais eile

12

5,619

5,290

2,787,066

2,186,406

Sócmhainní
Réadmhaoin, gléasra agus trealamh

Sócmhainní Neamh-Reatha Iomlána

Tuairisc Straitéiseach

Acmhainní Neamh-Reatha

Sócmhainní Reatha
Trádáil agus infháltais eile

12

135,235

129,002

Airgead tirim agus coibhéis airgid thirim

13

61,594

15,588

Taiscí srianta

14

Sócmhainní reatha iomlána
Sócmhainní iomlána

790

3,523

197,619

148,113

2,984,685

2,334,519

Gnáthscaireanna agus dliteanais
Scairchaipiteal agus scairbhiseach

25

(324,000)

(324,000)

Ranníocaíocht chaipitil

25

(956,466)

(576,466)

(196,125)

(57,879)

(1,476,591)

(958,345)

18

(27,362)

(28,797)

Tuilleamh coinnithe
Gnáthscaireanna iomlána

Tuairiscí Rialachais

Gnáthscaireanna

Dliteanais
Oibleagáidí leasa scoir
Ioncam iarchurtha

19

(40,284)

(42,249)

Soláthair

20

(53,880)

(68,982)

Trádáil agus iníocthaigh eile

21

(3,509)

(307)

9

(34,914)

(13,733)

(159,949)

(154,068)

Dliteanais chánach iarchurtha
Dliteanais neamhreatha iomlána

Ráitis Airgeadais

Dliteanais Neamh-reatha

Dliteanais reatha
Iasachtaí agus fiachas eile

16

(884,794)

(824,802)

Ioncam iarchurtha

19

(40,641)

(18,000)

Soláthair

20

(39,681)

(32,150)

Trádáil agus iníocthaigh eile

21

(383,029)

(347,154)

Dliteanais reatha iomlána

(1,348,145)

(1,222,106)

Dliteanais iomlána

(1,508,094)

(1,376,174)

Gnáthscaireanna agus dliteanais iomlána

(2,984,685)

(2,334,519)

Le haghaidh agus thar ceann an Bhoird:

25 Márta 2019
Cathaoirleach

Stiúrthóir

Dáta Faofa
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Ráiteas ar Athruithe sa Chothromas
don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2018

Scairchaipiteal
agus Scairbhiseach
€’000

Ranníocaíocht
chaipitil
€’000

Tuilleamh
coimeádta
€’000

Iomlán
€’000

(54,000)

(576,466)

137,325

(493,141)

Brabús don bhliain

-

-

(195,708)

(195,708)

Ioncam cuimsitheach eile, glan ó cháin ioncaim

-

-

504

504

Ioncam cuimsitheach iomlán don bhliain

-

-

(195,204)

(195,204)

Eisiúint de scaireanna (nóta 25)

(270,000)

-

-

(270,000)

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2017

(324,000)

(576,466)

(57,879)

(958,345)

Brabús don bhliain

-

-

(135,934)

(135,934)

Ioncam cuimsitheach eile, glan ó cháin ioncaim

-

-

(2,312)

(2,312)

Ioncam cuimsitheach iomlán don bhliain

-

-

(138,246)

(138,246)

Ranníocaíocht chaipitil (nóta 25)

-

(380,000)

-

(380,000)

(324,000)

(956,466)

(196,125)

(1,476,591)

Iarmhéid amhail ar an 1 Eanáir 2017

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2018
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Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2018

Glanairgead tirim ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

Nótaí

2018
€’000

2017
€’000

15

231,159

328,420

(572,185)

(449,963)

(52,093)

(39,439)

Íocaíochtaí as réadmhaoin, fearas agus trealamh
Íocaíochtaí as sócmhainní doláimhsithe
Íocaíochtaí agus admhálacha ar ghlansócmhainní a fuarthas ó Údaráis
Áitiúla
Airgead tirim úsáidte i ngníomhaíochtaí infheistíochta

1,000

683

(623,278)

(488,719)

Tuairisc Straitéiseach

Sreabhaidh airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta

Ranníocaíochtaí caipitil a fuarthas

25

698,125

398,831

(640,000)

(550,000)

380,000

-

-

270,000

438,125

118,831

13

46,006

(41,468)

Airgead tirim agus coibhéis airgid thirim ar an 1 Eanáir

13

15,588

57,056

Airgead tirim agus coibhéis airgid thirim ar an 31 Nollaig

13

61,594

15,588

Eisiúint scaireanna
Glanairgead tirim ó ghníomhaíochtaí maoinithe
Méadú glan/(laghdú) in airgead tirim agus coibhéiseanna

Ráitis Airgeadais

Fáltais ó iasachtaí
Aisíocaíochtaí ar iasachtaí

Tuairiscí Rialachais

Sreabhaidh airgid ó ghníomhaíochtaí maoiniúcháin
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Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
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1.

Ráiteas faoi Pholasaithe Cuntasaíochta

2.

Gnóthas Leantach

3

Ioncam

4.

Costais Oibriúcháin (gan dímheas ná amúchadh san áireamh)

5.

Sochair d'Fhostaithe

6.

Míreanna eisceachtúla

7.

Dímheas agus Amúchadh

8.

Costais Ghlana Airgeadais

9.

Cáin

10.

Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh

11.

Sócmhainní doláimhsithe

12.

Trádáil agus infháltais eile

13.

Airgead tirim agus coibhéis airgid thirim

14.

Taiscí Srianta

15.

Airgead Tirim Faighte ó Oibríochtaí

16.

Iasachtaí agus Fiachas Eile

17.

Anailís ar Ghlanfhiachas

18.

Oibleagáidí leasa scoir

19.

Ioncam Iarchurtha

20.

Soláthair

21.

Trádáil agus iníocthaigh eile

22.

Bainistíocht Riosca Airgeadais agus Sócmhainní/Dliteanais
Airgeadais

23.

Tomhas Luacha Cothroim

24.

Léasanna Oibriúcháin

25.

Gnáthscaireanna

26.

Páirtithe Gaolmhara

27.

Iartheagmhais

28.

Faomhadh na Ráiteas Airgeadais
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1. Ráiteas faoi Pholasaithe Cuntasaíochta

(a)

Bunús an Ullmhúcháin

Tuairisc Straitéiseach

Is cuideachta shainithe gníomhaíochta í Uisce Éireann ('an Chuideachta'), faoi theorainn scaireanna, cláraithe agus
corpraithe in Éirinn ar an 17 Iúil 2013. Tá 100% de scaireanna vótála na Cuideachta ag Ervia, mar sin féin, níl aon cheart
eacnamaíoch ag na scaireanna sin le tairbhe a bhaint as gníomhaíochtaí na Cuideachta ('A' scaireanna). Tá 100% de
na cearta eacnamaíocha chun tairbhe a bhaint as gníomhaíochtaí na Cuideachta ag an Aire Airgeadais agus ag an
Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (scaireanna 'B'). Dá réir sin, ní dhéantar ráitis airgeadais Uisce Éireann a
chomhdhlúthú le torthaí Grúpa Ervia.
Cuirtear na ráitis airgeadais i láthair in euro, slánaithe don mhíle is gaire, agus ullmhaítear iad ar bhonn costais stairiúil.
Ullmhaítear na ráitis airgeadais i gcomhréir leis na Caighdeáin Tuairiscithe Airgeadais Idirnáisiúnta (IFRS) agus le
léirmhínithe Choiste Léirmhíniúcháin na gCaighdeán Idirnáisiúnta um Thuairisciú Airgeadais (IFRIC), mar a dtacaíonn an
tAE leo, agus atá i bhfeidhm le haghaidh na dtréimhsí cuntasaíochta dar chríoch 31 Nollaig 2018.

Tuairiscí Rialachais

Tá polasaithe cuntasaíochta suntasacha na Cuideachta leagtha amach i gcuid c den nóta seo. Tá na beartais seo curtha
i bhfeidhm go comhsheasmhach sna blianta go léir atá curtha i láthair sna ráitis airgeadais sin. Féach ar chuid b den
nóta seo le haghaidh measúnacht tionchair ar aistriú chuig IFRS 15 agus IFRS 9 ón dáta éifeachtach, 1 Eanáir 2018. Agus
na polasaithe cuntasaíochta sin á gcur i bhfeidhm is gá breithiúnais agus meastacháin a úsáid a mbíonn tionchar acu
ar na méideanna a aithnítear sna ráitis airgeadais. Féach ar chuid d den nóta seo chun tuilleadh sonraí a fháil faoi na
meastacháin agus breithiúnais chriticiúla chuntasaíochta a chuirtear i bhfeidhm.
Tá ionchas réasúnach ag na Stiúrthóirí go leanfaidh an Chuideachta ag freastal ar a dliteanais nuair a bhíonn siad dlite
go ceann i bhfad agus dá réir sin ullmhaítear na ráitis airgeadais ar bhonn ghnóthais leantaigh. Féach ar nóta 2 de na
ráitis airgeadais.
Tá iarmhéideanna comparáideacha áirithe athluaite sna ráitis airgeadais chun ailíniú le léiriú na bliana reatha, go háirithe
nóta 24 Léasanna oibriúcháin ag teacht go príomha ó athmheasúnú ar na téarmaí léasa atá fágtha. Chomh maith leis
sin, rinneadh iarmhéideanna comparáideacha i nóta 3 Ioncam a athlua i gcomhréir leis na riachtanais IFRS 15 chun
ioncam breise imdhealaithe a nochtadh.

(b)

Caighdeáin Chuntasaíochta Nua agus Léirmhínithe

(i)

Tionchar IFRS 15 Ioncam ó Chonarthaí le Custaiméirí a ghlacadh.

Ráitis Airgeadais

Mar atá ceadaithe ag IAS 1 Cur i Láthair Ráiteas Airgeadais, nocht an Chuideachta faisnéis bhreise i dtaobh míreanna
eisceachtúla ar éadan an ráitis ioncaim, chun cabhrú le tuiscint ar fheidhmíocht airgeadais na Cuideachta. Déileáiltear
le mír mar mhír eisceachtúil má mheastar go bhfuil sé neamhghnách ó thaobh nádúir agus scála de agus go bhfuil an
oiread tábhachta leis go bhfuil gá le nochtadh ar leith chun go dtuigfí i gceart na ráitis airgeadais.

Sa bhliain reatha, chuir an Chuideachta IFRS 15 Ioncam ó Chonarthaí le Custaiméirí (arna leasú in Aibreán 2016) i
bhfeidhm agus tá sé i bhfeidhm le haghaidh tréimhse bhliantúil a thosaíonn ar nó tar éis an 1 Eanáir 2018. Cuireann
IFRS 15 cur chuige 5 chéim i bhfeidhm maidir le haithint ioncaim. Tá treoir níos saineolaí i bhfad curtha le IFRS 15 chun
déileáil le cásanna sonracha. Tá sonraí na riachtanais nua chomh maith lena dtionchar ar na ráitis airgeadais leagtha
amach thíos.
Tá IFRS 15 curtha i bhfeidhm ag an gCuideachta leis an gcur chuige athraithe cúlghabhálach idirthréimhseach, ag úsáid
na seifteanna praiticiúla do chonarthaí críochnaithe i IFRS 15: C5 (a), agus (b), agus le haghaidh conarthaí athraithe i IFRS
15:C5(c).
Úsáideann IFRS 15 na téarmaí 'sócmhainn chonartha' agus 'dliteanas conartha' chun cur síos a dhéanamh ar na téarmaí
is gnách 'ioncam fabhraithe' agus 'ioncam iarchurtha' a thabhairt orthu, ach ní chuireann an Caighdeán cosc ar thearmaí
malartacha a úsáid ar an gclár comhardaithe. Ar an ábhar sin, leanann an Chuideachta ar aghaidh leis an téarmaíocht
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Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
(ar lean)

1.

Ráiteas faoi Pholasaithe Cuntasaíochta

(ar lean)

níos coitianta chun cur síos a dhéanamh ar na hiarmhéideanna sin (féach ar nóta 19 le haghaidh sonraí ar ioncam
iarchurtha).
Nochtar polasaithe cuntasaíochta na Cuideachta dá sruthanna ioncaim go mion i nóta 1 (c) (v) thíos. Tá na breithiúnais
chriticiúla maidir le cur i bhfeidhm na bpolasaithe cuntasaíochta seo leagtha amach i gcuid d den nóta seo. Seachas
nochtadh níos leithne a sholáthair faoi idirbhearta ioncaim na Cuideachta, ní raibh tionchar ag cur i bhfeidhm IFRS 15 ar
an staid airgeadais agus/nó ar fheidhmíocht airgeadais na Cuideachta, mar a chuirtear síos air níos mine thíos.
Ní raibh tionchar ag glacadh le IFRS 15 ar thráth nó ar mhéid an ioncaim a aithnítear maidir le seirbhísí lárnacha uisce
agus fuíolluisce, rudaí a mheastar a bheith ina n-oibleagáidí feidhmíochta ar leith faoin gconradh le custaiméirí. Chomh
maith leis sin, ní raibh tionchar ar bith ag glacadh IFRS 15 ar thráthúlacht nó ar mhéid an ioncaim a aithníodh maidir le
hioncaim ó naisc nua, áit a bhfuil an oibleagáid fheidhmiúcháin éagsúil ó na hoibreacha ar naisc agus go n-aithnítear
ioncam thar am de réir mar a dhéantar na hoibreacha ar naisc a chur i gcrích.
Tar éis measúnú mionsonraithe ar na conarthaí ioncaim le custaiméirí eile de chuid na Cuideachta, níor aithníodh aon
choigeartú sna ráitis airgeadais maidir le glacadh IFRS 15.
(ii)

Tionchar IFRS 9 Ionstraimí Airgeadais a ghlacadh

Sa bhliain reatha, chuir an Chuideachta Ionstraimí Airgeadais IFRS 9 (mar atá athbhreithnithe in Iúil 2014) i bhfeidhm
agus na leasuithe gaolmhara iarmhartacha ar Chaighdeáin IFRS eile atá éifeachtach le haghaidh tréimhse bhliantúil a
thosaíonn ar an 1 Eanáir 2018 nó dá éis. Ceadaíonn forálacha idirthréimhseacha IFRS 9 d'eintiteas gan comparáidí a
athlua. Ina theannta sin, ghlac an Chuideachta le leasuithe iarmhartacha ar Ionstraimí Airgeadais IFRS 7: Nochtadh a
cuireadh i bhfeidhm maidir leis na nochtuithe le haghaidh 2018 agus leis an tréimhse chomparáideach.
Thug IFRS 9 riachtanais nua isteach maidir leis na rudaí seo a leanas:
ྲྲ Aicmiú agus tomhas sócmhainní agus dliteanas airgeadais,
ྲྲ Lagú sócmhainní airgeadais, agus
ྲྲ Cuntasaíocht fálaithe ghinearálta.
Tá sonraí na riachtanais nua seo chomh maith lena dtionchar ar na ráitis airgeadais leagtha amach thíos.
Tá IFRS 9 curtha i bhfeidhm ag an gCuideachta de réir na bhforálacha idirthréimhseacha atá leagtha amach in IFRS 9.
(a) Sócmhainní airgeadais a aicmiú agus a thomhas
Is é an 1 Eanáir 2018 an dáta feidhme tosaigh (i.e. an dáta ar a bhfuil measúnú déanta ag an gCuideachta ar a
sócmhainní airgeadais agus ar a dliteanais airgeadais i dtéarmaí riachtanais IFRS 9). Dá réir sin, chuir an Chuideachta
riachtanais IFRS 9 i bhfeidhm ar ionstraimí atá fós aitheanta amhail ar an 1 Eanáir 2018 agus níor chuir an Chuideachta
na riachtanais i bhfeidhm ar na hionstraimí a bhí dí-aitheanta cheana féin amhail ar an 1 Eanáir 2018.
Ní mór gach sócmhainn airgeadais aitheanta atá faoi raon IFRS 9 a thomhas ina dhiaidh sin ar chostas amúchta nó ar
luach cóir ar bhonn mhúnla gnó an eintitis chun sócmhainní airgeadais agus saintréithe sreafa airgid conarthacha na
sócmhainní airgeadais a bhainistiú.
Rinne Stiúrthóirí na Cuideachta athbhreithniú agus measúnú ar shócmhainní airgeadais na Cuideachta amhail ar an
1 Eanáir 2018, bunaithe ar na fíricí agus na cúinsí a bhí ann ar an dáta sin agus shocraigh siad nach raibh tionchar ag
feidhmiú tosaigh IFRS 9 ar shócmhainní airgeadais na Cuideachta maidir lena n-aicmiú agus a dtomhas.
(b) Lagú sócmhainní airgeadais
Maidir le bearnúchán sócmhainní airgeadais, tá múnla caillteanais creidmheasa iochais de dhíth faoi IFRS 9 seachas
múnla caillteanais creidmheasa tabhaithe faoi IAS 39. Leis an múnla caillteanais creidmheasa ionchais caithfidh
an Chuideachta cuntas a thabhairt ar chaillteanais chreidmheasa ionchasacha agus athruithe sna caillteanais
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Tuairisc Straitéiseach

chreidmheasa ionchasacha ag gach dáta tuairiscithe chun athruithe i riosca creidmheasa a léiriú ó aithint tosaigh na
sócmhainní airgeadais. I bhfocail eile, ní gá ann a thuilleadh go dtarlaíodh teagmhas creidmheasa sula n-aithnítear
caillteanais chreidmheasa. Níor aithin an Chuideachta, i dtaca le nádúr agus riosca creidmheasa a sócmhainní
airgeadais, aon athrú aistrithe maidir leis an liúntas caillteanais mar atá leagtha amach i nóta 12, ag eascairt ó ghlacadh
IFRS 9.
(c) Dliteanais airgeadais a aicmiú agus a thomhas
Tugann IFRS 9 isteach athrú ar aicmiú agus tomhas dliteanas airgeadais a bhaineann leis an gcuntasaíocht i leith
athruithe ar luach cóir dliteanais airgeadais sainithe ag FVTPL inchurtha i leith athruithe ar riosca creidmheasa an
eisitheora.
Go sonrach, éilíonn IFRS 9 go gcuirfí na hathruithe ar luach cóir an dliteanais airgeadais atá inchurtha i leith athruithe
ar riosca creidmheasa an dliteanais sin i láthair in ioncam cuimsitheach eile, ach amháin dá gcruthófar nó dá méadófar
neamhréir chuntasaíochta sa bhrabús nó sa chaillteanas má aithnaítear éifeachtaí athruithe ar riosca creidmheasa an
dliteanais in ioncam cuimsitheach eile. Ní dhéantar athruithe ar luach cóir inchurtha i leith riosca creidmheasa dliteanais
airgeadais a athaicmiú ina dhiaidh sin chun brabúis ná caillteanais, ach, ina ionad sin, aistrítear iad chuig tuilleamh
coinnithe nuair a dhí-aithnítear an dliteanas airgeadais.

Tuairiscí Rialachais

(d) Nochtadh i ndáil le feidhmiú tosaigh IFRS 9
Mar thoradh ar ghlacadh le hIonstraimí Airgeadais IFRS 9 ón 1 Eanáir 2018, níor tháinig aon choigeartú ar thomhas
sócmhainní airgeadais agus dliteanas airgeadais tomhaiste roimhe sin faoi IAS 39. Ní raibh tionchar ag cur i bhfeidhm
IFRS 9 ar shreafaí airgid na Cuideachta. Tá na polasaithe cuntasaíochta nuashonraithe leagtha síos i gcuid (c) den nóta
seo.
(iii)

Caighdeáin eile glactha don chéad uair ag an gCuideachta i Ráitis Airgeadais 2018

Ráitis Airgeadais

Sa bhliain reatha, chuir an Chuideachta an IFRS nua/athbhreithnithe i bhfeidhm, mar atá leagtha amach i dtábla 1, a
bhfuil feidhm acu go héigeantach faoi IFRS, de réir mar atá formhuinithe ag an AE, le haghaidh tréimhsí cuntasaíochta
a thosaíonn ar nó tar éis an 1 Eanáir 2018. Sa bhliain reatha, chuir an Chuideachta an IFRS nua/athbhreithnithe i
bhfeidhm, mar atá leagtha amach i dtábla 1, a bhfuil feidhm acu go héigeantach faoi IFRS, de réir mar atá formhuinithe
ag an AE, le haghaidh tréimhsí cuntasaíochta a thosaíonn ar nó tar éis an 1 Eanáir 2018. Ní raibh aon tionchar ábhartha
ag feidhmiú na leasaithe sin do chaighdeáin ar ráitis airgeadais na Cuideachta do 2018.
Tábla 1: Caighdeáin nua, leasuithe ar chaighdeáin agus léirmhínithe
Caighdeán/Leasú/Léirmhíniú

Dáta Éifeachtach
an AE

Formhuinithe
ag an AE

IFRIC 22 Idirbhearta Airgeadra Eachtraigh agus Comaoin Roimh Ré

1 Eanáir 2018

Márta 2018

Leasuithe ar IAS 40: Aistrithe Réadmhaoine Infheistíochta

1 Eanáir 2018

Márta 2018

Leasuithe ar IFRS 2: Idirbhearta Íocaíochta bunaithe ar Scaireanna a Aicmiú agus a 1 Eanáir 2018
Thomhas

Feabhra 2018

Feabhsúcháin Bhliantúla ar Chaighdeáin IFRS Timthriall 2014–2016

1 Eanáir 2018

Feabhra 2018

Leasuithe ar IFRS 4: Ionstraimí Airgeadais IFRS 9 a Chur i bhFeidhm le Conarthaí
Árachais IFRS 4

1 Eanáir 2018

Samhain 2017
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(iv)

Caighdeáin arna n-eisiúint ach nach bhfuil i bhfeidhm go fóill

(ar lean)

I dTábla 2 leagtar amach na caighdeáin, leasuithe ar chaighdeáin agus léirmhínithe atá eisithe ach nach bhfuil
éifeachtach go fóill faoi IFRS, de réir mar atá formhuinithe ag an AE, don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2018 agus mar sin
nár cuireadh i bhfeidhm agus na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú.
Tábla 2: Caighdeáin nua, leasuithe ar chaighdeáin, agus léirmhínithe atá eisithe ach nach bhfuil i bhfeidhm go
fóill
Caighdeán/Leasú/Léirmhíniú

Dáta Thosach
Feidhme an AE1

Formhuinithe
ag an AE

Léasanna IFRS 16

1 Eanáir 2019

Deireadh
Fómhair 2017

IFRIC 23 Éiginnteacht maidir le Cáin Ioncaim

1 Eanáir 2019

Deireadh
Fómhair 2018

Leasuithe ar IFRS 9: Gnéithe Réamhíocaíochta le Cúiteamh Diúltach

1 Eanáir 2019

Márta 2018

Conarthaí Árachais IFRS 17

1 Eanáir 20212

(Amuigh)

Leasuithe ar IAS 28: Úis Fadtéarmacha i gComhpháirtithe agus Comhfhiontair

1 Eanáir 2019

Feabhra 2019

Feabhsúcháin Bhliantúla ar Chaighdeáin IFRS Timthriall 2015–2017

1 Eanáir 2019

Márta 2019

Leasuithe ar IAS 19: Leasú ar Phlean, Ciorrúchán nó Réiteach

1 Eanáir 2019

Márta 2019

Leasuithe ar Thagairtí don Chreat Coincheapúil i gCaighdeáin IFRS

1 Eanáir 2020

(Amuigh)

Leasú ar Chomhcheangail Ghnó IFRS 3

1 Eanáir 2020

(Amuigh)

Leasuithe ar IAS 1 agus ar IAS 8: Sainmhíniú ar Ábhar

1 Eanáir 2020

(Amuigh)

1

Dáta IASB curtha ar fáil mura bhfuil formhuinithe ag an AE go fóill

2

Tá cinneadh sealadach déanta ag an IASB an dáta óna mbeidh éifeacht ag IFRS 17 Árachas a chur siar go dtí tréimhsí dar tús an 1 Eanáir 2022
nó dá éis.

Eisíodh Léasanna IFRS 16 ar an 13 Eanáir 2016 agus beidh an 1 Eanáir 2019 mar dháta éifeachtach acu. Tá an caighdeán
nua sin á chur in ionad Léasanna IAS 17 (agus an treoir léirmhínitheach bhainteach), agus cuireann sé ar fáil samhail
chuimsitheach nua chun socruithe léasa a aithint chomh agus an chaoi a ndéileáiltear leo i ráitis airgeadais léasaithe
agus léasóirí araon a aithint. Is é an t-athrú is suntasaí atá ann ná athrú ar chuntasaíocht léasaí áit a chuirtear deireadh
leis an deighilt idir léasanna oibriúcháin agus airgeadais, agus, mar sin de, cuirtear an chuntasaíocht i gcomhair
sócmhainní agus dliteanas a bhaineann leis na léasanna oibriúcháin san áireamh sa chlár comhardaithe. Aithneofar
muirear dímheasa agus muirear ús léasa sa ráiteas ioncaim in ionad an chostais oibriúcháin atá ag oibriú ar chíos a bhí
aitheanta roimhe seo. Tá sé i gceist againn IFRS 16 a chur i bhfeidhm ag baint úsáide as an gcur chuige cúlghabhálach
leasaithe, agus leis seo ní dhéanfar comparáidí a athlua nuair a bheidh caighdeáin nua á ghlacadh. Ní bheidh aon
choigeartú carnach ar thuilleamh coinnithe ar dháta an aistrithe. Ní bheidh tionchar ábhartha ag tionchar ghlacadh
an chaighdeáin nua ar bhrabúis tuairiscithe an Ghrúpa, ach beidh miontionchair aicmithe ann idir costais oibriúcháin
thuairiscithe, costais dhímheasa agus costais airgeadais, a mbeidh neodrach san iomlán den chuid is mó. Aithneofar
sócmhainní agus dliteanais ar chlár comhardaithe breise i leith shocruithe léasa oibrithe na Cuideachta, arb ionann
iad agus luach reatha na ngealltanas ar léasa oibrithe amach anseo de €20.9 milliún amhail ar an 31 Nollaig 2018,
mar atá leagtha amach i nóta 24, agus cuirfear i láthair ar an gclár comhardaithe é mar dhliteanas léasa, le ceart
comhfhreagrach úsáide sócmhainne (coigeartaithe le haghaidh cíos réamhíoctha/cíos fabhraithe ar an dáta aistrithe).
Glacfaidh an Chuideachta leis an tairiscint phraiticiúil curtha ar fáil ag IFRS 16, trí nach gá ag eintiteas athmheasúnú a
dhéanamh ar chonradh chun a fháil amach cibé an bhfuil sé ina léas, nó an bhfuil léas ann, ar an dáta iarratais tosaigh,
agus ina ionad sin, ceadaítear IFRS 16 a chur i bhfeidhm ar chonarthaí a aithníodh roimhe seo mar léasanna faoi IAS 17
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agus IFRIC 4 agus gan IFRS 16 a chur i bhfeidhm ar chonarthaí ina bhuil léas iontu faoi IAS 17 agus IFRIC 4 nár aithníodh
roimhe seo.

(c)

Beartais Shuntasacha Chuntasaíochta

(i)

Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh

(i)

Aithint

Tuairisc Straitéiseach

Ceaptar nach mbeidh tionchar mór ag cur i bhfeidhm na IFRSanna/leasuithe/na bhfeabhsúchán bliantúla eile, arna
n-eisiúint ar 31 Nollaig 2018 ach nach bhfuil i bhfeidhm fós, ar ráitis airgeadais na Cuideachta.

Déantar réadmhaoin, gléasra agus trealamh a thomhas ag costas lúide dímheas carntha agus caillteanais charntha
bhearnúcháin air sin. Cuimsítear i gcostais costais díreacha (lena n-áirítear costais atá inchurtha go díreach i leith
saothair agus forchostais), costais díchoimisiúnaithe nó athchóirithe agus ús arna thabhú chun tógáil na sócmhainne a
mhaoiniú nuair a thógann tógáil tréimhse ama nach beag le críochnú.
Is ionann sócmhainní arna dtógáil agus an costas as réadmhaoin, gléasra agus trealamh a cheannach, a thógáil agus a
shuiteáil sula mbaintear úsáid tháirgiúil astu.
Dímheas

Tuairiscí Rialachais

(ii)

Déantar dímheas ar mhíreanna réadmhaoine, gléasra agus trealaimh ón uair a bhíonn siad ar fáil le húsáid.

Sócmhainní bonneagair (lena n-áirítear boscaí teorann, taiscumair, píblínte uisce &
fuíolluisce agus ceangail seirbhíse)

40–100 bliain

Sócmhainní oibriúcháin (lena n-áirítear méadair, caidéil, agus córais leictreacha &
mheicniúla)

12–70 bliain

Sócmhainní neamh-líonra (lena n-áirítear daingneáin & feistis, feithiclí agus trealamh
ríomhaire)

3–15 bliain

Ráitis Airgeadais

Ríomhtar an muirear as dímheas go príomha chun costas na réadmhaoine, an ghléasra agus an trealaimh a dhíscríobh,
lúide costas iarmharach measta, ar bhonn líne dírí thar a saol úsáideach measta. Déantar dímheas ar shócmhainní
léasaithe thar téarma an léasa nó a saol úsáideach, cibé acu is giorra. Is iad na haicmithe móra sócmhainne agus a saol
úsáideach measta ná:

Ní ghearrtar dímheas ar thalamh ná sócmhainní arna dtógáil.
Déantar an modh dímheasa, saolta úsáideacha agus luachanna iarmharacha a athbhreithniú ar gach dáta tuairiscithe
agus déantar iad a choigeartú más cuí.
(iii)

Caiteachais ina dhiaidh sin

Aithnítear caiteachas ina dhiaidh sin, mar shampla an costas as cuid nó mír réadmhaoine, gléasra agus trealaimh a
athsholáthar, i suim ghlanluacha na míre más dócha go sreabhfaidh na tairbhí eacnamaíocha a bheidh ag baint leis an
mír sa todhchaí chuig an gCuideachta, agus más féidir a costas a thomhas go hiontaofa. Déantar suim ghlanluacha na
coda athsholáthraithe a dhí-aithint. Aithnítear na costais a bhaineann le cothabháil laethúil a dhéanamh ar réadmhaoin,
gléasra agus trealamh sa chuntas brabúis nó caillteanais de réir mar a aithnítear iad.
(iv)

Costais iasachta

Déantar costais iasachta a chaipitliú mar chostas sócmhainne má tá siad inchurtha go díreach i leith éadáil, thógáil nó
tháirgeadh sócmhainne cáilithí. Is é atá i sócmhainn cháilitheach ná sócmhainn ar gá tréimhse shubstaintiúil ama a

81

Uisce Éireann

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
(ar lean)

1.

Ráiteas faoi Pholasaithe Cuntasaíochta

(ar lean)

chaitheamh chun é a ullmhú dá n-úsáid bheartaithe nó le haghaidh díolacháin. Tagann deireadh le caipitliú úis nuair a
dhéantar an tsócmhainn a choimisiúnú nó áit ar cuireadh isteach ar fhorbairt ghníomhach ar feadh tréimhse fada ama.
Aithnítear gach costas iasachta eile i mbrabús nó caillteanas sa bhliain ina thabhtar iad.
(ii)

Sócmhainní doláimhsithe

(i)

Bogearraí, bogearraí arna bhforbairt agus sócmhainní doláimhsithe eile

Cuimsíonn costais as bogearraí sócmhainní a fhorbraítear go hinmheánach agus sócmhainní a cheannaítear go
seachtrach.
Tagraíonn bogearraí a fhorbraítear go hinmheánach le costais a bhaineann go díreach le táirgeadh táirgí inaitheanta
agus uathúla bogearraí atá rialaithe ag an gCuideachta. Aithnítear na costais sin mar shócmhainní doláimhsithe má
mheastar gur dóchúil go mbeidh tairbhí eacnamaíocha ag baint leis na táirgí sin a sháróidh na costais. Ní dhéantar na
costais sin a chaipitliú ach má chomhlíontar na critéir atá leagtha amach in IAS 38. Cuimsíonn an caiteachas a dhéantar
a chaipitliú an costas as ábhair, saothar díreach, forchostais atá inchurtha go díreach i leith ullmhú na sócmhainne dá
n-úsáid bheartaithe, agus costais iasachta ar shócmhainní cáilitheacha.
Déantar ceadúnais bogearraí ríomhaire faighte a chaipitliú ar bhonn na gcostas a tabhaíodh chun na sócmhainní
sonracha a fháil agus úsáid a bhaint astu, ar chuntar go gcomhlíonann na costais na critéir in IAS 38 i gcomhair caipitliú.
Áirítear le sócmhainní doláimhsithe eile creat oibriúcháin an tionscail uisce, tionscadal casta um athrú ó bhonn chun
aon samhail amháin d’fhóntas poiblí a bheadh éifeachtach agus éifeachtúil a chur ar fáil.
(ii)

Taighde agus Forbairt

Déantar caiteachas taighde agus forbartha a mhuirearú ar an ráiteas ioncaim mar chaiteachas fulaingthe, ach amháin
caiteachas áirithe forbartha a dhéantar a chaipitliú laistigh de shócmhainní doláimhsithe nuair a chomhlíontar na critéir
atá leagtha amach in IAS 38 Sócmhainní Doláimhsithe.
(iii)

Amúchadh sócmhainní doláimhsithe

Déantar sócmhainní doláimhsithe a amúchadh ar bhonn líne dírí i mbrabús agus caillteanas thar a saol úsáideach
measta, ón dáta a bhfuil siad ar fáil le húsáid. Ní dhéantar amúchadh a mhuirearú ar shócmhainní forbartha nach
bhfuil ar fáil le húsáid fós. Déantar bogearraí agus sócmhainní doláimhsithe a amúchadh, ar bhonn líne dírí, thar a saol
úsáideach measta de suas go seacht mbliana.
Athbhreithnítear modhanna amúchta, saolta úsáideacha agus luachanna iarmharacha ar gach dáta tuairiscithe agus
déantar coigeartú orthu más cuí.
(iv)

Costais iasachta

Féach ar pholasaí cuntasaíochta (i).
(iii)

Bearnúchán Sócmhainní

(i)

Sócmhainní atá faoi réir amúchta

Déantar sócmhainní doláimhsithe a bhfuil saol úsáideach éiginnte acu nó nach bhfuil réidh le húsáid fós, a thástáil go
bliantúil le haghaidh bearnúcháin.
(ii)

Sócmhainní atá faoi réir dímheasa/amúchta

Déantar méideanna tugtha anonn na sócmhainní sin a athbhreithniú ar gach dáta tuairiscithe chun socrú cibé acu an
bhfuil aon chomhartha de bhearnúchán. Má tá comhartha ann go bhfuil bearnú i gceist, déantar méid in-aisghabhála na
sócmhainne a mheas.
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(iii)

Caillteanas bearnúcháin a aisiompú

(ar lean)

(iv)

Tuairisc Straitéiseach

Chun críocha bearnúchán a mheasúnú, cuirtear sócmhainní i ngrúpaí ag na leibhéil is ísle dá bhfuil sreafaí airgid ar
féidir a aithint astu féin (aonaid giniúna airgid nó AGAnna). Aithnítear caillteanas bearnúcháin le haghaidh na méide
ag a sháraíonn méid tugtha anonn sócmhainne a méid in-aisghabhála. Is é atá sa mhéid in-aisghabhála ná luach cóir
sócmhainne lúide costas as diúscairt nó luach úsáide sócmhainne, cibé acu is airde. Aithnítear caillteanais bhearnúcháin
sa chuntas brabúis nó caillteanais. Déantar caillteanais bhearnúcháin arna n-aithint i dtaobh AGAnna a leithdháileadh
ar dtús chun an méid glanluacha d'aon dea-thoil dáilte ar an AGA a laghdú, agus ina dhiaidh sin leithdháiltear iad chun
laghdú a dhéanamh ar mhéid glanluacha na sócmhainní eile san AGA ar bhonn pro rata.
Caillteanas bearnúcháin a aisiompú

Déantar caillteanais bhearnúcháin arna n-aithint i dtréimhsí roimhe sin a mheasúnú ar gach dáta tuairiscithe le
haghaidh aon chomharthaí gur tháinig laghdú ar an gcaillteanas nó nach ann dó a thuilleadh. Ní fhreaschuirtear
caillteanas bearnúcháin ach amháin chomh fada is nach sáraíonn suim ghlanluacha na sócmhainne an méid a shocrófaí,
glan ó dhímheas nó amúchadh, dá mba rud é nár aithníodh caillteanas bearnúcháin sa chéad áit.

(iv)

Tuairiscí Rialachais

Déanfar freaschur chaillteanas bearnúcháin do AGA a leithdháileadh ar shócmhainní an aonaid, ach amháin dea-thoil,
pro rata le méideanna tugtha anonn na sócmhainní sin. Aithnítear an freaschur láithreach i mbrabús nó caillteanas,
ach amháin má thugtar an tsócmhainn anonn ag méid athluacháilte, agus sa chás sin déileálfar leis an bhfreaschur mar
mhéadú ar athluacháil. Agus úsáid á baint as méid tugtha anonn athbhreithnithe na sócmhainne déantar soláthar do
dhímheas/amúchadh ar bhonn líne dírí thar an saol úsáideach fágtha atá measta don tsócmhainn.
Airgeadra Eachtrach

Tá na ráitis airgeadais sin tuairiscithe in euro, airgeadra feidhmiúil na Cuideachta.
(i)

Idirbhearta airgeadra eachtraigh

(v)

Ráitis Airgeadais

Déantar idirbhearta in airgeadraí eachtracha a thaifeadadh ag an ráta a bhíonn i réim ar dháta na n-idirbheart. Aistríodh
sócmhainní agus dliteanais airgid arna n-ainmniú in airgeadraí eachtracha chuig an airgeadra feidhmiúil ag na rátaí a
bhí i bhfeidhm ag an dáta tuairiscithe. Aithnítear sa chuntas brabúis nó caillteanais an gnóthachan nó an caillteanas
airgeadra eachtraigh a eascraíonn as an aistriú. Déantar na sócmhainní neamhairgeadaíochta a thomhaistear ar
chostas stairiúil in airgeadra eachtrach a aistriú agus baintear úsáid as an ráta malartaithe atá i bhfeidhm ar dháta an
idirbhirt, agus ní aistrítear arís iad ina dhiaidh sin.
Ioncam

Tomhaistear ioncam bunaithe ar an gcomaoin a measann an Chuideachta a bhfuil siad i dteideal a fháil i gconradh
le custaiméir, agus ní áirítear méideanna bailithe ar son tríú páirtithe. Aithníonn an Chuideachta ioncam nuair a
chomhlíontar nó de réir mar a chomhlíontar na hoibleagáidí feidhmíochta, mar atá leagtha amach sa chonradh. Má
mheastar nach gcomhlíontar na critéir um aithint ioncaim le haghaidh idirbhirt, cuirtear moill le haithint ioncaim go
mbeidh inbhailitheacht dearbhaithe go réasúnta.
Braitheann roinnt foinsí ioncaim de chuid na Cuideachta ar fhaomhadh a fháil ón rialaitheoir tionscail, an Coimisiún
um Rialáil Fuinnimh. I gcúinsí áirithe d’fhéadfadh go mbeadh an t-ioncam atá “ceadaithe” de réir na rialachán bheith
róghnóthaithe nó tearc-ghnóthaithe sa bhliain airgeadais. Is féidir aon róghnóthú nó tearcghnóthú a chuimsiú, laistigh
de pharaiméadair áirithe, agus an t-ioncam rialála le haghaidh na mblianta ina dhiaidh sin á ríomh. Ní dhéantar aon
choigeartú um róghnóthú nó tearcghnóthú sa bhliain ina dtagann siad chun cinn.
Is ionann ioncam go príomha agus na luachanna díolacháin a díorthaíodh as na gnéithe seo a leanas;
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Seirbhísí soláthair uisce agus fuíolluisce do chustaiméirí tráchtála
Déantar bille don ioncam bunaithe ar an méid a sholáthraítear. Aithnítear meastachán ar luach na seirbhísí uisce agus
fuíolluisce a chuirtear ar fáil do chustaiméirí idir dháta an léimh mhéadair deiridh agus an dáta tuairiscithe in ioncam
nuair a bhíonn seirbhísí curtha ar fáil, ach nach mbíonn aon sonrasc tugtha ag an dáta tosaigh.
Seirbhísí soláthair uisce agus fuíolluisce do chustaiméirí baile - Ioncam fóirdheontais ón Rialtas
Cheannaíonn an Rialtas, agus é ag feidhmiú ar bhonn Rialtais, méid áirithe uisce ón gCuideachta ag praghas an
mhargaidh thar ceann chustaiméirí agus ag teacht leis an ioncam ceadaithe a bhí socraithe ag an Rialtóir. Aithníonn
an Chuideachta an t-ioncam seo ar bhonn córasach chun uainiú dhíol earraí leis an Rialtas a léiriú. Déantar bille don
ioncam fóirdheontai go léir agus bailítear é laistigh den tréimhse tuairiscithe.
Ioncam ó chónaisc nua
Faigheann an Chuideachta ranníocaíochtaí ó chustaiméirí maidir le costas cónaisc a bhaineann leis an líonra uisce. I gcás
go ndéantar bille do na ranníocaíochtaí roimh ré, aithnítear iad in ioncam iarchurtha agus scaoiltear iad go hioncam de
réir mar a chomhlíontar an oibleagáid feidhmíochta.
(vi)

Léasanna

Rangaítear mar léasanna airgeadais léasanna a nglacann an Chuideachta chuici féin cuid mhór na rioscaí agus na
luachanna saothair a bhaineann lena n-úinéireacht. Déantar an luach cóir, nó más ísle é, luach reatha na sócmhainní
arna bhfáil faoi léasanna airgeadais, a chuimsiú faoi réadmhaoin, ghléasra agus trealamh agus déantar é a dhíscríobh
thar téarma an léasa nó saol úsáideach measta na sócmhainne, cibé acu is ísle. Cuimsítear mar dhliteanais na gnéithe
caipitil a bhaineann le hoibleagáidí sa todhchaí. Déantar ús ar an oibleagáid léasa atá fágtha a mhuirearú ar an ráiteas
ioncaim thar tréimhse an léasa. Ríomhtar an muirear sin ionas go gcruthaítear ráta tréimhsiúil seasmhach d'iarmhéid na
hoibleagáide atá fágtha le haghaidh gach tréimhse chuntasaíochta.
Aithnítear fáltais/íocaíochtaí léasa mar ioncam/costas ar bhonn an mhéid chothroim thar téarma an léasa, ach
amháin áit a bhfuil bonn córasach eile ann atá níos ionadaí ar an bpátrún ama ina mbaintear leas as na tairbhí
eacnamaíocha ó na sócmhainní léasaithe lena linn. Aithnítear ioncam léasa mar ioncam, nuair a thagann sé as cuid
de ghnáthghníomhaíochtaí na Cuideachta. Aithnítear mar chostas cíosanna teagmhasacha a thagann chun cinn faoi
léasanna oibriúcháin sa tréimhse ina thabhtar iad. Sa chás ina bhfaightear dreasachtaí léasa chun dul i mbun léasanna
oibriúcháin, aithnítear na dreasachtaí sin mar dhliteanas. Aithnítear tairbhe comhiomlán dreasachtaí mar laghdú ar
chostais chíosa ar bhonn an mhéid chothroim, ach amháin áit a bhfuil bonn córasach eile níos ionadaí ar an bpátrún
ama ann ina mbaintear leas as na tairbhí eacnamaíocha ón tsócmhainn léasaithe lena linn.
Cuntasaíocht i gcomhair socruithe a bhfuil léasa ag gabháil leo
Chun a dheimhniú cibé acu an gcuimsíonn socrú léas nó nach gcuimsíonn brathann sé ar cé acu an mbaineann nó nach
mbaineann an socrú le húsáid agus rialú sócmhainne ar leith. Aicmítear léasanna mar léasanna airgeadais má aistríonn
an socrú an chuid is mó de na rioscaí agus de na luachanna saothair a mbaineann lena n-úinéireacht. Déantar gach léas
eile a chatagóiriú mar léas oibriúcháin.
(vii) Deontais
Aithnítear deontas rialtais mar dhliteanas ar dtús sa chlár comhardaithe nuair atá dearbhú réasúnta tugtha go
bhfaighfear é agus go gcomhlíonfaidh an Chuideachta na coinníollacha a ghabhann leis. Aithnítear na deontais ioncaim
atá mar chúiteamh don Chuideachta as costais arna dtabhú sa ráiteas ioncaim ar bhonn córasach sna blianta céanna
ina dtabhaítear na costais. Déantar deontais a chúitíonn an Chuideachta as costas sócmhainne a amúchadh don ráiteas
ioncaim ar bhonn córasach thar shaol úsáideach na sócmhainne chun an muirear dímheasa a mheaitseáil.
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(viii) Soláthairtí agus Dliteanais Theagmhasacha

Tuairisc Straitéiseach

Aithnítear foráil más rud é go bhfuil oibleagáid dlí nó inchiallaithe reatha ar an gCuideachta ar féidir a mheas
go hiontaofa, de bharr imeacht san am a caitheadh, agus gur dócha go mbeidh gá le eis-sreabhadh shochair
eacnamaiochta chun oibleagáid a shocrú. San áit a bhfuil an éifeacht ábhartha, déantar na soláthairtí a shocrú trí na
sreafaí tuartha airgid amach anseo a asbhaint ag úsáid ráta réamhchánach a léiríonn measúnuithe reatha margaidh ar
an luach ama airgid agus na rioscaí ar leith a bhaineann leis an dliteanas. Aithnítear an muirear maoinithe bainteach i
gcostais airgeadais.
D'fhéadfadh dliteanais teagmhasacha teacht maidir le comhaontuithe conarthacha ina bhfuil aonán den Chuideachta
mar pháirtí. Déantar iad siúd a mheas (más féidir) ar bhonn na faisnéise atá ar fáil maidir leis an gcostas féideartha a
bhainfeadh le táirgeacht ó aon imeachtaí den sórt sin atá i gceist ar an dáta tuairiscithe. Is dliteanais iad siúd, le cois
iad siúd a ndéantar soláthar dóibh sna ráitis airgeadais, a d’fhéadfadh a theacht chun cinn mar thoradh ar tharlú nó
neamhtharlú ceann amháin nó níos mó d’imeachtaí éiginnte sa todhchaí ach mar gheall ar nádúr na dteagmhasachtaí,
ní féidir soláthar a dhéanamh dóibh sna ráitis airgeadais (i gcomhréir le IFRS).
(ix)

Oibleagáidí leasa scoir

i.

Scéim pinsin sochair shainithe
Tuairiscí Rialachais

Is scéim sochair iarfhostaíochta í scéim sochair sainithe seachas plean ranníocaíochta sainithe, rud a dtugtar sonraí faoi
thíos.
Cuimsíonn pleananna sochair iarfhostaíochta ní hamháin socruithe foirmiúla ach cleachtais neamhfhoirmiúla freisin
as a n-éiríonn oibleagáidí inchiallaithe agus mar sin de, bíonn an chóireáil cuntasaíochta mar a chéile, is cuma más
oibleagáid dlí nó inchiallaithe atá san oibleagáid.
I gcás scéimeanna sochair sainithe, déantar an costas as sochair a chur ar fáil a mheas agus úsáid á baint as Modh na
n-Aonad Réamh-mheasta Creidmheasa agus déantar athbhreithnithe achtúireacha ar gach lá tuairiscithe. Déantar
gnóthachain agus caillteanais achtúireacha a aithint ina n-iomlán sa tréimhse ina dtagann siad chun cinn. Aithnítear
lasmuigh de bhrabús nó chaillteanas iad agus cuirtear i láthair iad in ioncam cuimsitheach eile.

Ráitis Airgeadais

Aithnítear an costas iar-seirbhíse láithreach. Déantar an costas seirbhíse reatha agus gnóthachain agus caillteanais
ar réitigh agus ciorrúcháin a mhuirearú ar chostais oibriúcháin, nó ar sholáthairtí i gcásanna ina ndearnadh soláthar
ar dtús i gcomhar na gcostas bainteach mar chuid de sholáthar athstruchtúraithe a aithint. Déantar an glanchostas
úis as pinsean a ríomh tríd an ráta lascaine ag tús na tréimhse a chur i bhfeidhm ar an nglandliteanas nó ar an
nglansócmhainn sainithe.
Is ionann an oibleagáid sochair scoir arna aithint sa chlár comhardaithe luach reatha an oibleagáid sochair sainithe le
haghaidh na scéime agus luach cóir shócmhainní na scéime.
(ii)

ii. Scéimeanna pinsin ranníocaíochta sainithe

Is ionann scéim ranníocaíochta sainithe agus scéim sochair iarfhostaíochta faoina n-íocann aonán ranníocaíochtaí
seasta isteach in aonán ar leithligh, agus ní bheidh aon oibleagáid dlí ná inchiallaithe ar bith air méideanna breise a
íoc. Déantar na ranníocaíochtaí atá iníoctha faoi na scéimeanna ranníocaíochta sainithe a mhuirearú ar bhrabús nó
chaillteanas sna tréimhsí a gcuireann fostaithe seirbhísí ar fáil lena linn.
(iii)

Cuntasaíocht tugtha ar scéim pinsin sochair shainithe mar Phlean Grúpa

Oibríonn Grúpa Ervia scéim pinsin sochair sainithe. Glacann roinnt fostaithe de chuid na Cuideachta páirt sa scéim sin.
Tugtar cuntas i leith na scéime mar Phlean Grúpa i gcomhréir le IAS 19. (athbhreithnithe).

85

Uisce Éireann

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
(ar lean)

1.

Ráiteas faoi Pholasaithe Cuntasaíochta

(x)

Sócmhainní agus Dliteanais Airgeadais

i.

Iasachtaí

(ar lean)

Aithnítear iasachtaí ar dtús ag luach cóir lúide costais atá inchurtha i leith idirbhirt. I ndiaidh a n-aitheantas tosaigh
sonraítear na hiasachtaí ag an gcostas amúchta le húsáid mhodh an ghlanráta úis.
(ii)

ii. Sócmhainní agus dliteanais airgeadais neamhdhíorthacha

Trádáil agus infháltais eile
Aithnítear infháltais trádála agus infháltais eile ar dtús ag cóirluach na comaoine atá infhála agus iompraítear iad ag
an luach seo ina dhiaidh sin lúide liúntas cuí do chaillteanais bhearnúcháin. Soláthraítear caillteanais bhearnúcháin
trí shamhail caillteanais creidmheasa ionchasach a úsáid, agus aithnítear an bearnúchán ionchasach mar speansas
i gcostais oibriúcháin. Ríomhtar an méid caillteanais creidmheasa ionchais trí rátaí caillteanais ionchasa a chur i
bhfeidhm, bunaithe ar an bhfeidhmíocht iarbhír bailiúcháin airgid stairiúil, chuig próifíl an fhiachais aoise le tosca
maicreacnamaíocha amach anseo agus tosca a bhaineann go sonrach leis na féichiúnaithe san áireamh.
Polasaí is infheidhme roimh an 1 Eanáir 2018: Tugtar liúntais ar leith sa chás go bhfuil fianaise oibiachtúil ar
bhearnúchán, mar shampla áit nach bhfuil ar chumas íoc. Déantar soláthar breise ar bhonn punainne chun caillteanais
tabhaithe breise a chlúdach bunaithe ar anailís ar an taithí roimhe sin ar chaillteanas agus é tugtha suas chun dáta chun
coinníollacha reatha an mhargaidh a léiriú.
Airgead agus coibhéis airgid
Cuimsíonn airgead agus coibhéis airgid, airgead ar láimh, taiscí inaisíoctha ar éileamh agus infheistíochtaí
gearrthéarmacha eile atá an-leachtach a bhfuil aibíochtaí bunaidh acu de thrí mhí nó níos lú, lúide rótharraingtí
inaisíoctha ar éileamh.
Trádáil agus iníocthaigh eile
Déantar infháltais trádála agus eile a thaifeadadh ar dtús ag luach cóir, arb é sin an bhunsuim arna sonrascadh móide
aon chostas idirbhirt atá inchurtha go díreach, agus iompraítear iad ina dhiaidh sin ag an gcostas amúchta ag baint
úsáid as modh an úis ghlain.
(xi)

Costais Ghlana Airgeadais

Cuimsíonn ioncam airgeadais ioncam úis ar chistí infheistithe. Aithnítear ioncam úis de réir mar a thabhaítear é sa
chuntas brabúis nó caillteanais, agus úsáid á baint as modh an úis ghlain.
Cuimsíonn costais airgeadais ús iníoctha ar iasachtaí, muirear maoinithe ar sholáthairtí, caillteanais bhearnúcháin
aitheanta ar shócmhainní airgeadais (seachas infháltais trádála) agus glanchostais ús pinsin. Maidir le costais iasachta
nach bhfuil inchurtha go díreach i leith éadáil, thógáil nó táirgeadh sócmhainne cáilithí, aithnítear i mbrabús nó
caillteanas iad agus úsáid á baint as modh an úis ghlain. Déantar an glanchostas úis as pinsean a ríomh tríd an ráta
lascaine ag tús na tréimhse a chur i bhfeidhm ar an nglandliteanas nó ar an nglansócmhainn sainithe.
(xii) Cáin Ioncaim
Cuimsíonn costas cáin ioncaim cáin reatha agus cáin iarchurtha. Aithnítear cáinioncaim sa ráiteas ioncaim ach amháin
sa mhéid go bhfuil sé bainteach le comhcheangail ghnó, nó le míreanna a aithnítear go díreach mar chothromas nó in
ioncam cuimsitheach eile.
Is é atá sa cháin reatha ná an cháin iníoctha nó infhála mheasta ar an ioncam nó caillteanas inchánach don bhliain, agus
úsáid á baint as rátaí cánach a achtaíodh nó a achtaíodh go substaintiúil ar an dáta tuairiscithe, agus aon choigeartú ar
cháin iníoctha i dtaobh na mblianta roimhe sin.
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Aithnítear cáin iarchurtha maidir le gach difríocht shealadach idir méideanna glanluacha sócmhainní agus dliteanas
chun críocha tuairiscithe airgeadais agus na méideanna a úsáidtear chun críocha cánachais. Tomhaistear cáin
iarchurtha ag na rátaí cánach a bhfuiltear ag súil leo sna tréimhsí ina bhfuiltear ag súil le freaschur na ndifríochtaí
sealadacha i bhfianaise rátaí cánach agus dlíthe a achtaíodh nó a achtaíodh go substainteach faoin dáta tuairiscithe.
Tuairisc Straitéiseach

Féachtar ar shócmhainn chánach iarchurtha mar in-aisghabhála agus mar sin ní aithnítear í ach, ar bhonn fianaise atá
ar fáil, nuair is dóchúil go mbeidh brabúis oiriúnacha inchánach ann ónar féidir freaschur na ndifríochtaí sealadacha
bunúsacha amach anseo a asbhaint.
Déantar sócmhainní agus dliteanais chánach iarchurtha a chúiteamh nuair atá ceart chun cúitimh ar féidir a chur i
bhfeidhm de réir an dlí ann laistigh den údarás cánach céanna agus áit arb é an rún ná socrú ar ghlanbhonn nó an
tsócmhainn a inréadú agus an dliteanas a shocrú ag an am céanna.
(xiii) Brabús Oibriúcháin
Sonraítear brabús oibriúcháin roimh ghlanchostais airgeadais agus chánachas.
(xiv) Bearta Neamh-GAAP

(d)

Tuairiscí Rialachais

Sainítear TRÚCDA mar thuillimh roimh ús, cháin, dhímheas agus amúchadh. Sainítear glanfhiachas mar iomlán na
n-iasachtaí lúide airgead agus coibhéisí airgid. Baineann an Chuideachta úsáid as na bearta sin neamh-GAAP chun eolas
úsáideach faoi fheidhmíocht agus mhaoiniú a chur ar fáil don lucht bainistíochta, do stocshealbhóirí agus do pháirtithe
leasmhara seachtracha.

Breithiúnais agus Meastacháin Chuntasaíochta Chriticiúla

Éilítear ar an gCuideachta meastacháin, boinn tuisceana agus breithiúnais ar leith a dhéanamh a chreideann sí a bheith
réasúnach bunaithe ar an eolas atá ar fáil, agus í ag cur na bpolasaithe cuntasaíochta seo i bhfeidhm. Bíonn tionchar ag
na meastacháin, na boinn tuisceana agus na breithiúnais sin ar na méideanna sócmhainní agus dliteanais ar dháta na
ráitis airgeadais agus na méideanna ioncaim agus costais a aithnítear le linn na dtréimhsí tuairiscithe a chuirtear i láthair.
D'fhéadfadh éifeacht ábhartha a bheith ag athruithe ar na meastacháin sin ar na ráitis airgeadais.

(i)

Ráitis Airgeadais

Déanann an Chuideachta measúnú ar bhonn leanúnach ar a meastacháin ag baint úsáide as taithí stairiúil,
comhairliúchán le saineolaithe agus modhanna eile a cheaptar a bheith réasúnach sna cúinsí ar leith. D'fhéadfadh
torthaí iarbhír a bheith difriúil ó na meastacháin sin agus aithnítear a n-éifeacht sa tréimhse ina dtagtar ar an eolas
faoina fíricí as ar eascair an t-athbhreithniú.
Breithiúnais chriticiúla ag cur polasaithe cuntasaíochta na Cuideachta i bhfeidhm

Is iad seo a leanas na breithiúnais chriticiúla seachas iad sin a bhaineann le meastacháin (a ndéileáiltear leo ar leithligh
thíos) atá déanta ag an gCuideachta agus í ag cur na bpolasaithe cuntasaíochta seo i bhfeidhm agus a bhfuil an
t-éifeacht is mó acu ar na méideanna a aithnítear sna ráitis airgeadais.
(a)

Rangú ar chostas idir caiteachas oibriúcháin agus caiteachas caipitil

Teastaíonn breithiúnais shuntasacha le caiteachas a rangú mar chaiteachas caipitil nó oibriúcháin, go háirithe i
gcásanna a mbíonn eilimintí de ghníomhaíochtaí feabhsúcháin (caipiteal) agus cothabháil (oibriúchán) araon ann. Tá
na polasaithe, na rialúcháin agus na nósanna imeachta cuí i bhfeidhm ag an gCuideachta leis na rioscaí go ndéanfaí
caiteachas neamhincháilithe a chaipitliú a mhaolú.
(b)

Aitheantas ioncaim - cur chuige punainne agus measúnú dóchúlachta

Chuir an Chuideachta an cleachtas praiticiúil tairgthe ag IFRS 15 i bhfeidhm, an 'cur chuige punainne', trína gcuireann an
Chuideachta IFRS 15 i bhfeidhm ar phunann conarthaí le saintréithe comhchosúla. Chuir an Chuideachta a breithiúnas
i bhfeidhm chun punanna cuí custaiméirí a shainaithint, go bhfuiltear ag súil go réasúnach go mbeadh tionchar na
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n-éifeachtaí ar na ráitis airgeadais le cur i bhfeidhm IFRS 15 ar an bpunann gan mórán difríocht shuntasach ó chur i
bhfeidhm IFRS 15 ar na conarthaí aonair sa phunann sin.
Sonraítear in IFRS 15 nach ceart ioncam a aithint ach amháin más dóchúil go mbaileoidh an t-eintiteas an chomaoin
a mbeidh sí ina teideal de mar mhalairt ar na hearraí nó seirbhísí a aistreofar chuig an gcustaiméir. Tar éis measúnú
mionsonraithe a dhéanamh, chinn an Chuideachta nach bhfuil aon ghrúpa inaitheanta custaiméirí ann ag pointe billeála
agus bailithe ioncaim a mheasúnaíodh mar 'neamhdhóchúil'.
(ii)

Neamhchinnteacht meastacháin

Is iad seo a leanas na príomhbhoinn tuisceana maidir leis an todhchaí agus le príomhfhoinsí neamhchinnteacht
meastacháin ag deireadh an tréimhse tuairiscithe a bhféadfadh riosca suntasach a bheith ann go mbeadh coigeartú
ábhartha dá bharr ar na suimeanna glanluacha sócmhainní agus caiteachais laistigh den bhliain seo chugainn.
(a)

Sócmhainní bonneagar agus na sócmhainní a úsáidimid inár ngnó

Amhail ar 31 Nollaig 2018, b'ionann comhiomlán réadmhaoin, fearas agus trealamh (RF&T) agus sócmhainní
dholáimhsithe na Cuideachta agus €2,781.4 milliún, rud a thug cuntas ar fhormhór shócmhainní na Cuideachta. Dá
bhrí sin tá na meastacháin agus na boinn tuisceana a dhéantar leis an luach iompair a dheimhniú criticiúil do na ráitis
airgeadais mar go bhféadfadh in-aisghabhálacht, nó a n-easpa, éifeacht shuntasach a bheith acu ar fheidhmíocht agus
staid airgeadais na Cuideachta amach anseo.
Bearnúchán
Oibríonn an Chuideachta faoi chreat rialáilte arna riaradh ag an gCoimisiún um Rialála Fóntais (CRF). Déanann an
Chuideachta costais ar chaiteachas caipitil éifeachtach ar RF&T agus sócmhainní doláimhsithe a aisghabháil trí ioncaim
rialáilte bunaithe ar Bhonn Sócmhainne Rialáilte (BSR) ceadaithe. Rinne an Chuideachta iad seo a leanas i rith na bliana
ag cloí le agus sa bhreis ar riachtanais IAS 36 Bhearnúcháin Shócmhainní:
1.

Déantar méideanna tugtha anonn na sócmhainní sin a athbhreithniú ar gach dáta tuairiscithe chun socrú cibé acu
an bhfuil aon chomhartha de bhearnúchán,

2.

Déantar sócmhainní doláimhsithe atá á bhforbairt (€59.4 milliún) a thástáil i gcomhair bearnúchán,

3.

Déantar comparáid idir an luach BSR agus an comhiomlán de na méideanna a thugtar anonn den RF&T agus
sócmhainní doláimhsithe.

Bunaithe ar a bhfuil luaite thuas, tá an Chuideachta den tuairim nach bhfuil gá leis an muirear bearnúcháin. Is é an
príomhbhonn tuisceana a úsáideann an Chuideachta le teacht ar an gcinneadh seo maidir leis an todhchaí ná go
leanfaidh an Chuideachta ag giniúint ioncaim rialáilte bunaithe ar an BSR atá ann cheana.
Tá an Chuideachta tagtha ar an gcinneadh, tar éis na riachtanais chuí de IAS 1 Cur i Láthair na Ráiteas Airgeadais a
mheas, nach bhfuil sé praiticiúil an tionchar a bheadh ag athrúcháin ar an mbonn tuisceana seo a nochtadh mar nach
féidir tionchar féidearthachta shrianta ginte ioncaim nach bhfuil ar eolas a d'fhéadfadh teacht aníos sa todhchaí maidir
leis an BSR atá ann cheana a mheas.
Dímheas agus saolta úsáideacha
Aithníonn an Chuideachta muirir dímheasa agus amúchta go bliantúil (2018: €82.5 milliún) a ríomhtar go príomha chun
costas RF&T agus sócmhainní doláimhsithe a laghdú thar a saolta eacnamaíochta úsáideacha ionchais. Tá cinntiúchán
shaolta úsáideacha a meastar d'acmhainní bunaithe ar thaithí, ar ionchais i dtaobh an todhchaí agus fachtóirí eile. Tá
na saolta úsáideacha measta i gcomhair rangú sócmhainní móra leagtha amach i gcuid c den nóta seo 'Polasaithe
Cuntasaíochta Suntasacha'. Déanann an Chuideachta athbhreithniú ar shaolta úsáideacha shócmhainní go bliantúil
agus déantar aon choigeartú a bhfuil gá leis go hionchasach. Mar gheall ar thábhacht infheistíocht shócmhainne a
dhéanann an Chuideachta, d'fhéadfadh tionchar ábhartha a bheith ag athrúcháin idir saolta eacnamaíochta iarbhír

88

Uisce Éireann

1.

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

Ráiteas faoi Pholasaithe Cuntasaíochta

(ar lean)

agus mheasta ar thorthaí sa todhchaí, dearfach nó diúltach. Níl aon athrú go stairiúil, aitheanta ag an gCuideachta a
raibh tionchar ábhartha acu ar thorthaí oibriúcháin.
(b)

Ioncam neamhbhileáilte

(c)

Tuairisc Straitéiseach

Ardaíonn an Chuideachta billí agus aithníonn sí ioncam de réir an chirt atá aici chun ioncaim a fháil ag teacht le polasaí
cuntasaíochta na Cuideachta. Braitheann an t-ioncam a aithnítear ar an méid atá dlite do na seirbhísí a chuirtear ar fáil
idir dháta an léimh dheiridh méadair agus dheireadh na bliana do chustaiméirí uisce agus dhramhuisce. Léitear méadair
ar bhonn timthriallach agus aithníonn an Chuideachta ioncam do luachanna neamhbhilleáilte bunaithe ar mhéideanna
measta ón dáta deiridh bileála agus deireadh na bliana airgeadais. Tógann an luach measta ón mbille deiridh san
áireamh an meánráta laethúil rollach nó eolas cosúil leis do chustaiméirí inchomparáide tríd an líon laethanta gan íoc.
Foráil ar bhearnúchán infháltais trádála

(d)

Tuairiscí Rialachais

Aithnítear liúntas bearnúcháin maidir le trádáil agus infháltais eile de réir polasaí cuntasaíochta na Cuideachta (i.e.)
a mheastar le maitrís soláthair fiachais aoisithe bunaithe ar líon na laethanta atá an fiachas thar téarma agus ag cur
taithí chaillteanais creidmheasa stairiúil na Cuideachta i bhfeidhm. Tar éis measúnú a dhéanamh, ní dhearnadh aon
choigeartú ar na rátaí seo chun tosca maicreacnamaíocha réamhbhreathnaitheacha a léiriú, toisc go bhfuil infháltais
trádála na Cuideachta gearrthéarmach agus, mar sin de, ní dóigh go mbeidh tionchar suntasach ag athrú sna tosca
maicreacnamaíocha sin ar an tréimhse ina mbíonn an riosca creidmheasa neamhchosanta. Ní raibh aon athrú ar
na teicnící meastacháin ná ar thoimhdí suntasacha le linn 2018. D'fhéadfadh leibhéal iarbhír infháltais a bailíodh a
bheith difriúil ó na leibhéil aisghabhála measta, a bhféadfadh tionchar dearfach nó diúltach a bheith acu ar thorthaí
oibriúcháin.
Oibleagáidí leasa scoir

Ráitis Airgeadais

Tugtar lascaine ar oibleagáid sochair sainithe, tacaithe ag sreabhadh airgid do leasa réamh-mheasta, na Cuideachta
ag ráta atá socraithe trí thagairt do thorthaí margaidh ag deireadh an tréimhse tuairiscithe ar bhannaí corparáide
d'ardcháilíocht. Tá gá le breithiúnas suntasach nuair a táthar ag socrú critéir do bhannaí a bheadh ináirithe don phobal
óna dtagann an cuar toraidh. Is iad na critéir is tábhachtaí a meastar le bannaí a roghnú ná méid eisithe na mbannaí
corparáide, cáilíocht na mbannaí agus aitheantas na n-asluiteach atá fágtha amach. Tá gá le breithiúnas suntasach
chomh maith nuair a bhíonn an cuar toraidh á dhíorthú ag téarmaí níos faide, ós rud é go bhfuil líon na mbannaí
corparáideacha fadreathacha d'ardchaighdeán gann ag tréimshí fada. Le linn 2018, rinne an Chuideachta, ar chomhairle
achtúire scéime na Cuideachta, scagadh ar a modheolaíocht chun an cuar toraidh a dhíorthú agus glacadh le modh
eile eachtarshuímh. Faoin mhodh malartach seo, tá torthaí bannaí corparáideacha d'ardchaighdeán eachtarshuite ag
achair níos faide nuair a éiríonn bannaí corparáideacha gann, trí chothabháil an difreálach toradh idir an cuar banna
corparáideach agus cóimheas rátáil AA banna rialtais Euro in áit tagairt do chuar babhtála a bhí mar chur chuige roimhe
seo.
Ríomhadh oibleagáid sochair sainithe Uisce Éireann amhail ar an 31 Nollaig 2018 ag úsáid ráta lascaine de 2.25%
díorthaithe leis an modheolaíocht leasaithe a thuairiscítear thuas. Ba é an ráta lascaine faoin mhodh eachtarshuíomh
roimhe seo 1.9%. D'aithin an Chuideachta gnóthachan achtúireach de €4.7 milliún le linn 2018 mar gheall ar an athrú
ar an ráta lascaine ó 1.85% amhail ar an 31 Nollaig 2017 go dtí 2.25% ar an 31 Nollaig 2018. Bhí thart ar €4.1 milliún den
ghnóthachan seo de thoradh mionleasú ar an gcaoi a ndéantar an cuar toraidh a eachtarshuíomh ar théarmaí níos
faide mar a thuairiscítear thuas agus bhí €0.6 milliún dlite de bharr gluaiseachtaí margaidh sna bannaí corparáideacha
d'ardchaighdeáin i rith na bliana.
(e)

Foráil do dhliteanais agus muirir eile

Bíonn neamhchinnteacht meastacháin ag baint le measúnachtaí thoradh airgeadais staideanna neamhchinnte tráchtála
agus dlíthiúla agus bíonn gá le breithiúnas, meastachán agus boinn thuisceana a úsáid. Is ionann na méideanna atá
aitheanta mar sholáthar agus meastachán is fearr na Cuideachta ar an gcaiteachas a theastaíonn chun oibleagáidí
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reatha a shocrú ar an dáta tuairiscithe. Agus an toradh dóchúil á mheas, bunaíonn an Chuideachta a measúnú ar
fhíricí atá ar fáil, ar thaithí stairiúil, ar chomhairle ó chomhairleoirí dlí agus ar shaineolaithe eile agus ar fhachtóirí eile
a mheastar a bheith réasúnta ar na cúinsí. Tagtar ar mheastachán athbhreithnithe ag gach dáta tuairiscithe chun
déanamh cinnte go bhfreagraíonn na méideanna arna bhfabhrú don mheastachán is fearr ar na costais a iompróidh an
Chuideachta sa deireadh. B'fhéidir go n-athródh an fhoráil riachtanach amach anseo de bharr forbairtí nua agus de réir
mar a bhíonn eolas nua ar fáil. Féach ar nóta 20 le tuilleadh sonraí a fháil.
(f)

Cánachas

Éilítear ar an gCuideachta le forálacha i leith dliteanas cánach meastacháin a dhéanamh maidir le suíomhanna cánacha
oscailte nuair atá na dliteanais fós le comhaontú leis an Ioncam. Baineann míreanna cánacha éiginnte mar sin go
príomha le léirmhíniú reachtaíochta cánach maidir le socruithe déanta ag an gCuideachta. Tá na méideanna a chuirtear
ar fáil bunaithe ar léirléamh na Cuideachta ar dhlíthe cánach agus an dóchúlacht ar shocrúchán. Áit a mbeidh an toradh
deireanach cánach difriúil leis na méideanna a taifeadadh ar dtús, beidh tionchar ag na difríochtaí sin ar na soláthairtí
um cháin reatha agus cháin iarchurtha sna tréimhsí ina shocraítear an méid sin.

2. Gnóthas Leantach
Tá gníomhaíochtaí na Cuideachta, chomh maith leis na fachtóirí ar dócha go mbeidh tionchar acu ar a forbairt agus a
staid amach anseo, leagtha amach sa Tuarascáil Bhliantúil. Ina theannta sin, cuimsíonn nóta 22 leis na ráitis airgeadais
cuspóirí, polasaithe agus próisis na Cuideachta lena chaipiteal, lena chuspóirí bainistíochta riosca airgeadais, agus a
nochtadh ar riosca creidmheasa agus riosca leachtachta a bhainistiú.
Léiríonn tuartha agus réamh-mheastacháin na Cuideachta go bhfuiltear ag súil go bhfreastalóidh Uisce Éireann ar a
dhliteanais mar a thagann siad trí chomhcheangal mhaoiniú agus thacaíocht Stáit, trí tharaifí a ghearrann Uisce Éireann
agus trí iasachtaí thríú páirtí. Tá creat athbhreithnithe shamhail maoinithe fadtéarmach na Cuideachta imlínithe san
Acht um Sheirbhísí Uisce 2017, tar éis deireadh a chur le muirir uisce teaghlaigh. Rinneadh maoiniú stáit Uisce Éireann
do 2019 a chomhaontú agus a fhaomhadh i Q4 2018 mar chuid de phróisis buiséid an rialtais. Creideann na Stiúrthóirí
go bhfuil a thiomantas léirithe ag an Rialtas go leanfaidh sé ag maoiniú Uisce Éireann, i ndiaidh 2019 san áireamh, trí
chlár infheistíochta caipitil na Cuideachta a chuimsiú sa Phlean Forbartha Náisiúnta 2040 agus a thacaíocht le Plean
Maoinithe Straitéisigh Uisce Éireann 2019-2024 a fhaomhadh i mí na Samhna 2018.
Tar éis na fíricí thuas a mheas, agus tar éis glanstaid dliteanais reatha na Cuideachta de €1.2 billiún ar an 31 Nollaig
2018 a admháil (2017: €1.1 billiún), tá sé socruithe ag na Stiúrthóirí go bhfuil ionchas réasúnach go leanfaidh an
Chuideachta ag freastal ar a cuid dliteanais de réir mar a thagann siad go ceann i bhfad agus dá réir sin ullmhaítear na
ráitis airgeadais ar bhonn ghnóthais leantaigh. Tá na Stiúrthóirí tagtha den tuairim nach bhfuil aon neamhchinnteacht
ábhartha ann a bhaineann le himeachtaí nó le staideanna a d'fhágfadh aon amhras suntasach ar chumas na
Cuideachta leanúint mar ghnóthas leantach thar tréimhse na measúnachta. Is é an tréimhse measúnachta a úsáideann
na Stiúrthóirí ná dhá mhí dhéag ó dháta faofa na ráiteas airgeadais bliantúla sin.
Is é an tátal a bhain na Stiúrthóirí amach ná go ndearnadh nochtuithe cuí sna ráitis airgeadais sin maidir le hábhair a
mheasadar i gcomhthéacs ghnóthais leantaigh.
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2018
€’000

2017
€’000

Ioncam fóirdheontas Rialtais

719,832

751,663

Ioncam neamh-theaghlaigh

203,032

218,540

Cónaisc nua
Iomlán

59,341

42,677

982,205

1,012,880

Tuairisc Straitéiseach

3. Ioncam

Costas shochair fhostaí
Párolla & forchostais tacaíochta fheidhmiúil Chomhaontú
Seirbhíse Údaráis Áitiúla agus fostaithe a théann ar iasacht

2018
€’000

2017
€’000

5

(53,717)

(47,507)

26

(213,014)

(220,882)

Seirbhísí fruilithe & ar conradh agus costais seirbhíse idirbhirt
lárnaigh & tacaíochta

(230,510)

(218,880)

Ábhair, cothabháil agus gléasra ar cíos

(117,293)

(104,933)

(74,527)

(72,760)
(26,283)

Cíos, rátaí, fóntais agus árachas
Muirear ar infháltais dhona agus infháltais amhrasacha

12

(18,448)

Fuascailt maidir le éadáil shócmhainne

(i)

8,104

4,274

(34,626)

(35,553)

(734,031)

(722,524)

Costais oibriúcháin eile
Iomlán

Tuairiscí Rialachais

4. Costais Oibriúcháin (gan dímheas ná amúchadh san áireamh)

Ráitis Airgeadais

(i) Fuair an Chuideachta glansócmhainní shócmhainní an bhonneagair uisce agus dhramhuisce ó na hÚdaráis Áitiúla ar 1 Eanáir 2014. Mar
chuid d'éadáil dliteanas áirithe, aithníodh forálacha agus dliteanais eile ag luach cóir ar dtús. D'fhuascail an Chuideachta €8.1 milliún le linn
2018, tar éis mionmheasúnú a dhéanamh (2017: €4.3 milliún) maidir leis na dliteanais sin. Féach ar nóta 1 (d).

Sonraítear costais oibriúcháin tar éis go ngearrtar muirir:
(a)

Íocaíocht an iniúchóra1
2018
€’000

2017
€’000

(190)

(190)

Seirbhísí dearbhaithe eile a bhaineann le hiniúchadh

-

-

Seirbhísí comhairleacha cánach

-

-

Seirbhísí neamhiniúchóireachta eile

-

-

(190)

(190)

seirbhísí iniúchóireachta reachtúla

Iomlán
1

méideanna gan CBL do-aisghabhála
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(b)

Luach saothair na stiúrthóirí

Táillí na Stiúrthóirí
Stiúrthóirí – luachanna saothair*
Stiúrthóirí – ranníocaíochtaí pinsean*
Iomlán
*

(c)

(ar lean)

2018
€’000

2017
€’000

-

-

(628)

(576)

(96)

(88)

(724)

(664)

I gcomhréir le hAirteagail Chomhlachais na Cuideachta, níl na Stiúrthóirí i dteideal táillí a fháil. Léiríonn luach saothair na Stiúrthóirí mar atá
nochta thuas cionroinnt den luach saothair iomlán a tuilleadh mar fhostaithe a fuair tuarastal ó Ervia, bunaithe ar na seirbhísí a tugadh don
Chuideachta.

Tuarastal agus sochair an Stiúrthóra Bainistíochta

Baineann sonraí íocaíochta le haghaidh 2018 leis an iar-Stiúrthóir Bainistíochta (conradh éagtha ar an 30 Meán Fómhair
2018) agus an Stiúrthóir Bainistíochta reatha gníomhach (ceaptha ar an 1 Deireadh Fómhair 2018):
(c) (i) an Stiúrthóir Bainistíochta Reatha (Gníomhach)
2018
€’000

2017
€’000

Bunthuarastal an Stiúrthóra Bainistíochta

(45)

-

Sochair ghearrthéarmacha eile d'fhostaithe*

(27)

-

(8)

-

(80)

-

Sochair iarfhostaíochta - ranníocaíochtaí pinsin
Iomlán

*I measc na sochar gearrthéarmach eile tá speansais a bhaineann le costais as póca, cé go bhfuil siad tabhaithe ag an Stiúrthóir
Feidhmiúcháin Gníomhach agus a dhualgais á chomhlíonadh aige don Chuideachta, agus tá na speansais seo faoi réir cánach ioncaim le
teacht le treoirlínte Ioncaim.

(c) (ii) An tIar-Stiúrthóir Bainistíochta

Bunthuarastal an Stiúrthóra Bainistíochta
Sochair ghearrthéarmacha eile d'fhostaithe
Sochair iarfhostaíochta - ranníocaíochtaí pinsin
Iomlán
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2018
€’000

2017
€’000

(150)

(200)

(14)

(13)

(24)

(32)

(188)

(245)
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5. Sochair d'Fhostaithe

2018
€’000

2017
€’000

(59,079)

(49,644)

Sochair iarfhostaíochta - ranníocaíochtaí pinsin

(8,909)

(8,555)

Ranníocaíocht an fhostóra le haghaidh leas sóisialach

(5,957)

(5,196)

Sochair ghearrthéarmacha foirne

Sochair fhorcheannaithe
Párolla caipitlithe
Costas sochair fhostaí a ghearrfar ar bhrabús nó caillteanas
(b)

-

-

(73,945)

(63,395)

20,228

15,888

(53,717)

(47,507)

2018
€’000

2017
€’000

(56,512)

(47,883)

Tuairisc Straitéiseach

Sochair comhiomlána fhostaí

Sochair ghearrthéarmacha foirne

Pá agus tuarastail
Ragobair
Liúntais

(75)

(77)

(1,109)

(881)

(1,383)

(803)

(59,079)

(49,644)

2018
€’000

2017
€’000

Míreanna eisceachtúla - Aisíocaíochtaí custaiméara agus costais phróiseála a
bhaineann leis

-

(177,535)

Míreanna eisceachtúla - Ioncam deontais

-

177,535

Iomlán na míreanna eisceachtúla

-

-

Eile
Iomlán

Tuairiscí Rialachais

(a)

Ba é meánlíon na bhfostaithe de chuid na Cuideachta ná 836 le haghaidh 2018 (2017: 752).

Ráitis Airgeadais

6. Míreanna Eisceachtúla

Ag leanúint ó alt 22 den Acht um Sheirbhísí Uisce 2017, bhí sé de dhualgas ar Uisce Éireann an t-airgead a bailíodh
roimhe sin ó chustaiméirí teaghlaigh maidir le tréimhsí billeála cuí ón 01 Eanáir 2015 go dtí an 31 Márta 2016 a aisíoc.
Is é an méid airgid cuí a bhailigh Uisce Éireann le linn 2015 agus 2016 ná €171.7 milliún. Mar a cheadaíonn IAS 1 Cur i
Láthair na Ráiteas Airgeadais, shocraigh Uisce Éireann an costas aisíoctha de €171.7 milliún a chur i láthair mar mhír
eisceachtúil in 2017. Chomh maith leis sin, cuirtear i láthair costais riaracháin bainteacha an chláir aisíoctha de mhéid
€5.9 milliún mar mhír eisceachtúil freisin in 2017.
Tá maoiniú iomlán déanta ag an Rialtas ar an gclár aisíoctha, na costais riaracháin de €5.9 milliún san áireamh, trí
dheontas Rialtais le haon choinníoll amháin go mbainfí úsáid as an maoiniú chun custaiméirí teaghlaigh a aisíoc agus na
costais riaracháin a bhaineann leis a urscaoileadh.
Féach ar an airgead tirim ó nóta oibriúcháin (nóta 15) do na heisceachtaí sreafa airgid sa chlár aisíocaíochta.

93

Uisce Éireann

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
(ar lean)

6.

Míreanna Eisceachtúla

(ar lean)

Féach ar an nóta faoi na méideanna iníoctha trádála (nóta 21) le haghaidh méideanna atá iníoctha a mbaineann leis an
gclár aisíocaíochtaí.
Féach ar an nóta faoi na méideanna infhála trádála (nóta 12) agus nóta na bpáirtithe gaolmhara (nóta 26) le haghaidh
méideanna infhaighte a mbaineann leis an gclár aisíocaíochtaí.

7.

Dímheas agus Amúchadh
2018
€’000

2017
€’000

Dímheas

(57,677)

(47,005)

Amúchadh sócmhainní doláimhsithe

(24,853)

(22,353)

Iomlán

(82,530)

(69,358)

2018
€’000

2017
€’000

(15,308)

(17,132)

6,959

6,008

8. Costais Ghlana Airgeadais
Costais airgeadais

Costais úis agus airgeadais
Ús caipitlithe
Glanchostas úis pinsin
Iomlán na gcostas airgeadais
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18

(495)

(471)

(8,844)

(11,595)
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9. Cáin
Costais cáin ioncaim
2017
€’000

(15)

-

Costas cánach iarchurtha

(20,851)

(13,695)

Iomlán an speansas cáinioncaim

(20,866)

(13,695)

2018
€’000

2017
€’000

Brabús roimh cháin

156,800

209,403

Cáin gearrtha ag 12.5% (2017: 12.5%)

(19,600)

(26,175)

Speansas reatha cánach

Tuairisc Straitéiseach

2018
€’000

Speansais nach bhfuil inasbhainte chun críocha cánach
Aitheantas ar shócmhainní cánach iarchurtha nár aithníodh roimhe seo
Iomlán an speansas cáinioncaim

(1,266)

(987)

-

13,467

(20,866)

(13,695)

Tuairiscí Rialachais

An ráta cánach éifeachtach a idir-réiteach

Féach ar ráiteas faoi ioncam cuimsitheach eile ina bhfuil sonraí faoi na tionchair chánach.

Oibleagáid leasa
scoir
€’000

Aitheanta sa ráiteas ioncaim

Réadmhaoin,
Caillteanais gléasra, trealamh
chánach ar agus sócmhainní
aghaidh
doláimhsithe
€’000
€’000

Eile
€’000

Iomlán
€’000

1,016

29,574

(44,338)

53

(13,695)

Aitheanta i ngnáthscaireanna

(38)

-

-

-

(38)

Ar an 31 Nollaig 2017

978

29,574

(44,338)

53

(13,733)

Aitheanta sa ráiteas ioncaim

151

3,218

(24,085)

(135)

(20,851)

Aitheanta i ngnáthscaireanna

(330)

-

-

-

(330)

799

32,792

(68,423)

(82)

(34,914)

Ar an 31 Nollaig 2018

Ráitis Airgeadais

Sócmhainní agus dliteanais chánach iarchurtha
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Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
(ar lean)

10. Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh
Sócmhainní
bonneagair
€’000

Sócmhainní
oibriúcháin
€’000

Sócmhainní
neamhlíonra
€’000

Sócmhainní
atá á dtógáil
€’000

Iomlán
€’000

733,225

464,589

-

-

42,071

478,441

1,718,326

-

480,645

480,645

Costas
Ar an 1 Eanáir 2017
Breiseanna
Aistrithe

147,440

257,059

15,905

(420,404)

-

Ar an 31 Nollaig 2017

880,665

721,648

57,976

538,682

2,198,971

-

-

-

633,082

633,082

264,051

165,234

27,047

(456,332)

-

-

-

(42)

-

(42)

1,144,716

886,882

84,981

715,432

2,832,011

Breiseanna
Aistrithe
Diúscairtí
Ar an 31 Nollaig 2018

Caillteanais fhabhraithe dímheasa agus bearnúcháin
Ar an 1 Eanáir 2017

(31,649)

(32,483)

(16,149)

-

(80,281)

Dímheas don bhliain

(15,351)

(24,818)

(6,836)

-

(47,005)

Ar an 31 Nollaig 2017

(47,000)

(57,301)

(22,985)

-

(127,286)

Dímheas don bhliain

(17,337)

(31,673)

(8,667)

-

(57,677)

Dímheas ar dhiúscairtí

-

-

21

-

21

Ar an 31 Nollaig 2018

(64,337)

(88,974)

(31,631)

-

(184,942)

833,665

664,347

34,991

538,682

2,071,685

1,080,379

797,908

53,350

715,432

2,647,069

Méid ar iompar
Ar an 31 Nollaig 2017
Ar an 31 Nollaig 2018

Le linn na bliana, rinne an Grúpa ús de €6.7 milliún a chaipitliú (2017: €5.8 milliún). Ba é an ráta caipitlithe ná 1.6% (2017:
1.7%). I rith na bliana, rinne an Grúpa €18.0 milliún de chostais phárolla a chaipitliú freisin (2017: €14.3 milliún).
Gealltanais chaipitil

Caiteachas caipitil atá ar conradh ach nach bhfuil soláthar déanta ina leith
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2018
€’000

2017
€’000

448,567

357,247
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11. Sócmhainní doláimhsithe
Bogearraí agus
bogearraí eile arna
bhforbairt
€’000

Iomlán
€’000

121,787

12,050

133,837

-

44,897

44,897

Bogearraí
€’000

Ar an 1 Eanáir 2017
Breiseanna
Aistrithe sa bhliain
Ar an 31 Nollaig 2017
Breiseanna

24,154

(24,154)

-

145,941

32,793

178,734

-

49,800

49,800

23,231

(23,231)

-

169,172

59,362

228,534

Ar an 1 Eanáir 2017

(46,950)

-

(46,950)

Amúchadh don bhliain

(22,353)

-

(22,353)

Ar an 31 Nollaig 2017

(69,303)

-

(69,303)

Aistrithe sa bhliain
Ar an 31 Nollaig 2018

Tuairisc Straitéiseach

Costas

Amúchadh don bhliain

(24,853)

-

(24,853)

Ar an 31 Nollaig 2018

(94,156)

-

(94,156)

Ar an 31 Nollaig 2017

76,638

32,793

109,431

Ar an 31 Nollaig 2018

75,016

59,362

134,378

Tuairiscí Rialachais

Caillteanais fhabhraithe amúchta agus bearnúcháin

Méid ar iompar

Ráitis Airgeadais

Le linn na bliana, rinne an Grúpa ús de €0.2 milliún a chaipitliú (2017: €0.2 milliún). I rith na bliana, rinne an Grúpa €2.2
milliún de chostais phárolla a chaipitliú freisin (2017: €1.6 milliún).
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12. Trádáil agus infháltais eile
2018
€’000

2017
€’000

Infháltais trádála

45,260

42,752

Ídiú neamhbhileáilte

51,593

54,058

823

1,444

2,193

2,193

32,609

33,609

6,512

-

Réamhíocaíochtaí
Iarmhéid airgid theoranta i seilbh Údaráis Áitiúla
Méideanna dlite ó pháirtithe gaolmhara
Clár Aisíocaíochta Infhála
Infháltais eile
Iomlán
Neamhreatha

6

1,864

236

140,854

134,292

5,619

5,290

Reatha

135,235

129,002

Iomlán

140,854

134,292

Sonraítear infháltais trádála agus infháltais eile glan ó liúntais um bearnúchán. Rangaítear infháltais sna ráitis airgeadais
mar reatha nó neamhreatha de réir a réadú ionchais.
Riosca creidmheasa
Níl aon chomhchruinniú ábhartha de riosca creidmheasa, mar tá infháltais trádála na Cuideachta dlite ó líon mór
custaiméirí trádála, agus iad scaipthe thar tionscail éagsúla. Athraíonn na téarmaí creidmheasa do chustaiméirí
trádála de réir réigiúin Údaráis Áitiúil, ag dul suas go 45 lá. Tá srian curtha ar an gCuideachta ó athrú na dtéarmaí
creidmheasa seo, ach beidh siad ag obair chun iad seo a ailíniú mar chuid den phróiseas foriomlán chun taraifí trádála
a chomhoiriúnú. Déantar bainistiú ar riosca creidmheasa infháltais trádála trí mhonatóireacht réamhghníomhach
agus bhainistíocht a dhéanamh ar iarmhéideanna infháltais trádála. Tar éis aistriú na bhféichiúnaithe trádála ó 31
Údarás Áitiúil in 2017, tá infheictheacht agus smacht iomlán ag an gCuideachta maidir le gach gné den ghníomhaíocht
chreidmheasa agus bailithe. Déanann foireann bailiúcháin creidmheasa na Cuideachta bainistíocht ghníomhach ar
chuntais i riaráiste trí mheasúnú iar-iniúchta custaiméara. Tá an Chuideachta ag déanamh forbairt agus feabhsúchán
leanúnach ar a chleachtais bainistíochta riosca creidmheasa.
Tá roinnt iarmhéideanna infháltais eile ag an gCuideachta atá dlite ó Údaráis Áitiúla agus ó pháirtithe bainteacha
eile. Féach ar nóta 26 i gcomhair tuilleadh sonraí ar nochtuithe páirtí a bhaineann leis an gCuideachta. Bíonn gafacht
ghníomhach ag an gCuideachta le hÚdaráis Áitiúla ar bhonn rialta agus creideann an Chuideachta nach bhfuil ach riosca
creidmheasa an-íseal ag teacht ó idirbhearta le hÚdaráis Áitiúla.
Is féidir anailís a dhéanamh mar seo a leanas ar an uasnochtadh do riosca creidmheasa le haghaidh infháltas trádála
agus eile (gan réamhíocaíochtaí a bheith san áireamh) ar an dáta tuairiscithe:
2018
€’000

2017
€’000

Infháltais trádála billeáilte

45,260

42,752

Infháltais trádála - neamhbhilleáilte

51,593

54,058

Iarmhéid airgid theoranta i seilbh Údaráis Áitiúla
Méideanna dlite ó pháirtithe gaolmhara

2,193

2,193

32,609

33,609

Clár Aisíocaíochta Infhála ón Rialtas

6,512

-

Infháltais eile

1,864

236

140,031

132,848

Iomlán
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12. Trádáil agus infháltais eile

(ar lean)

Tá aosú infháltais trádála, glan ó bhearnúcháin, leagtha amach thíos. Ní raibh aon infháltas ag an gCuideachta a bhí thar
an am dlite nó bearnaithe.
Glaninfháltas
2017
€’000

Ní thar an dáta dlite

102,758

94,169

0-365 lá thar téarma

37,273

38,679

1-2 bhliain thar téarma
Iomlán

-

-

140,031

132,848

Tuairisc Straitéiseach

Glaninfháltas
2018
€’000

2018
€’000

2017
€’000

Ar an 1 Eanáir

(70,716)

(127,854)

Caillteanas bearnúcháin aithnithe

(18,448)

(26,283)

592

83,421

(88,572)

(70,716)

Liúntas a úsáideadh
Ar an 31 Nollaig

Tuairiscí Rialachais

Ba í seo a leanas an ghluaiseacht sa liúntas le haghaidh bearnúcháin maidir le hinfháltais trádála i rith na bliana:

Ráitis Airgeadais

Roimh 2017, agus ag teacht leis na Comhaontuithe Leibhéal Seirbhíse, bhí na hÚdaráis Áitiúla, agus iad ag obair mar
ghníomhairí don Chuideachta, ag cur billí amach agus ag bailiú infháltais trádála thar ceann na Cuideachta. Thug
an Chuideachta an t-aistriú ar phróisis bhileála neamh-theaghlaigh na 31 Údarás Áitiúil chun críche in 2017, rud a
chuir gach gné den bhainistíocht uisce i gcomhair bileála agus ioncaim faoin gCuideachta. Tá an tréimhse ó aistriú
na bpróisis billeála trádála réasúnta gearr, mar sin agus mar atá luaite thuas, tá an Chuideachta ag déanamh forbairt
agus feabhsúchán leanúnach ar a cleachtais bainistíochta riosca creidmheasa. Is é polasaí na Cuideachta ná fiacha
a dhíscríobh i gcás amháin nuair nach bhfuil an custaiméir ag úsáid ár seirbhíse a thuilleadh agus tá gníomhachtaí
forfheidhmithe na Cuideachta ídithe go hiomlán. Tá an próiseas seo faoi réir athbhreithnithe agus faofa Choiste
Creidmheasa na Cuideachta agus tá an próiseas ag cloí le nósanna imeachta rialachais inmheánaigh. Bhí candam
teoranta d' fhéichiúnaithe trádála díscríofa go dtí seo. De bharr na fachtóirí seo, bhí foráil bhearnaithe de 48% dá
hinfháltais trádála chomhlána ar fáil amhail ar an 31 Nollaig 2018 (42% amhail ar an 31 Nollaig 2017), mar thoradh ar
chur i bhfeidhm pholasaí cuntasaíochta na Cuideachta maidir le haithint caillteanais bearnúcháin ar infháltais trádála.
D'aithin an Chuideachta muirear drochfhéích de €18.4 milliún le linn 2018, agus is ionann sin agus 9% den ioncam
trádála a aithnítear in 2018.
Leis na muirir uisce tí agus an clár aisíocaíochta baile curtha ar fionraí, díscríobhadh gach féichiúnaí baile eile in 2017.
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13. Airgead Tirim agus Coibhéis Airgid Thirim
Coimeádtar airgead agus coibhéis airgid chun críocha riachtanais leachtachta a chomhlíonadh.
2018
€’000

2017
€’000

Airgead tirim agus coibhéis airgid thirim

61,594

15,588

Iomlán

61,594

15,588

2018
€’000

2017
€’000

Ar an 1 Eanáir

15,588

57,056

Méadú/(laghdú) ar airgead tirim agus choibhéisí airgid thirim sa ráiteas faoi shreafaí
airgid

46,006

(41,468)

Ar an 31 Nollaig

61,594

15,588

14. Taiscí Srianta
Cuimsíonn taiscí srianta méideanna atá ag an gCuideachta maidir le comhthaobhacht tríú páirtí a bhaineann le
tionscadail mhóra.
2018
€’000

2017
€’000

Reatha

790

3,523

Iomlán

790

3,523
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15. Airgead Tirim Faighte ó Oibríochtaí
2018
€’000

2017
€’000

135,934

195,708

7

82,530

69,358

726

1,463

Costais ghlana airgeadais

8

8,844

11,595

Costais cáin ioncaim

9

Sreabhadh airgeadais ó ghníomhaíochtaí oibríochta
Brabús don bhliain
Dímheas agus amúchadh
Costas as sochair scoir

20,866

13,695

248,900

291,819

Athruithe ar infháltais trádála agus eile

(1,054)

(2,133)

Athruithe ar iníocthaigh trádála agus eile

(2,605)

5,447

Athrú ar ioncam iarchurtha

20,676

20,880

Athrú ar sholáthairtí

(7,571)

13,647

258,346

329,660
(163,742)

Tuairisc Straitéiseach

Coigeartuithe le haghaidh:

Míreanna eisceachtúla – Aisíocaíochtaí custaiméara agus
costais próiseála arna n-íocadh a bhaineann leo

6

(7,030)

Míreanna eisceachtúla - Ioncam deontais a (aisíoctha)/faighte

6

(6,512)

177,535

244,804

343,453

Airgead tirim ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin
Ús íoctha

(13,645)

(15,033)

Glanairgead tirim ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

231,159

328,420

Ráitis Airgeadais

Airgead tirim ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin roimh
mhíreanna eisceachtúla

Tuairiscí Rialachais

Athruithe ar chaipiteal oibre:
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16. Iasachtaí agus Fiachas Eile
Sa nóta seo tugtar eolas faoi théarmaí conarthacha na n-iasachtaí úsmhara de chuid na Cuideachta. Féach nóta 22 i
gcomhair tuilleadh eolais ar nochtadh na Cuideachta ar riosca ráta úis agus riosca leachtachta.
Aibíocht iasachtaí agus fiachais eile de réir cineáil (táillí bainteacha san áireamh)

Iasachtaí ó
institiúidí
airgeadais
31-Noll-18
€’000

Saoráidí ó
Rialtas agus ó
ghníomhaireachtaí
bainteach le
Rialtas
31-Noll-18
€’000

Níos lú ná aon bhliain amháin

(584,794)

Iasachtaí reatha

(584,794)

Iomlán na n-iasachtaí

(584,794)

Iomlán
31-Noll-18
€’000

Iasachtaí ó
institiúidí
airgeadais
31-Noll-17
€’000

Saoráidí ó
Rialtas agus ó
ghníomhaireachtaí
bainteach le
Rialtas
31-Noll-17
€’000

Iomlán
31-Noll-17
€’000

(300,000)

(884,794)

(524,802)

(300,000)

(824,802)

(300,000)

(884,794)

(524,802)

(300,000)

(824,802)

(300,000)

(884,794)

(524,802)

(300,000)

(824,802)

Ar an 31 Nollaig 2018, cuimsíonn iasachtaí na Cuideachta saoráidí a tarraingíodh ón gCiste Infheistíochta Straitéisí na
hÉireann agus ó bhainc thráchtála. Gearrtar ús ar na hiasachtaí ar rátaí comhlúthacha.

17. Anailís ar Ghlanfhiachas
31-Noll-18
€’000

31-Noll-17
€’000

(824,802)

Iomlán na n-iasachtaí

16

(884,794)

Lúide airgead agus coibhéis airgid

13

61,594

15,588

(823,200)

(809,214)

2018
€’000

2017
€’000

(809,214)

(917,045)

244,804

343,453

Glanfhiachas

Réiteach glanfhiachais
Ar an 1 Eanáir
Airgead tirim ó oibríochtaí

15

Ús íoctha
Glanchaiteachas caipitil
Ranníocaíocht chaipitil do scairshealbhóirí/eisiúint scaireanna
Míreanna neamhairgid eile
Ar an 31 Nollaig
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25

(13,645)

(15,033)

(623,278)

(488,719)

380,000

270,000

(1,867)

(1,870)

(823,200)

(809,214)
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18. Oibleagáidí leasa scoir
Oibríonn an Chuideachta scéim sochair sainithe agus scéim ranníocaíochta sainithe. Ina theannta sin, tá fostaithe
áirithe na Cuideachta, a bhí ina bhfostaithe roimhe seo ag Ervia, rannpháirteach i scéim pinsin sochair sainithe.
(a)

Scéim pinsin sochair sainithe
Tuairisc Straitéiseach

Oibríonn an Chuideachta scéim sochair sainithe ranníocaíochta mar a éilíonn ailt 19 agus 27 den Acht um Sheirbhísí
Uisce (Uimh. 2), 2013 maidir le fostaithe na Cuideachta, a bhí fostaithe roimhe seo ag Údaráis Áitiúla nó ag an
Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil. Bunaíodh scéim sochair sainithe Uisce Éireann ar an 27 Eanáir 2017.
Soláthraíonn an scéim sochair scoir ar thuarastal inphinsin deiridh agus tuarastal glan inphinsin, chomh maith le
"eilimint timfhillteach" a choimeádann an nascacht tuarastail deiridh maidir le seirbhís inphinsin a thugtar chun críche i
Scéim Aoisliúntais Rialtais Áitiúil nó Scéim Aoisliúntais atá infheidhmithe do Státseirbhísigh.
Is é an Bord Iontaobhaithe ar a bhfuil ionadaithe baill agus fostóra a riarann an scéim sochair sainithe. Tá an Bord
Iontaobhaithe freagrach as an scéim a bhainistiú agus a rialáil, rud a chuimsíonn cloí leis na dlíthe agus na rialacháin
ábhartha go léir. Coimeádtar sócmhainní na scéime ar leithligh ó shócmhainní na Cuideachta i gcistí arna riar ag
iontaobhaithe. Rinneadh an chéad luacháil achtúireach ag an dáta tosaithe den 27 Eanáir 2017. Tá an chéad luacháil
achtúireach eile dlite agus dáta éifeachtach an 1 Aibreán 2019 i gceist.
Leis an scéim nochtar an Chuideachta do roinnt rioscaí, seo a leanas na cinn is suntasaí:

Tuairiscí Rialachais

Luaineacht sócmhainne
Déantar na dliteanais a ríomh ag úsáid ráta lascaine atá socraithe le tagairt do thorthaí bannaí. Mura bhfuil sócmhainní
ag déanamh chomh maith agus a léireodh an toradh seo, d'fhéadfadh sé sin easnamh níos mó a chruthú. Tá cionroinn
shuntasach de shócmhainní fáis (gnáthscaireanna) ag an scéim agus cé go bhfuiltear ag súil go gcruthóidh siad níos
fearr ná bannaí corparáide san fhadtéarma, cruthaíonn siad luaineacht agus riosca breise sa ghearrthéarma.
Athruithe i dtorthaí bannaí
Ardóidh laghdú i dtorthaí bhannaí corparáide an luach a chuirtear ar na dliteanais faoi choinne cuspóirí cuntasaíochta,
cé go ndéanfaidh ardú ar luach aon sealúchas banna roinnt cúitimh ar seo.
Boilsciú tuarastail

Ráitis Airgeadais

Ós rud é gur scéim tuarastail deireanaigh atá i gceist, d'fhéadfaí go mbeadh sochair níos airde ann mar gheall ar
mhéaduithe níos mó ná a rabhthas ag súil leis sna boinn tuisceana. Déanann na boinn tuisceana a úsáidtear chun an
tuarastal deireadh a fhortheilgean ionchorprú ar bhall a bhaineann le haois chomh maith le bun-ráta bunúsach mar
liúntas i gcomhair incrimintí agus arduithe céime.
Boilsciú
Tá oibleagáidí sochair sainithe na scéime nasctha le boilsciú (tá na sochair nasctha le harduithe ar thuarastal do
chomhaltaí ghníomhacha, agus tá na sochair coinnithe nasctha ar bhonn lánroghnach le harduithe a thugtar ar
phinsean iarscoir). Beidh dliteanais níos airde mar thoradh ar bhoilsciú atá níos airde ná mar a táthar ag súil leis. Tá thart
ar aon chúigiú cuid den chiste infheistithe i mbannaí nasctha le boilsciú leis na fíor-dhliteanais a mheaitseáil.

103

Uisce Éireann

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
(ar lean)

18. Oibleagáidí leasa scoir

(ar lean)

Ionchas saoil
Is iad formhór oibleagáidí na scéime ná sochair a chur ar fáil do shaol an chomhalta (agus a chleithiúnaithe), agus beidh
ardú ar dhliteanais mar thoradh ar arduithe ar ionchais saoil.
2018
€’000

%

2017
€’000

%

Gnáthscaireanna

4,771

66.5%

2,123

62.0%

– margaí forbartha

4,771

Bannaí

1,819

Infheistíochtaí luaite i margaí gníomhacha:
2,123
25.3%

729

21.3%

– ainmniúil

919

– nasctha le boilsciú

900

Airgead tirim

219

3.1%

428

12.5%

367

5.1%

144

4.2%

7,176

100.0%

3,424

100.0%

361
368

Infheistíochtaí neamhluaite:
Réadmhaoin/foraoiseacht
Luach cóir iomlán shócmhainní an phlean ar
an 31 Nollaig
Oibleagáid sochair sainithe

(34,538)

(32,221)

Glandliteanas pinsin ar an 31 Nollaig

(27,362)

(28,797)

Straitéis Infheistíochta
Tá straitéis infheistíochta tosaithe atá dírithe ar fhás comhaontaithe ag an gCuideachta agus na hIontaobhaithe (75%
fás /25% meaitseáil dliteanais).
Anailís ar na méideanna arna n-aithint sa ráiteas ar ioncam

Costas reatha seirbhíse
Glanús ar an glandliteanas sochair sainithe
Costas iomlán pinsin arna aithint sa ráiteas ioncaim

2018
€’000

2017
€’000

(4,369)

(4,237)

(495)

(471)

(4,864)

(4,708)

2018
€’000

2017
€’000

Atomhais arna n-aithint in ioncam cuimsitheach eile

(447)

115

(3,774)

434

Éifeachtaí na n-athruithe ar thoimhdí airgeadais

6,863

(1,015)

Iomlán an ghnóthachan/(chaillteanas) pinsin aitheanta in ioncam
cuimsitheach eile

2,642

(466)

Toradh ar shócmhainní plean gan ioncam úis san áireamh
(Caillteanas)/gnóthachain taithí ar dhliteanais
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18. Oibleagáidí leasa scoir

(ar lean)

Luach cóir oscailte shócmhainní an phlean

2018
€’000

2017
€’000

3,424

-

101

31

(447)

115

3,657

2,774

645

521

Sochair a íocadh

(204)

(17)

Luach cóir deiridh shócmhainní an phlean

7,176

3,424

2018
€’000

2017
€’000

(32,221)

(26,397)

Ioncam úis ar shócmhainní plean
Toradh ar shócmhainní plean (gan ioncam úis san áireamh)
Ranníocaíochtaí ag fostóirí
Ranníocaíochtaí a rinne na baill

Tuairisc Straitéiseach

Gluaiseacht i luach cóir sócmhainní

Oibleagáid sochair sainithe oscailte

(4,369)

(4,237)

Costas úis

(596)

(502)

Ranníocaíochtaí a rinne na baill

(645)

(521)

Costas Seirbhíse

204

17

(Caillteanas)/gnóthachan achtúireach

3,089

(581)

Oibleagáid sochair sainithe deiridh

(34,538)

(32,221)

Sochair a íocadh

Tuairiscí Rialachais

Gluaiseacht i luach reatha an oibleagáid sochair sainithe

Ba é meánfhad ualaithe na hoibleagáide sochair sainithe ar an 31 Nollaig 2018 ná tuairim is 30 bhliain. Measann an
Chuideachta go ranníocfaidh sí €3.4 milliún lena bplean pinsin in 2019.
Is iad na príomhbhoinn tuisceana a úsáidtear chun an oibleagáid achtúireachta a dheimhniú ar 31 Nollaig ná:
2017

Ráta lascaine

2.25%

1.85%

Méaduithe ar bhunthuarastail*

2.00%

2.20%

Méaduithe ar phinsin

1.50%

1.70%

Boilsciú

1.50%

1.70%

Ráitis Airgeadais

2018

*Móide scála tuarastail le harduithe ardú céime a cheadú.

Seo a leanas an meánionchas saoil don todhchaí a tógadh san áireamh sa luacháil, bunaithe ar dhul ar scor ag 65 bliana
d’aois, le haghaidh fostaithe atá ar scor faoi láthair agus a rachaidh ar scor amach anseo:
2018

2017

Fir

22.3

22.2

Mná

24.8

24.7

Fir

25.3

25.2

Mná

27.4

27.3

Ag dul ar scor inniu

Dul ar scor in 25 bliain
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Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
(ar lean)

18. Oibleagáidí leasa scoir

(ar lean)

Anailís leochaileachta le haghaidh príomhbhoinn tuisceana a úsáidtear chun dliteanais scéime a thomhas
Tá éiginnteachtaí nádúrtha ag baint leis na toimhdí airgeadais agus déimeagrafacha arna nglacadh agus an luach
achtúireach á ríomh um oibleagáid sochair sainithe na Cuideachta. Déanann an tábla seo a leanas anailís ar an tionchar
measta a bheadh ar dhliteanais scéime ó athruithe a bhíonn mar thoradh ar phríomhbhoinn thuisceana achtúireacha.
Bonn tuisceana

Athrú ar thoimhde

Ús ar dhliteanais na scéimeanna

Ráta lascaine

Méadú/laghdú ag 0.25%

Laghdú ag €2.4 m/méadú ag €2.7 m

Boilsciú praghsanna

Méadú/laghdú ag 0.25%

Méadú de €2.7 m/laghdú de €2.5 m

Tuarastal

Méadú/laghdú ag 0.25%

Méadú de €3.2 m/laghdú de €3.0 m

Fadsaolaí ar scor

Méadú/laghdú ag aon bhliain amháin

Méadú de €1.2 m/laghdú de €1.2 m

(b)

Cuntasaíocht tugtha ar scéim pinsin sochair shainithe mar Phlean Grúpa

Oibríonn Grúpa Ervia scéim pinsin sochair sainithe. Glacann roinnt fostaithe de chuid na Cuideachta páirt sa scéim
sin. Tugtar cuntas i leith na scéime mar Phlean Grúpa i gcomhréir le IAS 19. (athbhreithnithe). Aithníonn Ervia, mar
an bhfostóir urraithe don scéim, an glanchostas sochair sainithe, agus ní aithníonn an Chuideachta ach an costas as
ranníocaíochtaí iníoctha don bhliain i dtaobh fhostaithe Cuideachta. Ba iad na ranníocaíochtaí a íocadh le Ervia maidir le
fostaithe na Cuideachta le linn 2018 ná €1.0 milliún (2017: €1.1 milliún). Tá na costais sin ináirithe i gcostas sochair fostaí
na Cuideachta (leagtha amach i nóta 5) agus aithnítear iad in idirbheart a bhaineann le páirtí i nóta 26.
(c)

Scéim pinsin le ranníocaíocht shainithe

I rith na bliana dar chríoch 31 Nollaig 2018, ranníoc Ervia €3.5 milliún (2017: €3.1 milliún), don Scéim Ranníocaíochta
Sainithe Uisce Éireann, thar ceann a chuid fostaithe, a rinneadh a mhuirearú ar an ráiteas ioncaim.

19 Ioncam Iarchurtha
2018
€’000

2017
€’000

Ar an 1 Eanáir

(60,249)

(39,369)

Faighte sa bhliain

(80,418)

(63,557)

59,341

42,677

401

-

(80,925)

(60,249)

(40,284)

(42,249)

Reatha

(40,641)

(18,000)

Iomlán

(80,925)

(60,249)

Curtha chun sochar an ráiteas ioncaim
Aistrithe sa bhliain
Ar an 31 Nollaig
Anailísithe mar seo a leanas:
Neamhreatha

Déantar ranníocaíochtaí custaiméara le ceangal a fhaightear roimh sholáthar seirbhísí a thaifeadadh mar ioncam
iarchurtha ar dtús. Ansin nuair atá na hoibreacha ceangail curtha i gcrích (oibleagáid feidhmíochta), aithnítear na
ranníocaíochtaí mar ioncam sa ráiteas ioncaim.
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20. Soláthairtí
Soláthairtí
2018
€’000

(101,132)

Soláthairtí scaoilte/déanta i rith na bliana (glan)

1,931

Foláracha arna n-úsáid sa bhliain

6,356

Aistrithe sa bhliain
Ar an 31 Nollaig

Tuairisc Straitéiseach

Ar an 1 Eanáir

(716)
(93,561)

Anailísithe mar seo a leanas:

Neamhreatha

(53,880)

Reatha

(39,681)

Iomlán

(93,561)
Tuairiscí Rialachais

2018
€’000

Tá an fhoráil déanta d'éilimh dlí go príomha, foráil ar cheadanna slí, éilimh chonraitheora agus féin-árachas. Baineann an
chuid is mó de na forálacha sin le sócmhainní an bhonneagair uisce agus dhramhuisce a aistríodh chuig an gCuideachta
ó na hÚdaráis Áitiúla ar 1 Eanáir 2014. Mar chuid den phróiseas dúthrachtach dlite le haontú ar na sócmhainní agus
na dliteanais a bhí le haistriú ó gach Údarás Áitiúil chuig Uisce Éireann, buaileadh faoi bheart chun gach dliteanas
féideartha a aithint agus iad a ghabháil mar sholáthar, dá mba rud é gur chomhlíon siad critéir aitheantais IAS 37.
Rinneadh mionmheasúnú le linn 2018 chun an meastachán ab fhearr a bhí ag an gCuideachta ar an gcaiteachas a
raibh gá leis chun na hoibleagáidí sin a shocrú a thabhairt cothrom le dáta. Agus an toradh dóchúil á mheas, bhunaigh
an Chuideachta a measúnú ar thaithí ó rinneadh an t-aistriú ó na hÚdaráis Áitiúla agus ar fhachtóirí eile a mheastar a
bheith réasúnta ar na cúinsí (comhairle dlí san áireamh). Féach ar nóta 1 (cuid d) i gcomhair sonraí ar na breithiúnais
agus meastacháin chriticiúla a cuireadh i bhfeidhm.

Ráitis Airgeadais

Dliteanais theagmhasacha
Tá an chuideachta ina páirtí in idirbheartaíocht éagsúil maidir le gealltanais nó oibleagáidí conarthacha agus imeachtaí
dlíthiúla éagsúla i ngnáthchúrsa gnó. Is é tuairim na Stiúrthóirí nach rachaidh an idirbheartaíocht agus na himeachtaí
seo i bhfeidhm go díobhálach ar staid airgeadais na Cuideachta.
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Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
(ar lean)

21. Trádáil agus iníocthaigh eile

Méideanna iníoctha trádála dlite
Fabhruithe
Méideanna dlite do pháirtithe gaolmhara

26

Íocaíochtaí eile
Creidiúnaithe cánachais agus árachais sóisialta

1

Aisíocaíochtaí custaiméara agus costais próiseála iníoctha a
bhaineann leo
Iomlán

6

2018
€’000

2017
€’000

(102,429)

(22,058)

(174,926)

(192,724)

(83,130)

(92,076)

(4,120)

(17,499)

(15,170)

(9,311)

(6,763)

(13,793)

(386,538)

(347,461)

Anailísithe mar seo a leanas:
(3,509)

(307)

Reatha

(383,029)

(347,154)

Iomlán

(386,538)

(347,461)

(1,590)

(1,447)

CBL

(13,580)

(7,864)

Iomlán

(15,170)

(9,311)

Neamhreatha

Creidiúnaithe cánachais agus árachais sóisialta

1

ÍMAT/ÁSPC/árachas sóisialta
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22. Bainistíocht Riosca Airgeadais agus Sócmhainní/ Dliteanais Airgeadais
Is féidir anailís a dhéanamh ar luachanna iompair shócmhainní agus dhliteanais airgeadais na Cuideachta mar atá
leagtha amach thíos. Níl luachanna cóir ionstraimí airgeadais ar nós infháltais agus iníocthaigh nochtaithe ag an
gCuideachta mar gur neasúchán réasúnta luacha chóir iad a méideanna iompair.

Tuairisc Straitéiseach

Iomlán ar chostas
amúchta
€’000

Ar an 31 Nollaig 2018
Sócmhainní airgeadais
Trádáil agus infháltais eile (gan réamhíocaíochtaí san áireamh)
Airgead tirim agus coibhéis airgid thirim
Taiscí srianta

140,031
61,594
790
202,415

Dliteanais airgeadais
Iasachtaí agus fiachas eile1
Trádáil agus iníocthaigh eile

(884,794)
(386,538)

Glandliteanais airgeadais

Tuairiscí Rialachais

(1,271,332)
(1,068,917)
Iomlán ar chostas
amúchta
€’000

Ar an 31 Nollaig 2017
Sócmhainní airgeadais
Trádáil agus infháltais eile (gan réamhíocaíochtaí san áireamh)
Airgead agus coibhéis airgid
Taiscí srianta

132,848
15,588
3,523
Ráitis Airgeadais

151,959
Dliteanais airgeadais
Iasachtaí agus fiachas eile1

(824,802)

Trádáil agus iníocthaigh eile

(347,461)
(1,172,263)

Glandliteanais airgeadais
1

(1,020,304)

Ba é luach cóir iasachtaí agus fiachais eile amhail ar an 31 Nollaig 2018 ná €884.8 milliún (2017: €824.8 milliún).

Bainistíocht Riosca Airgeadais
Bhunaigh an Chuideachta polasaithe bhainistíochta riosca chun na rioscaí atá ann don Ghrúpa a shainaithint agus a
anailísiú, chun srianta agus rialúcháin riosca a leagan síos agus chun monatóireacht a dhéanamh ar rioscaí. Déantar na
polasaithe agus na córais bhainistithe riosca airgeadais sin a athbhreithniú go rialta chun go mbeidh siad ag teacht le
hathruithe sna dálaí margaidh agus le gníomhaíochtaí na Cuideachta. Fabhraíonn an Chuideachta, trína chaighdeáin
agus a nósanna imeachta oiliúna, timpeallacht le smacht an-eagraithe agus fiúntach, timpeallacht ina dtuigeann na
fostaithe ar fad a ról agus a n-oibleagáidí.
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Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
(ar lean)

22. Bainistíocht Riosca Airgeadais agus Sócmhainní/ Dliteanais Airgeadais

(i)

(ar lean)

Riosca creidmheasa

Sainítear riosca creidmheasa mar an caillteanas iomlán a d’fhulaingeodh an Chuideachta ar a chuid idirbheart gnó agus
margaidh dá loicfeadh frithpháirtí agus dá mainneodh sé a chuid oibleagáidí conarthacha a chomhlíonadh. Ina measc,
tá nochtuithe creidmheasa a thagann ó chaidrimh trádála le custaiméirí. Is é cuspóir bhainistíocht riosca creidmheasa
ná nochtuithe riosca creidmheasa a bhainistiú agus a rialú laistigh de pharaiméadair inghlactha agus an toradh a
bharrfheabhsú.
Is ionann luach tugtha anonn sócmhainní airgeadais agus an t-uasnochtadh creidmheasa. Ba é an t-uasnochtadh do
riosca creidmheasa ar dháta an tuairiscithe ná:

Trádáil agus infháltais eile (gan réamhíocaíochtaí san áireamh)
Airgead tirim agus coibhéis airgid thirim
Taiscí srianta
Iomlán

31-Noll-18
€’000

31-Noll-17
€’000

140,031

132,848

61,594

15,588

790

3,523

202,415

151,959

(i) (a) Riosca creidmheasa bainteach le ciste
Oibríonn Grúpa Ervia feidhm láraithe ciste, a ghlacann le gníomhaíochtaí ciste uile Ghrúpa Ervia, thar ceann Uisce
Éireann san áireamh.
Déanann Grúpa Ervia, thar ceann Uisce Éireann na riosca creidmheasa bainteach le ciste a bhainistiú trí úsáid a
bhaint as teorainneacha creidmheasa frithpháirtí, a thógann san áireamh, i measc fachtóirí ábhartha eile, rátálacha
creidmheasa foilsithe. Is é polasaí na Cuideachta ná go gcuirtear airgead i dtaisce den chuid is mó le hinstitiúidí a
choimeádann rátáil creidmheasa de ghrád infheistíochta. Déanann Ciste Ghrúpa Ervia measúnú agus tomhas go rialta
ar nochtuithe frithpháirtí a chiste.
(i) (b) Riosca creidmheasa bainteach le trádáil
Féach ar nóta 12, le do thoil, le haghaidh anailís faoi nochtadh na Cuideachta do riosca creidmheasa bainteach le trádáil.

(ii)

Riosca cistithe agus leachtachta

Is é cur chuige na Cuideachta ó thaobh rioscaí maoinithe agus leachtachta a bhainistiú ná a chinntiú, chomh fada agus
is féidir, go mbeidh a dhóthain sócmhainní aici i gcónaí chun a cuid dliteanas a chomhlíonadh nuair atá siad dlite, faoi
ghnáthdhálaí agus faoi dhálaí struis, gan caillteanais do-ghlactha a thabhú ná an riosca go ndéanfaí dochar do cháil na
Cuideachta.
Forbraíonn agus coimeádann Ciste Ghrúpa Ervia caidrimh le hinstitiúidí airgeadais thar ceann na Cuideachta chun
a dtuiscint ar an ngnó a fhorbairt agus chun tógáil ar a dtiomantas fadtéarmach don Chuideachta. Déantar gach
seirbhís baincéireachta agus ciste a fhoinsiú ag praghsanna iomaíocha. Tá Ceann Chiste Ghrúpa Ervia, le tacaíocht ó
Phríomhoifigeach Airgeadais Ervia, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Ghrúpa Ervia, Ceann Airgeadais Uisce Éireann agus
bainisteoirí sinsearacha cuí eile, freagrach as caidrimh a bhainistiú agus a choimeád.
Déanann feidhm chiste Ghrúpa Ervia bainistíocht lárnach ar airgead tirim agus leachtacht. Tá freagracht ar Chiste
Ghrúpa Ervia a chinntiú go bhfuil rochtain ag an gCuideachta ar a dhóthain leachtachta chun a chinntiú go bhfuil
an Chuideachta in ann freastal ar oibleagáidí a thagann ó oibriúcháin lá go lá, oibleagáidí fiachas atá ag teacht in
aibíocht agus eisíocaíochtaí infheistíochta caipitil. Déantar comhthiomsú airgid agus déantar iarmhéideanna cuntais
a ghlanluacháil áit is féidir chun ligin airgid thirim a íoslaghdú agus chun an nochtadh d’ús a íoslaghdú. Déanann Ciste
Ghrúpa Ervia réamhaisnéis agus pleanáil airgid i gcomhar leis an gCuideachta ar bhonn rialta. Déantar nuashonrú
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(ar lean)

ar réamhaisnéisí shreabhadh airgid ar bhonn laethúil agus sheachtainiúil agus baintear úsáid astu chun leachtacht a
bhainistiú.
(ii) (a) Barrachais airgid
Tuairisc Straitéiseach

Is chun críocha laghdú a dhéanamh ar an leibhéal d’fhiachas go príomha a úsáidtear barrachais airgid. Ní ar bhonn
córasach a chuireann an Chuideachta cistí i dtaisce agus a thógann siad ar iasacht iad, cé go dtagann cúinsí chun cinn
ó am go chéile áit go bhfuil gá le hairgead a choimeád i dtaisce nó a bhfuil sé ina bhuntáiste. Is féidir barrachais airgid
a infheistiú sna nithe seo a leanas cé nach bhfuil siad teoranta dóibh Cuntais Taisce, Taiscí Ama, Páipéar Tráchtála, Billí
Státchiste, Bannaí Rialtais, Cistí Margaidh Airgid agus Deimhnithe Taisce. Déanfaidh an Chuideachta barrachas airgid a
infheistiú in euro. Is é polasaí na Cuideachta ná caidrimh a fhorbairt agus a choimeád chun a leachtacht fadtéarmach,
rochtain ar chaipiteal agus infhaighteacht ar shaoráidí bainistíochta riosca a éascú.

Tuairiscí Rialachais

Is é polasaí na Cuideachta ná barrachas airgid a infheistiú ar bhealach drogallach roimh rioscaí. Nuair atá cistí ar fáil le
hiad a infheistiú déanfaidh an Chuideachta iarracht an leas is mó agus is féidir a bhaint as an mbrabús, ag tógáil san
áireamh leachtacht na hionstraime, cuar toraidh an ráta úis, dálaí an mhargaidh ag am an idirbhirt, riosca coibhneasta
an táirge ionstraime agus teorainneacha creidmheasa fhaofa faoi pholasaí ciste Ghrúpa Ervia. Tá faoin gCuideachta
costas iasachta a íoslaghdú, faoi réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha cuí a bhaint amach. Déanann an Chuideachta
monatóireacht ar leibhéal na muirear bainc agus tá fúithi costais mar sin a íoslaghdú agus a chinntiú ag an am céanna
go gcomhlíonann a seirbhísí bainc na riachtanais oibriúcháin.
(ii) (b) Maoiniú
Ar an 31 Nollaig 2018, ba é méid iomlán iasachtaí na Cuideachta ná €884.8 milliún (agus táillí as iasachtaí caipitlithe san
áireamh). Ar an 31 Nollaig 2018, bhí saoráidí neamhtharraingthe de €375.0 milliún agus €61.6 milliún in airgead tirim nó
coibhéisí airgid thirim ag an gCuideachta. Tá teorainn reachtúil iasachtaithe de €2,000.0 milliún ag an gCuideachta, agus
socraíonn sé sin an uasteorainn le haghaidh saoráidí tarraingthe.

Ráitis Airgeadais

I measc na bpríomhghníomhaíochtaí maidir le bainistíocht fiachas ar tugadh fúthu in 2018 bhí; tar-rolladh mhaoiniú
€800.0 milliúin trí mheán saoráidí déthaobhacha gearrthéarmacha le roinnt banc tráchtála agus athmhaoiniú an
mhéid reatha maoinithe de €450.0 milliún leis an gCiste Infheistíochta Straitéisí na hÉireann. Lean an Chuideachta ag
rolladh a maoiniú fiachais ar bhonn gearrthéarmach, ar feitheamh leis an Rialtas moltaí an Chomhchoiste Oireachtais
um Maoiniú ar Sheirbhísí Uisce Tí agus Ghrúpa Oibre ar An tSamhail Maoinithe sa Todhchaí ar Uisce Éireann faoi stiúir
na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil a chur i bhfeidhm. Cuireann an múnla maoinithe athbhreithnithe
cinnteacht mhaoinithe ar fáil d'Uisce Éireann ar bhonn ilbhliantúil laistigh de shrianta phleanáil bhuiséid an Rialtais.
Ar an 31 Nollaig 2018, ba é an meánráta ualaithe ar phunann na cuideachta d’iasachtaí amuigh ná 0.93 %(1.32 %: 31
Nollaig 2017) agus ba é meánaibíocht a chuid fiachais ná 0.42 bliain (0.55 bliain: 31 Nollaig 2017). Leagadh amach creat
maoinithe nua in 2017, san Acht um Sheirbhísí Uisce 2017, chun cinnteacht mhaoinithe mhéadaithe a thabhairt don
Chuideachta ar bhonn ilbhliantúil ag tógáil próisis bhuiséid an Rialtais san áireamh. Tabharfaidh an creat cinnteacht
mhaoinithe agus cobhsaíocht don chuideachta sa chaoi go mbeidh sí in ann infheistíocht riachtanach i mbonneagar
uisce gus dhramhuisce a sheachadadh.
Le linn 2018, fuair Uisce Éireann ranníocaíocht chaipitiúil scairshealbhóra de €380.0 milliún ón Aire Airgeadais.
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22. Bainistíocht Riosca Airgeadais agus Sócmhainní/ Dliteanais Airgeadais

(ar lean)

(ii) (c) Nochtadh do riosca leachtachta
Is iad seo a leanas aibíochtaí conarthacha dhliteanais airgeadais an Ghrúpa, íocaíocht úis gan lascaine a bhaineann le
hiasachtaí san áireamh.
Suim ghlanluacha
€’000

Sreafaí airgid
conarthacha
€’000

<1 bhliain
€’000

1-2 bhliain
€’000

2-5 bliana
€’000

<5 bliana
€’000

Ar an 31 Nollaig 2018
Iasachtaí

(884,794)

(885,710)

(885,710)

-

-

-

Trádáil agus iníocthaigh eile

(386,538)

(386,538)

(383,029)

(3,509)

-

-

(1,271,332)

(1,272,248)

(1,268,739)

(3,509)

-

-

(824,802)

(825,937)

(825,937)

-

-

-

Iomlán
Ar an 31 Nollaig 2017
Iasachtaí
Trádáil agus iníocthaigh eile
Iomlán

(iii)

(347,461)

(347,461)

(347,154)

-

(307)

-

(1,172,263)

(1,173,398)

(1,173,091)

-

(307)

-

Riosca margaidh

Is é atá i riosca margaidh ná an fhéidearthacht go mbeadh drochthionchar ag athruithe ar fhachtóirí margaidh ar luach
shócmhainní airgeadais, dliteanais nó sreafaí airgid ionchais na Cuideachta don todhchaí. Is é cuspóir na bainistíochta
riosca airgeadais ná nochtuithe do riosca margaidh a bhainistiú agus a rialú laistigh de pharaiméadair inghlactha
agus an toradh a bharrfheabhsú. Laistigh de Ghrúpa Ervia, tá an fheidhm ciste freagrach don Chuideachta as riosca
margaidh a bhainistiú maidir le rátaí úis agus rátaí malairte airgeadra.
(iii) (a) Riosca an ráta malairte
Tá an Chuideachta nochta do riosca airgeadra eachtrach áirithe a bhaineann le trádáil ach nach bhfuil suntasach agus,
dá bhrí sin, níl ach tionchar an-bheag aige ar thorthaí na Cuideachta.
(iii) (b) Riosca an rátaí úis
Tagann riosca rátaí úis chun cinn ó athruithe ar rátaí úis a mbíonn tionchar acu ar luach margaidh shócmhainní agus
dhliteanais na Cuideachta agus ar leibhéal na muirear airgeadais.
Is fiachas gearrthéarmach é an fiachas atá ag an gCuideachta agus táthar á choimeád ag rátaí úis comhlúthaigh, ar
feitheamh leis an Rialtas moltaí an Chomhchoiste Oireachtais um Maoiniú ar Sheirbhísí Uisce Tí agus Ghrúpa Oibre ar
An tSamhail Maoinithe sa Todhchaí ar Uisce Éireann faoi stiúir na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil a chur i
bhfeidhm don Chuideachta.
Clúdaíonn nochtadh na Cuideachta do luaineachtaí i rátaí úis dhá chineál riosca:
(i)

riosca go dtiocfadh athrú ar na sreafaí airgid a bhaineann le sócmhainní agus dliteanais airgeadais ar ráta
comhlúthach; agus

(ii) riosca go dtiocfadh athrú ar luach sócmhainní agus dliteanais airgeadais ar ráta seasta.
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(ar lean)

2018
€’000

2018
%

2017
€’000

2017
%

-

0.0%

-

0.0%

Ag rátaí comhlúthacha

(884,794)

100.0%

(824,802)

100.0%

Iomlán

(884,794)

100.0%

(824,802)

100.0%

Ag rátaí sheasta

Tuairisc Straitéiseach

Seo a leanas mar a bhí an céatadán d’fhiachas ráta sheasta agus chomhdhlúthaigh an Ghrúpa ar an 31 Nollaig:

Déantar costais úis ar iasachtaí rátaí inathraitheacha a athshocrú ar bhonn tréimhsiúil thar an ráta margaidh mar atá.
Anailís ar shreabhadh airgid um fhiachas ráta chomhlúthaigh
Bunaithe ar na hiarmhéideanna fiachais a bhí le híoc ar an 31 Nollaig 2018, meastar go mbeadh tionchar ag ardú
ginearálta de 50 bonnphointe i rátaí úis ar an 31 Nollaig ar bhrabús bhliain iomláin roimh cháin leis na méideanna a
thaispeántar thíos:

Méadú 50 bp

(4,424)

(4,124)

Laghdú 50 bp

4,424

4,124

Tuairiscí Rialachais

Brabús roimh
Brabús roimh
ghnóthachan/
ghnóthachan/
(caillteanas) cánachais (caillteanas) cánachais
31-Noll-18
31-Noll-17
€’000
€’000

23. Tomhas Luacha Cothroim

Ráitis Airgeadais

Tá tomhas luachanna cothroma le haghaidh sócmhainní agus dliteanais airgeadais de dhíth ar roinnt pholasaithe
chuntasaíochta agus faisnéisithe na Cuideachta. Agus luach cothrom de shócmhainn nó de dhliteanas á mheas
úsáideann an Grúpa sonraí margaidh inbhraite a oiread agus atá siad ar fáil.
Déantar luachanna cothroma a chatagóiriú i leibhéil éagsúla de réir grádú ar luach cothrom bunaithe ar ionchuir a
mbaintear úsáid astu sna teicníochtaí luachála seo a leanas;
ྲྲ Leibhéal 1: Praghsanna a luadh (gan athrú) i margaí gníomhacha le haghaidh sócmhainní nó dliteanas go díreach mar
an gcéanna.
ྲྲ Leibhéal 2: ionchuir nach na praghsanna a luadh iad, a cuireadh san áireamh laistigh de Leibhéal 1, atá infheicthe
le haghaidh na sócmhainne nó an dliteanais, go díreach (is é sin praghsanna) nó go hindíreach (is é sin bunaithe ar
phraghsanna).
ྲྲ Leibhéal 3: ionchuir le haghaidh na sócmhainne nó an dliteanais nach bhfuil bunaithe ar shonraí margaidh inbhraite
(ionchuir neamh-inbhraite).
Más féidir na hionchuir a mbaintear úsáid astu le tomhas a dhéanamh ar luach cothrom sócmhainne nó dliteanais a
chatagóiriú ar leibhéil áirithe de ghrádú an luacha chothroim, ansin déantar an tomhas luacha chothroim a chatagóiriú
ina iomláine ar an leibhéal céanna den ghrádú luacha chothroim mar an t-ionchur luacha chothroim is ísle atá suntasach
don tomhas ina iomláine. Aithníonn an Chuideachta aistrithe idir leibhéil d’ordlathas luacha chóir ag deireadh an
tréimhse tuairiscithe ar tharla an t-athrú lena linn.
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24. Léasanna Oibriúcháin
Tá na tiomantais léasa oibriúcháin seo a leanas iníoctha ag an gCuideachta thar na téarmaí léasa atá fágtha agus is
gnách go mbaineann siad le ligean ar cíos áitribh oifige. Níl aon srianta suntasacha ná neamhghnácha gearrtha ag
téarmaí na léasaí oibriúcháin. Is ar bhonn neamhthuilleamaí atá na socruithe léasa go léir. Ba iad na méideanna a
cuireadh san áireamh sa ráiteas ioncaim i dtaobh shocruithe léasa ná €3.4 milliún (2017: €3.5 milliún).
2018
€’000

Méideanna iníoctha:

I mbliain amháin ná níos lú
Idir aon bhliain amháin agus cúig bliana
Tar éis cúig bliana
Iomlán

2017
€’000

(3,286)

(3,983)

(11,786)

(15,012)

(5,803)

(35,898)

(20,875)

(54,893)

25. Gnáthscaireanna
(a) Scairchaipiteal
2018
€’000

Údaraithe:
50,000,000 scair “A” ag €0.01 an ceann
50,000,000 scair “B” ag €0.01 an ceann
Iomlán

2017
€’000

Údaraithe:
500

50,000,000 scair “A” ag €0.01 an ceann

500

50,000,000 scair “B” ag €0.01 an ceann

1,000

500
500

Iomlán

1,000

2018
€

Eisithe,tarraingthe anuas agus íoctha go
hiomlán:

2017
€

Eisithe,tarraingthe anuas agus íoctha go
hiomlán:

Scair “A” amháin ag €0.01 an ceann

0.01

Scair “A” amháin ag €0.01 an ceann

0.01

650 scair “B” ag €0.01 an ceann

6.50

650 scair “B” ag €0.01 an ceann

6.50

Iomlán

6.51

Iomlán

6.51

Scairbhiseach
2018
€’000

Ar an 1 Eanáir
Eisiúint scaireanna
Ar an 31 Nollaig

2017
€’000

(324,000)

(54,000)

-

(270,000)

(324,000)

(324,000)

Ar an 31 Nollaig 2018, bhí scair "A" amháin ag Ervia, bhí 325 scair "B" i seilbh an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais
Áitiúil, agus bhí 325 scair "B" i seilbh an Aire Airgeadais.
Tugann scair "A" ceart don sealbhóir vóta a chaitheamh ag aon chruinniú ginearálta a bheadh ag an gCuideachta. De
bharr gurb é Ervia an t-aon shealbhóir le scair "A" tá smacht iomlán ar an vótáil aige. Ní thugann scair "A" mar sin aon
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(ar lean)

teideal ar rannpháirtíocht i mbrabúis nó i sócmhainní na Cuideachta do na sealbhóirí seachas luach suibscríbhinne a
fháil ar ais i gcás leachtachta.

Tuairisc Straitéiseach

Níl aon chumhacht smachta ná treorach ag na scaireanna "B" ar an gCuideachta a thabharfadh an ceart do na
sealbhóirí iad a chur ar an eolas faoi aon chruinniú ginearálta a bheadh ag an gCuideachta agus freastal air ach gan
vótáil ann. Tugann na scaireanna sin an ceart le haon díbhinn nó dáileachán (más ann dóibh) a chinntíonn an Bord a fháil
agus iompraíonn siad 'Toiliú Aireachta' agus tá cearta cosanta acu. I gcás leachtachta tar éis an luach suibscríbhinne a
bheith aisíoctha le scairshealbhóir(í) A beidh iarmhéid na nglanfháltas indáilte ar shealbhóirí scaireanna "B" pro rata don
líon scaireanna "B" atá i seilbh gach duine.
(b) Ranníocaíocht chaipitil
2018
€’000

2017
€’000

Ar an 1 Eanáir

(576,466)

(576,466)

Ranníocaíocht caipitil a fuarthas in 2018

(380,000)

-

Ar an 31 Nollaig

(956,466)

(576,466)
Tuairiscí Rialachais

Le linn 2018, fuair an Chuideachta ranníocaíocht chaipitiúil scairshealbhóra neamhchoinníollach, do-chúlghairthe agus
neamh-inaisíoctha de €380.0 milliún ón Aire Airgeadais.

26. Páirtithe Gaolmhara
2018
€’000

2017
€’000

(44,044)

(43,073)

(44,044)

(43,073)

(213,014)

(220,882)

(4,728)

(10,338)

– caiteachas caipitiúil

(52,633)

(39,344)

– athmhuirearuithe soláthar

(35,088)

(37,512)

(305,463)

(308,076)

Costais idirbhirt agus chomhaontú seirbhíse tacaíochta
Muirir Údarás Áitiúil
Comhaontú Leibhéal Seirbhíse
– caiteachas oibriúcháin (forchostais párolla agus tacaíochta
feidhmiúcháin)
– caiteachas oibriúcháin (forchostais ghinearálta)

(a)
(a) (i)

Ráitis Airgeadais

Muirir aonán Ghrúpa Ervia

(b)
(b) (i)
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26. Páirtithe Gaolmhara

(ar lean)

Tá iarmhéideanna infhaighte/(iníoctha) na bpáirtithe gaolmhara sonraithe thíos:

Iníoctha le haonáin Ghrúpa Ervia
Iníoctha le hÚdaráis Áitiúla

(a) (i-iii)
(b) (i)

Méideanna dlite do pháirtithe gaolmhara
Infháltas ó Údaráis Áitiúla
Iarmhéid airgid theoranta i seilbh Údaráis Áitiúla

(b) (i-iii)
(b) (iii)

Méideanna infhála ó pháirtithe gaolmhara

31-Noll-18
€’000

31-Noll-17
€’000

(28,000)

(26,774)

(55,130)

(65,302)

(83,130)

(92,076)

32,609

33,609

2,193

2,193

34,802

35,802

Chomh maith leis sin, bhí idirbhearta páirtithe gaolmhara breise ag an gCuideachta le Rialtas mar seo a leanas:
Rialtas

(c)

Ioncam fóirdheontas Rialtais

719,832

751,663

Ranníocaíocht chaipitil

380,000

-

Eisiúint scaireanna

(a)

-

270,000

1,099,832

1,021,663

Máthairghnóthas deiridh

Amhail ar an 31 Nollaig 2018, bhí 100% de scaireanna vótála (scaireanna "A") ag Ervia sa Chuideachta, ach ní raibh aon
chearta eacnamaíochta ag dul leis an ús sin. Bhí 325 scair Cheart Eacnamaíoch Uisce (scaireanna "B") in aghaidh an
duine ag an Aire Airgeadais agus an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil nach raibh aon chearta vótála ag gabháil
leo ach a raibh na cearta eacnamaíocha go léir ag gabháil leo arbh ghá leo chun go mbainfí leas as gníomhaíochtaí na
Cuideachta.
Sonraítear in IFRS 10 “tá infheisteoir i gceannas ar institiúid infheistiúcháin nuair a nochtar an t-infheisteoir do nó
a bhfuil cearta acu chun, torthaí éagsúla óna bplé leis an institiúid infheistiúcháin agus nuair atá sé de chumas acu
dul i bhfeidhm ar na torthaí sin trína gcumhacht thar an institiúid infheistiúcháin”. Ní shásaíonn úinéireacht Ervia sa
Chuideachta coinníollacha rialaithe smachta de réir IFRS 10, agus dá bhrí sin d' fhonn riachtanais IFRS a chomhlíonadh,
ní dhéantar ráitis airgeadais Uisce Éireann a chomhdhlúthú le torthaí an Ghrúpa Ervia. Meastar gur páirtí gaolmhar le
Grúpa Ervia í an Chuideachta.
(a) (i) Costais idirbhirt agus chomhaontú seirbhíse tacaíochta
Cuireann Grúpa Ervia seirbhísí sna réimsí straitéis, rialáil, bainistíocht riosca, bainistíocht sholáthar caipitil agus idirbhirt
agus tacaíochta ar fáil don Chuideachta trí Lárionad an Ghrúpa, réimsí na Mórthionscadal agus trí na Seirbhísí Gnó. Tá
Seirbhísí Gnó Ervia deartha chun seirbhísí idirbhirt agus tacaíochta a chur ar fáil do Ghrúpa Ervia (an Chuideachta san
áireamh) sna réimsí Airgeadas, Soláthar, Saoráidí, AD agus TF, agus tacú le 31 Údarás Áitiúil i réimsí Airgeadas (cuntais
iníoctha agus cuntasaíocht tionscadail), Soláthar agus TF. Déantar na costais a bhaineann le hiasacht fostaithe go dtí
an Chuideachta a athmhuirearú ó Ghrúpa Ervia ar bhonn modha um ghnóthú iomlán costas agus ní thuilltear aon
chorrlach. Ina theannta sin, déantar an Chuideachta a athmhuirearú d'úsáid réadmhaoine Ervia.
(a) (ii) Comhthionscadail
I ngnáthchúrsa a chuid gnó, déanann an Chuideachta idirbhirt le Grúpa Ervia i dtaobh a gcomhthionscadail fóntais.
Ní chuireann na cuideachtaí aon fhorchostas ná corrlaigh i bhfeidhm, agus mar sin déantar costais arna dtabhú a
athmhuirearú go díreach. Tá iarmhéideanna amuigh i dtaobh na n-idirbheart sin curtha san áireamh sa tábla thuas.
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(ar lean)

(a) (iii) Costais pinsean

(b)

Tuairisc Straitéiseach

Oibríonn Grúpa Ervia scéim pinsin sochair sainithe. Glacann roinnt fostaithe de chuid na Cuideachta páirt sa scéim sin.
Tugtar cuntas i leith na scéime mar Phlean Grúpa i gcomhréir le IAS 19. (athbhreithnithe). Aithníonn Ervia, mar an fostóir
urraithe don phlean, an glanchostas sochair sainithe, agus ní aithníonn an Chuideachta ach an costas as ranníocaíochtaí
iníoctha don bhliain i dtaobh fhostaithe na Cuideachta. Ba iad na ranníocaíochtaí a bhí iníoctha le Ervia maidir le
fostaithe na Cuideachta le linn 2018 ná €1.0 milliún (2017: €1.1 milliún). Tá na costais sin ináirithe i gcostas sochair fostaí
na Cuideachta, leagtha amach i nóta 5.
Údaráis Áitiúla

Mar aon le cuid mhaith aonáin eile, déileálann an Chuideachta i ngnáthchúrsa a ghnó le hÚdaráis Áitiúla. I gcomhréir
leis an gcaighdeán, ní leagtar amach sonraí de na hidirbhearta sin sa tábla atá nochtaithe thuas. Mar sin féin, ta sonraí
nochtaithe ag an gCuideachta maidir leis na hidirbhearta suntasacha seo a leanas le hÚdaráis Áitiúla;
(b) (i) Comhaontú leibhéal seirbhíse

Tuairiscí Rialachais

Rinneadh comhaontú leibhéal seirbhíse a shíniú idir an Chuideachta agus gach Údarás Áitiúil ar an mbonn go mbeadh
seilbh ag an gCuideachta ar na sócmhainní ón 1 Eanáir 2014. Is comhaontú seachfhoinse é an comhaontú leibhéal
seirbhíse idir an Chuideachta agus gach Údarás Áitiúil aonair ar feadh tréimhse 12 bliain.
Leanann gach Údarás Áitiúil ar aghaidh ag oibriú agus ag cothabháil na sócmhainní uisce thar ceann na Cuideachta
chun na táillí comhaontaithe sa chomhaontú leibhéal seirbhíse a chúiteamh. Aontaítear ar spriocanna feidhmíochta
agus leibhéil seirbhíse i bPlean Bliantúil Seirbhíse idir gach Údarás Áitiúil agus an Chuideachta i gcomhréir leis an
gcomhaontú leibhéal seirbhíse.

Ráitis Airgeadais

Thug gach Údarás Áitiúil Ceadúnas don Chuideachta chun na hacmhainní uisce a úsáid mar chuid den chomhaontú
leibhéal seirbhíse atá i bhfeidhm idir an Chuideachta agus gach Údarás Áitiúil. Ceadúnas frithpháirteach 12 mhíosa atá
sa cheadúnas agus a chuireann ar chumas na Cuideachta agus na n-Údarás Áitiúil a gcuid feidhmeanna conarthacha
agus reachtúla a chomhlíonadh amhail is dá mbeadh aistriú reachtúil na sócmhainní uisce tar éis tarlú mar a bhí
samhlaithe (an “Ceadúnas”). Thug an Chuideachta slánú do na hÚdaráis Áitiúla ar son an Cheadúnais, i gcomhair aon
chaillteanas mar thoradh ar gurbh iad úinéirí na sócmhainní iad fós de réir dlí. Baineann an Ceadúnas le sócmhainní
fisiceacha (e.g. píblínte, gléasra agus trealamh) agus ní bhaineann sé le conarthaí ná teidlíochtaí (is cuma cibé acu an
ngabhann nó nach ngabhann siad leis na sócmhainní sin). Síneadh an Ceadúnas le haontú an dá pháirtí go dtí an 31
Nollaig 2019.
(b) (ii) Socruithe caipitil oibre
Tá réamhíocaíochtaí caipitil oibre curtha ar fáil ag an gCuideachta do na hÚdaráis Áitiúla chun íocaíochtaí a dhéanann
na hÚdaráis Áitiúla gach mí a chlúdach agus déantar iad a athmhuirearú don Chuideachta faoin gcomhaontú leibhéal
seirbhíse ag (b) (i) thuas. Baineann na híocaíochtaí sin le tuarastail, lármhuirir bhainistíochta, agus le méid teoranta
earraí agus seirbhísí.
(b) (iii) Sealbhú sócmhainní
Bhí sócmhainní an bhonneagair uisce agus fhuíolluise aistrithe ó na hÚdaráis Áitiúla go dtí an Chuideachta ar an 1
Eanáir 2014. Níor íoc an Chuideachta aon chomaoin as na sócmhainní sealbhaithe. Rinneadh cúiteamh leis na hÚdaráis
Áitiúla ar shócmhainní airgeadais áirithe (infháltais san áireamh) nó gearradh muirir orthu faoi dhliteanais airgeadais
áirithe a aistríodh. Tá iarmhéideanna amuigh i dtaobh an idirbhirt sin curtha san áireamh sa tábla thuas.
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Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
(ar lean)

26. Páirtithe Gaolmhara

(c)

(ar lean)

Rialtas agus aonáin a bhaineann le rialtas

Déileálann an Chuideachta, maraon le roinnt mhaith aonáin eile i ngnáthchúrsa an ghnó leis an Rialtas agus le haonáin a
bhaineann leis, go háirithe:
ྲྲ Mar a mhínítear i nótaí 16 agus 22, bhí saoráidí de luach €300 milliún tarraingthe ag an gCuideachta leis an gCiste
Infheistíochta Straitéisí d'Éirinn (2017: €300.0 milliún). Is ar bhonn neamhthuilleamaí atá na saoráidí sin.
ྲྲ D'aisíoc an Chuideachta €6.5 milliún i leith an chláir aisíoca uisce tí don rialtas i rith na bliana. Tá sé seo anois mar
mhéid infhála faoi thrádáil agus infháltais eile (nóta 12).
(d)

Bainc faoi úinéireacht Stát na hÉireann

I ngnáthchúrsa a ghnó, déanann an Chuideachta idirbhearta le bainc Éireannacha áirithe atá rialaithe go hiomlán nó
i bpáirt ag Rialtas na hÉireann. Is de réir gnáth-théarmaí tráchtála a dhéantar idirbhearta go léir na Cuideachta leis na
bainc sin. Ní raibh aon chomhchruinniú ábhartha iasachtaí ná taiscí ag an gCuideachta le haon bhanc den sórt sin i rith
na bliana ná ar an 31 Nollaig 2018.
(e)

Leasanna stiúrthóirí

Ní raibh aon leasanna tairbhiúla ag Stiúrthóirí sa Chuideachta ag aon am le linn na bliana nó ar an 31 Nollaig 2018.
(f)

Cúiteamh na bpríomhbhainisteoirí

Sochair fhostaí ghearrthéarmacha
Sochair iarfhostaíochta
Iomlán

2018
€’000

2017
€’000

(1,100)

(1,015)

(138)

(270)

(1,238)

(1,285)

Is ionann an phríomhbhainistíocht agus Bord Ervia, POF Ervia agus a chuid tuarascálacha díreacha. Cionroinntear
cúiteamh na bpríomhbhainisteoirí sa Chuideachta agus aonáin eile laistigh de ghrúpa Ervia bunaithe ar na seirbhísí atá
tugtha.

27. Iartheagmhais
Níor tharla teagmhais eile ar bith idir dáta an chláir chomhardaithe agus an dáta ar fhaomhaigh na Stiúrthóirí na ráitis
airgeadais, rud a éileodh go ndéanfaí coigeartú ar na ráitis airgeadais seo nó ar aon nochtadh breise.

28. Faomhadh na Ráiteas Airgeadais
D'fhaomh na Stiúrthóirí na ráitis airgeadais ar an 25 Márta 2019.
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Stiúrthóirí agus Faisnéis Eile

Stiúrthóirí

Mike Quinn (Cathaoirleach)
Jerry Grant (ar scor ar an 30 Meán Fómhair 2018)
Brendan Murphy
Michael O’Sullivan
Cathal Marley
Eamon Gallen (ceaptha ar an 1 Deireadh Fómhair 2018)

An Rúnaí

Liam O’Riordan

Oifig Chláraithe

Teach Colvill
24/26 Sráid Thalbóid
Baile Átha Cliath 1

Dlíodóirí

McCann Fitzgerald

A & L Goodbody

Riverside One
Cé Sir John Rogerson
Baile Átha Cliath 2

IFSC
Cé an Phoirt Thuaidh
Baile Átha Cliath 1

Baincéirí

Bainc-Aontas Éireann
40–41 Sráid Westmoreland
Baile Átha Cliath 2

Iniúchóir

Deloitte Ireland LLP
Cuntasóirí Cairte & Comhlacht Iniúchóireachta Reachtúla
Deloitte & Touche House
Ardán Phort an Iarla
Baile Átha Cliath 2

Uimhir Chuideachta
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