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MAIDIR LE BSL
Bunaíodh BSL sa bhliain 1927 mar chomhlacht reachtúil faoi Acht Leictreachais (Soláthar), 1927. Le sealúchas
de 96.5%, tá formhór de BSL faoi úinéireacht Rialtas na hÉireann. Is i seilbh iontaobhaithe Plean Úinéireachta
Scaireanna Fostaithe atá an 3.5% eile. Mar fhóntas láidir, ilghnéitheach, tá BSL ag feidhmiú ar fud an mhargaidh
leictreachais, ag giniúint, ag tarchur agus ag dáileadh, chun soláthar a chur ar fáil do chustaiméirí sa bhreis ár á
chuid líonraí a úsáid chun snáithín a sholáthar don earnáil teileachumarsáide. Is príomhfhóntas Éireannach é BSL
ag a bhfuil bonn sócmhainne rialaithe de thart ar €10.9 billiún (ina gcuimsítear Líonraí BSL, €8.8 billiún agus NIE
Networks, €2.1 billiún), sciar 33% den ghiniúint sa mhargadh uile-oileáin agus sna gnóthaí soláthair atá ag soláthar
leictreachais agus gáis do bhreis is 1.9 milliún cuntas custaiméirí ar fud oileán na hÉireann agus na Breataine
Móire. Ag an 31 Nollaig 2021, bhí breis is 7,800 duine fostaithe ag Grúpa BSL.

Denis Galvin

AMBASADÓIR THIONSCADAL DHAINGEAN UÍ CHÚIS
Tá Denis Galvin i mbun feirm déiríochta ar Leithinis Dhaingean Uí
Chúis i Lios Póil, Co. Chiarraí. Roghnaíodh Denis mar ambasadóir
Thionscadal Dhaingean Uí Chúis Líonraí BSL.
Tá raon teicneolaíochtaí ísealcharbóin suiteáilte ag ambasadóirí
Dhaingean Uí Chúis ina dtithe agus ina ngnóthaí, agus cuireadh an
méid seo a leanas ar fáil dóibh ar fad:
• Córais Fhótavoltacha Gréine
• Córais Bainistíochta Cadhnraí
• Teaschaidéil Foinse Aeir (ASHP)
• Feithiclí Leictreacha agus Luchtairí Cliste Feithiclí Leictreacha
• Córais Mhonatóireachta Fuinnimh Tí
Tá cónaí ar Denis lena bhean chéile agus cúigear leanaí ina dteach
taobh leis an bhfeirm. Tá grianphainéil/painéil fhótavoltacha
suiteáilte sa teach, teaschaidéal foinse aeir agus córas bainistíochta
cadhnraí mar chuid de Thionscadal Dhaingean Uí Chúis. Chomh
maith leis sin, tugadh feithicil leictreach do Denis le haghaidh bliana.
Measann Denis go bhfuil fuinneamh sábháilte acu ina dteach agus
go bhfuil an costas seachtainiúil a bhaineann le carr a choinneáil ar
an mbóthar laghdaithe.

MAIREACHTÁIL ÍSEALCHARBÓIN A CHUMHACHTÚ
Tá an todhchaí á cur san áireamh ag BSL, todhchaí ina mbeidh leictreachas glan, iontaofa agus inacmhainne ar
fáil. Tá infheistíocht agus nuálaíocht ar bun ar fud an ghnó ionas go gcinnteofar é sin; tá fuinneamh in-athnuaite
á ghiniúint agus á nascadh, tá giniúint agus seirbhísí cúltaca á soláthar chun tacú le slándáil agus athléimneacht
fuinnimh, agus tá bonneagar á fhorbairt chun leictriú forleathan earnálacha eile, lena n-áirítear iompar agus téamh,
a chumasú. Chomh maith leis sin, tá réitigh á bhforbairt againn a chuirfidh ar chumas gach duine sa tsochaí saol
leictreach ísealcharbóin a chaitheamh ionas go mbeidh an tsochaí ar fad in ann tairbhe a bhaint as todhchaí níos
sláine, níos sláintiúla agus níos inbhuanaithe.

Denis Galvin ar a fheirm i Lios Póil, Co. Chiarraí
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Nuala Gleeson

CAIBIDIL 1
STRAITÉIS AGUS FEIDHMÍOCHT
9
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Forléargas Gnó
Straitéis, Samhail Ghnó, Tuarascáil Riosca
agus Príomhtháscairí Feidhmíochta (PTFanna)
Athbhreithniú Oibriúcháin agus Airgeadais
Tuarascáil maidir le Gnó Freagrach

Custaiméirí Electric Ireland Superhomes, Nuala Gleeson,
taobh amuigh dá teach in An tAonach, Co. Thiobraid Árann

ELECTRIC IRELAND SUPERHOMES
Tá cónaí ar Nuala Gleeson agus a fear céile in An tAonach,
Co. Thiobraid Árann. Trí chabhair ó Electric Ireland
Superhomes, rinneadh a dteach a iarfheistiú a chiallaíonn
go bhfuil sé níos teo, níos tíosaí ar fhuinneamh agus go
bhfuil a hastaíochtaí carbóin laghdaithe go suntasach.
Roimhe seo, bhí droch-chóras téimh sa teach agus ní
raibh an t-insliú oiriúnach. Rinne innealtóir Electric Ireland
Superhomes measúnú ar an teacht agus mhol sé roinnt
uasghráduithe fuinnimh chun cúrsaí teasa sa teach a
fheabhsú, mar aon le feidhmíocht fuinnimh agus Rátáil
Fuinnimh an Fhoirgnimh.
Tá Nuala den tuairim go bhfuil an teach iomlán difriúil
anois ó rinneadh iarfheistiú Electric Ireland Superhomes.
“Suiteáladh téamh faoi urlár, agus fuinneoga gloinithe
thriaraigh. Roimh an t-iarfheistiú, bhí tinteán i ngach
seomra agus baineadh iad seo amach, agus séalaíodh na
simléir. D’inslíomar an taobh istigh agus an taobh amuigh
den teach, agus shuiteálamar córas téimh aeir go huisce.
Tá an córas teasa i ngach seomra an-éifeachtach anois –
tá an teach deas te agus compordach.
Tá an BER nua cothrom le A2 – feabhas suntasach i
gcomparáid leis an rátáil G. Tá mé sásta go bhfuil
ár lorg carbóin á laghdú againn freisin. Tá
ár gcostais leictreachais laghdaithe go
suntasach freisin. Bhí Electric Ireland
Superhomes lánsásta cabhrú linn ó
cuireadh tús leis an obair iarfheistithe.”
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Ráitis Airgeadais

Faisnéis Neamhairgeadais
Mar chomhlacht reachtúil, níl BSL faoi réir na gceanglas nochta atá forordaithe i Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Nochtadh na faisnéise
neamhairgeadais agus éagsúlachta ag gnóthais agus Grúpaí móra áirithe) 2017. Déanann BSL iarracht dea-chleachtas a leanúint
agus raon leathan faisnéise neamhairgeadais a nochtadh faoi chaighdeán GRI (Tionscnamh Tuairiscithe Dhomhanda) ina Thuarascáil
Inbhuanaitheachta. Tá léargas le fáil sa treoir thíos maidir le cá bhfuil faisnéis neamhairgeadais agus PTFanna neamhairgeadais le fáil sa
tuarascáil bhliantúil seo mar aon le beartais Ghrúpa BSL atá ag tacú leis na réimsí seo.

remove this PAGES
column please

Ceanglas

Beartais Ábhartha

Rannóg/Rannóga sa Tuarascáil
Bhliantúil

An Comhshaol

Beartas Comhshaoil agus Inbhuanaitheachta

An Comhshaol agus Inbhuanaitheacht

Fostaithe agus
Sóisialta

Beartas um Éagsúlacht Chultúrtha

Tuarascáil maidir le Gnó Freagrach

Beartas um Sholáthar Grúpa

Tuarascáil Chomhaltaí an Bhoird

Comhdheiseanna agus Cód Cleachtais Éagsúlachta BSL
Beartas Sláinte & Sábháilteachta
Beartas Sceithireachta agus Nochtuithe Cosanta

10 Ráiteas an Chathaoirligh

Cód Eitice BSL agus An Bealach a nOibrímid
Cearta an Duine

Beartas um Chearta an Duine BSL

Tuarascáil Chomhaltaí an Bhoird

Beartas um Sclábhaíocht Nua-aimseartha

14 Sracfhéachaint ar BSL

Cód Eitice BSL
Frithéilliú agus
Breabaireacht

Beartas um Éilliú agus um Chalaois in aghaidh na
Breabaireachta

12 Athbhreithniú an Phríomhfheidhmeannaigh

Tuarascáil an Choiste Iniúchta agus Riosca

15 Buaicphointí

Cód Eitice BSL agus An Bealach a nOibrímid
Samhail Ghnó
Príomhrioscaí

Samhail Ghnó
Beartas Bainistíochta Riosca

Tuarascáil Riosca

Beartas Bainistíochta Riosca agus Creat Rialachais
PTFanna
Neamhairgeadais

Príomhtháscairí Feidhmíochta (PTFanna)
An Comhshaol agus Inbhuanaitheacht
Rialachán maidir le Tacsanomaíocht an AE

Chomh maith leis sin, foilsíonn an Grúpa "Tuarascáil Inbhuanaitheachta BSL", tuarascáil chuimsitheach, ina sonraítear straitéis
inbhuanaitheachta, freagrachtaí sóisialta corparáideacha agus gealltanais BSL maidir le saincheisteanna sóisialta. Foilseofar Tuarascáil
Inbhuanaitheachta 2021 ar shuíomh gréasáin BSL.
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Ráiteas an Chathaoirligh
Cúis áthais dom, mar Chathaoirleach, Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais
BSL 2021 a chur i láthair.

ghlais, áit a mbainfear úsáid as raon teicneolaíocht in-athnuaite as seo go ceann
deich mbliana a mbeidh an acmhainn acu 1.6 milliún teach a chumhachtú.

Buaicphointí Feidhmíochta Airgeadais agus Díbhinn
Ainneoin gur bhliain dhúshlánach a bhí ann do mhargaí fuinnimh, bhí brabús
oibriúcháin de €679 milliún ag BSL agus brabús i ndiaidh cánach de €266 milliún
in 2021 (roimh mhíreanna eisceachtúla). Coimeádadh na Rátálacha Creidmheasa
ag A-/A3 (BBB+ neamhspleách) freisin. Tá na rátálacha láidre seo riachtanach
dár gclár infheistíochta uaillmhianach agus iarrachtaí á ndéanamh againn aistriú
chuig todhchaí fuinnimh ísealcharbóin as seo go ceann deich mbliana.

Tá comhaltaí an Bhoird ag súil le tairbhe a bhaint as an straitéis athnuaite in 2022
agus a ghealltanais maidir leis an aeráid a chomhlíonadh.

Ar aon dul le beartas díbhinne BSL, tá an Bord ag moladh díbhinne de €126
milliún le haghaidh 2021 a chiallaíonn go mbeidh na díbhinní iomlána íoctha le
deich mbliana anuas cothrom le €1.2 billiún.
Athrú Aeráide
Bhí athrú aeráide, luaineacht an mhargaidh fuinnimh agus slándáil an tsoláthair
luaite go minic ar chlár an Bhoird in 2021. Bhuail Comhdháil na bPáirtithe (COP
26) i nGlaschú chun teacht ar chomhaontú maidir le gníomhaíochtaí a bheidh mar
bhonn lena chinneadh cibé acu an mbeidh nó nach mbeidh pláinéad ináitrithe
ar fáil do ghlúnta amach anseo. Tá spriocanna le haghaidh astaíochtaí carbóin
neodracha á sonrú ag geilleagair atá ag déanamh ionadaíochta ar 70% ar a
laghad de OTI an domhain dá sochaithe don bhliain 2050. Trí Chomhaontú Glas,
tá céimeanna suntasacha curtha i gcrích ag an AE chun é sin a chinntiú, lena
n-áirítear an suntas céanna a lua le tuairisciú forordaithe comhshaoil agus le
tuairisciú airgeadais i gcuideachtaí.
D’fhógair Rialtas na hÉireann Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide 2021
na hÉireann. Tá sé mar aidhm leis an bplean uaillmhianach gníomhaithe seo
astaíochtaí ceaptha teasa na hÉireann a laghdú 50% faoin mbliain 2030, agus
go mbeidh suas le 80% de leictreachas na hÉireann á ghiniúint ó fhuinneamh
in-athnuaite, go mbeidh 500,000 teach iarfheistithe agus go mbeidh beagnach
1 mhilliún feithicil leictreach á dtiomáint ar bhóithre na hÉireann. I dTuaisceart
Éireann, d’oibrigh NIE Networks i gcomhpháirt leis an Roinn Geilleagair agus le
páirtithe leasmhara chun straitéis fuinnimh Thuaisceart Éireann, dar teideal The
Path to Net Zero, a fhorbairt. Chomh maith leis sin, fáiltímid roimh ghealltanas na
Ríochta Aontaithe don ghníomhú ar son na haeráide atá sonraithe in Net Zero
Strategy: Build Back Greener.
Beidh obair mhór le déanamh chun ár ngeilleagar agus sochaithe a dhícharbónú
agus beidh gá le leibhéil shuntasacha d’infheistíocht nua. Beidh ról lárnach ag
BSL, agus tá an Bord meáite ar a chinntiú go mbainfear tairbhe as acmhainní
agus cumas na cuideachta chun tacú lenár n-uaillmhianta aeráide.
Straitéis
Ó tharla go bhfuil an comhthéacs seachtrach ag athrú go tapa, in 2021 chaith
comhaltaí an Bhoird go leor ama i mbun athbhreithnithe ar ár straitéis atá dírithe ar
chuspóirí, Todhchaí Níos Gile. I mí na Nollag 2021, cheadaigh an Bord ár Straitéis
2040 – Driven to Make a Difference: Net Zero by 2040. Sonraítear treo soiléir
sa straitéis do BSL a thacaíonn go díreach le gnóthachtáil Chuspóirí Forbartha
Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe chun rochtain ar fhuinneamh inacmhainne,
iontaofa, inbhuanaithe agus nua-aimseartha a chinntiú do chách (Cuspóir 7),
bonneagar athléimneach a fhorbairt (Cuspóir 9) agus gníomhú ar bhonn práinne
chun athrú aeráide agus a himpleachtaí a chosc (Cuspóir 13).
Cuireadh tuairimí páirtithe leasmhara agus na glúine óige san áireamh nuair a bhí
an straitéis athbhreithnithe á forbairt. Le linn dúinn a bheith ag obair go comhpháirteach le comhpháirtithe agus páirtithe leasmhara chun dlús a chur le luas agus
scála an athraithe, táimid ag díriú ar thrí thosaíocht:

• Leictreachas glan, in-athnuaite a nascadh agus a ghiniúint
• Bonneagar athléimneach a sholáthar ionas go mbeidh an córas leictreachais
slán, inbhuanaithe agus iontaofa

• Cur ar chumas custaiméirí agus pobal saol aeráidneodrach a chaitheamh
Táimid tiomanta do sprioc eolaíochtbhunaithe a chomhlíonadh faoin mbliain 2030
de réir Chomhaontú Pháras agus a bheith Aeráidneodrach faoin mbliain 2040.
San athbhreithniú straitéise, chomhaontaigh an Bord go bhfuil Ráiteas Cuspóra
athnuaite ina léirítear an breis tábhachta a bhaineann le Comhshaol, Sóisialta
agus Rialachas (ESG) dár ngnó. Trí bhéim a leagan ar ár bhfreagracht shóisialta
agus chomhshaoil, bunóimid éiteas sábháilte, fónta agus inbhuanaithe a bheidh
de réir ár luachanna, agus cuirimid ár gcuid oibre i gcrích ar mhaithe le daoine
agus leis an bpláinéad.
Éileoidh sochaí dhícharbónaithe meascán de leictriú domhain agus leibhéil mhéadaithe d’fhuinneamh in-athnuaite, mar aon le húsáid a bhaint as teicneolaíochtaí
fuinnimh nua ar scála mór. Beidh tús áite á thabhairt againn do nuálaíocht agus
do chomhoibriú inár gcuid iarrachtaí. Sa chomhthéacs sin, in Aibreán 2021,
d’fhógraíomar go bhfuil láithreán Ghob na Muine BSL le haistriú go mol fuinnimh

Gnóthachtálacha in 2021
Tá go leor curtha i gcrích cheana féin. Tá 6.5 GW d’fhuinneamh ísealcharbóin
nasctha lenár líonraí in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann cheana féin. Shuiteáil
BSL breis is 380,000 méadar cliste in 2021, rud a chiallaíonn go bhfuil 620,000
méadar cliste suiteáilte ó Mheán Fómhair 2019. Suiteálfar 500,000 méadar cliste
breis in 2022.
Tá seirbhísí méadair chliste á dtairiscint ag Electric Ireland dá chustaiméirí, rud a
chiallaíonn go bhfuil rogha níos fearr acu mar aon le léargais agus smacht níos
fearr ar an méid fuinnimh atá in úsáid acu. Tá breis is 30,000 custaiméir de chuid
Electric Ireland i ndiaidh clárú le haghaidh seirbhísí méadair chliste cheana féin.
Tá athruithe le tabhairt faoi deara ar na bóithre chomh maith. Tá líon na
n-idirbheart luchtaithe feithiclí leictreacha méadaithe faoi thrí ó thús 2021 agus tá
70,000 idirbheart á dhéanamh anois gach mí ar an meán. Táthar ag leanúint leis
an infheistíocht i líonra luchtaithe na bhfeithiclí leictreacha agus tá €20 milliún á
chaitheamh ar fud na hÉireann, obair atá páirtmhaoinithe ag Ciste Gníomhaithe
ar son na hAeráide an Rialtais. I dTuaisceart Éireann, tá clár curtha i gcrích a
raibh sé mar aidhm leis 30 luchtaire poiblí caighdeánach a athsholáthar agus
roinnt luchtairí tapa/mearluchtairí. Tá maoiniú faighte faoi chiste Ardaithe leibhéal
Rialtas na Ríochta Aontaithe chun tuilleadh infheistíocht a dhéanamh i líonra
luchtaithe Thuaisceart Éireann.
Cheadaigh an Bord infheistíochtaí nua i gCéim 2 d’Fheirm Ghaoithe Oweninny
(83 MW) i gCo. Mhaigh Eo agus i dteicneolaíochtaí stórála cadhnraí ag an bPoll
Bheag agus ag an mBalla Theas i mBaile Átha Cliath. Cúis áthais do chomhaltaí
an Bhoird gur cheadaigh an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí
ár gcomhfhiontar le Coillte - FuturEnergy Ireland - in 2021. Tá dhá chuideachta
leathstáit tráchtála ag obair le chéile ar fhiontar nua spéisiúil i bhforbairt
fuinnimh in-athnuaite arb ionann é agus forbairt dhearfach shuntasach ar chlár
Ghníomhú ar son na hAeráide na hÉireann. Tá iarracht ghníomhach á déanamh ag
FuturEnergy Ireland dlús a chur le haistriú na hÉireann go geilleagar ísealcharbóin
trí 1 GW de thionscadail fuinnimh gaoithe a fhorbairt faoin mbliain 2030, sin
dóthain cumhachta chun breis is 500,000 teach a chumhachtú. Táimid ag súil le
bheith ag obair i gcomhpháirt le Coillte.
Baineann go leor féidearthachtaí le gaoth ón talamh chun cabhrú linn ár
spriocanna dícharbónaithe a chomhlíonadh. Táimid ag leanúint lenár gcuid oibre
ar thionscadail Galloper, Inch Cape agus Neart na Gaoithe amach ó chósta thoir
na Breataine Móire. Ainneoin aird a bheith tarraingthe ar mhuirear bearnúcháin
in 2021 mar gheall ar dhúshláin a bhain le tionscadal Neart na Gaoithe, táimid
dóchasach go mbeidh luach á bhaint ag BSL as an tionscadal san fhadtéarma,
agus go gcabhróidh sé go suntasach lenár n-uaillmhianta do ghaoth ón talamh.
Fáiltíonn comhaltaí an Bhoird roimh achtú Acht um Pleanáil Limistéir Mhuirí, 2021,
a chumasóidh dícharbónú fhoinsí fuinnimh na hÉireann agus forbairt acmhainn
fuinnimh ón talamh na hÉireann. Tá BSL ag súil lena phleananna infheistíochta do
thionscadail gaoithe ón talamh na hÉireann a fhorbairt.
Comhpháirtíochtaí
Tá dea-theist ar BSL chomh fada is a bhaineann le hobair i gcomhpháirt le hinfheisteoirí agus le forbróirí ar mhórthionscadail bhonneagair.
Ceann de na ceachtanna a foghlaimíodh mar thoradh ar COVID-19 é an méid a
bhfuiltear ag brath ar nascacht idirlín le haghaidh go leor réimsí riachtanacha, lena
n-áirítear obair, cúram sláinte agus oideachas. In 2021, cúis áthais don Bhord
Céim 2 de rolladh amach leathanbhanda SIRO (ár gcomhfhiontar le Vodafone)
a cheadú i ndiaidh do SIRO €620 milliún de mhaoiniú fiachais a fháil ó iasachtóirí seachtracha lena n-áirítear an Banc Eorpach Infheistíochta chun forbairt
leanúnach ghnó a mhaoiniú. Tacaíonn an cinneadh seo atá déanta ag comhaltaí
an Bhoird lenár straitéis chun lántairbhe a bhaint as ár sócmhainní líonra chun na
custaiméirí agus na pobail a bhfuilimid ag freastal orthu a nascadh.
Mar a tuairiscíodh roimhe seo, chinn ceann dár gcomhpháirtithe i bhforbairt
gaoth ón talamh, Equinor, stop a chur lena luathchéim de ghníomhaíochtaí gaoth
ón talamh in Éirinn. Ainneoin gur cúis díomá do chomhaltaí an Bhoird an fógra,
ní bhaineann sé an bonn dár n-uaillmhian punann gaoth ón talamh ar scála
suntasach a sholáthar don mhargadh baile. Tá comhaltaí an Bhoird dóchasach go
mbeidh comhpháirtithe nua sásta oibriú leo agus ár gcuid uaillmhianta maidir le
gaoth ón talamh a chomhlíonadh.
Cúis áthais dúinn freisin gur seoladh Electric Ireland Superhomes (comhfhiontar
le Gníomhaireacht Fuinnimh Thiobraid Árann) i mí Bealtaine 2021 agus é mar
aidhm a bheith ag feidhmiú mar an t-ionad ilfhreastail iarfheistithe tithe is fearr in
Éirinn, ionad ilfhreastail a chabhróidh le húinéirí tí na hÉireann tithe níos teo,

Rialachas Corparáideach

níos sláintiúla agus níos ísealcharbóin a bheith acu agus ag an am céanna cabhrú
le hÉirinn a spriocanna ghníomhú ar son na haeráide 2030 a chomhlíonadh. Tá
an uaillmhian seo ailínithe lenár straitéis a bhfuil sé mar aidhm léi cur ar chumas
custaiméirí agus pobal saol atá aeráidneodrach a chaitheamh.
BSL agus ESG
Príomhábhar cainte i measc chomhaltaí an Bhoird in 2021 ba ea forbairt thapa
nithe a bhain le Comhshaol, Sóisialta agus Rialachas (ESG) do ghnólachtaí. Bhí
tuiscint láidir ar chuspóir mar bhonn le ESB i gcónaí, rud a chiallaíonn go bhfuil
na forbairtí seo tráthúil agus tairbheach, go háirithe i gcomhthéacs na straitéise
athbhreithnithe. Cheana féin tá a astaíochtaí carbóin díreacha agus indíreacha á
rianú agus á bhfoilsiú ag ESB. Tá maoirseacht ar ghníomhú ar son na haeráide
sainmhínithe go soiléir ag leibhéal an Bhoird. Tá ar ár gcumas ceanglais na Treorach nua maidir le Tuairisciú Inbhuanaitheachta Corparáideach a chomhlíonadh.
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sa ról seo beimid in ann leanúint ar aghaidh ag díriú ar thodhchaí níos gile do
na custaiméirí agus do na pobail a bhfuilimid ag freastal orthu agus iarracht a
bheith á déanamh againn a bheith aeráidneodrach. Rinneadh roinnt ceapachán
eile ag leibhéal feidhmiúcháin in 2021, d’fhonn a chinntiú go mbeidh foireann
cheannaireachta láidir againn a bheidh in ann déileáil leis na dúshláin atá amach
romhainn.
Athruithe ar Chomhaltaí an Bhoird
I rith na bliana, d’éirigh Noreen Wright as a cúraimí Boird i ndiaidh di 10
mbliana a chaitheamh ag obair don chuideachta. Bhí neart taithí ag Noreen ar
thionscal fuinnimh Thuaisceart Éireann agus taithí dlí agus i réimse an rialachais
chorparáidigh a chuaigh chun tairbhe na hoibre a rinneadh fad is a bhí sí ina
comhalta de bhord BSL. Is mian liom buíochas a ghabháil le Noreen as an obair
iontach a rinne sí mar chomhalta Boird.

Chomh maith leis sin, tá an Bord airdeallach ar an tábhacht a bhaineann le gnó
atá ag feidhmiú go héifeachtach ó thaobh cúrsaí airgeadais de a chothabháil agus
ag an am céanna, gealltanais aeráide agus chomhshaoil a chomhlíonadh. Beidh
gá le solúbthacht ionas gur féidir a bheith Aeráidneodrach faoin mbliain 2040.
Soláthróimid tuairisc ar ár bhfeidhmíocht agus míneoimid, ar bhonn tréimhsiúil, an
dul chun cinn atá á dhéanamh againn, na dúshláin a bhí le sárú againn agus an
aidhm straitéiseach atá againn chun tairbhe ár bpáirtithe leasmhara ar fad.

Cúis áthais dom fáilte a chur roimh Sara Venning mar chomhalta Boird. Tá Sara
ag feidhmiú mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin Uisce Thuaisceart Éireann faoi
láthair agus bhí róil shinsearacha aici roimhe seo le NIE Networks, agus tá neart
taithí ar fhóntais aici a rachaidh chun tairbhe obair an Bhoird, agus tá mé ag súil le
bheith ag obair léi sna blianta amach romhainn.

Leanfar comhaltaí an Bhoird le béim a leagan ar ESG in 2022.

Conclúid
Thar ceann an Bhoird, is mian liom buíochas a ghabháil le fostaithe agus le
foireann bhainistíochta BSL as an obair mhór a rinne siad i rith tréimhse d’athrú
suntasach agus d’éiginnteacht a bhain le COVID-19 agus as a chinntiú gur féidir
linn a bheith ag súil le todhchaí níos gile.

Margaí Fuinnimh agus Slándáil Soláthair
I rith 2021 tugadh praghsanna arda tráchtearraí agus carbóin faoi deara mar aon
le luaineacht gan choinne sna margaí fuinnimh, mar aon le córas leictreachais
dhocht.
Ar an drochuair, ba é an toradh air seo go raibh billí fuinnimh níos airde á bhfáil ag
custaiméirí. D’ardaigh Electric Ireland, ár ngnó miondíola, taraifí caighdeánacha
leictreachais bhaile i bPoblacht na hÉireann faoi dhó i rith na bliana, méadú
carnach a bhí cothrom le 19%. Chomh maith leis sin, tá comhaltaí an Bhoird
airdeallach ar an tionchar atá ag na méaduithe seo ar gach custaiméir. Tá Electric
Ireland tiomanta, áfach, do chabhrú le custaiméirí dílse más féidir trí lascainí
seasmhacha, rátaí aonaid caighdeánacha iomaíocha, seirbhísí den chéad scoth do
chustaiméirí agus táirgí nuálacha.
Chomh maith leis sin, bhí tionchar diúltach ag an luaineacht sna margaí fuinnimh
agus an chaidhp phraghais ar fhuinneamh ar fheidhmíocht ár ngnó Miondíola sa
Ríocht Aontaithe. Bhí an tionscal trí chéile sa Ríocht Aontaithe ag déileáil le himpleachtaí suntasacha rud ba chúis le soláthraithe a bheith ag fágáil an mhargaidh.
Tá OFGEM, an rialálaí fuinnimh, i gcónaí ag dul i gcomhairle maidir le hathruithe
ar ríomh na caidhpe praghais fuinnimh d’fhonn a chinntiú go léirítear go cuí na
costais, na rioscaí agus na héiginnteachtaí a bhfuil ar sholáthraithe déileáil leo.
Coinneoidh BSL súil ghéar ar an toradh.
Maidir le cúrsaí táirgeachta, bhí monarcha ghiniúna BSL iontaofa i rith 2021 de
réir mar a lean an phaindéim ar aghaidh. Tá BSL tiomanta do ról a bheith aige
agus scrúdú a dhéanamh ar gach rogha chun rioscaí do shlándáil soláthair a
mhaolú, ar bhealach atá comhsheasmhach le sainordú BSL (agus i gcomhthéacs
rialacha agus ceanglas margaidh).
Leanfaidh BSL ag freagairt go cuiditheach agus le rannpháirtíocht dhearfach le
gach páirtí leasmhar chun leictreachas iontaofa agus inacmhainne a chur ar fáil
dá chustaiméirí agus don gheilleagar le linn iarrachtaí a bheith á ndéanamh aistriú
chuig todhchaí ísealcharbóin.
Comharbas POF
I mí Meithimh 2021, d’fhógair comhaltaí an Bhoird go raibh Paddy Hayes ceaptha
mar Phríomhfheidhmeannach nua. Ceapadh Paddy i ndiaidh dianphróiseas
roghnúcháin a reáchtáil don phríomhról ceannaireachta seo. Glacann sé leis an
bpost i ndiaidh do Pat O’Doherty éirí as a ról mar Phríomhfheidhmeannach, ról a
bhí á chomhlíonadh aige le 10 mbliana anuas, agus i rith na tréimhse sin d’éirigh
leis BSL a athrú ó bhonn agus deis a thabhairt don chuideachta feidhmiú i ré
úrnua don tionscal fuinnimh.
Ta neart taithí ag Paddy ar an tionscal agus ar mhargaí fuinnimh, tá dea-theist air
maidir le soláthar agus cur chuige dearfach agus ionchuimsitheach a rachaidh
chun tairbhe dó ina ról mar Phríomhfheidhmeannach. Trí Paddy a cheapadh

Ar deireadh, is mian liom tréaslú le Alf Smiddy agus Paul Lynam a cheap an tAire
an athuair mar chomhaltaí Boird don dara téarma i mí na Nollag 2021.

De réir Achtanna BSL 1927-2014, tíolacann comhaltaí an Bhoird an Tuarascáil
Bhliantúil agus na Ráitis Airgeadais don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021.

Terence O’Rourke, Cathaoirleach
An 1 Márta 2022

Terence O’Rourke
Cathaoirleach, ESB
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Athbhreithniú an Phríomhfheidhmeannaigh
Pléann Príomhfheidhmeannach BSL, Paddy Hayes, na dúshláin agus na
héachtaí a tugadh faoi deara in 2021 agus na céimeanna atá á dtógáil ag
BSL chun todhchaí fuinnimh níos gile, níos inbhuanaithe a chruthú

Tá tú díreach ceaptha mar POF, i mí Lúnasa, cén fhís
atá agat do BSL agus an samhlaíonn tú go mbeidh aon
athruithe le déanamh maidir le treo straitéiseach?
Am spéisiúil agus tábhachtach atá ann don earnáil fuinnimh. Is é an
t-athrú aeráide dúshlán na glúine seo agus tá BSL meáite ar dhifríocht
a dhéanamh. Tá ár straitéis dírithe ar thodhchaí níos gile a sholáthar,
fuinneamh inbhuanaithe, iontaofa agus inacmhainne a chruthú agus a
nascadh agus tacú leis na custaiméirí agus leis na pobail a bhfuilimid ag
freastal orthu a saol aeráidneodrach a chaitheamh.

Céard iad na príomhfhorbairtí a rinne BSL in 2021 agus
cén tionchar a bhí acu seo ar sholáthar do straitéise?
D’fhoilsigh NIE Networks a thuarascáil straitéise maidir le Networks
for Net Zero agus chuir Líonraí BSL tús le clár cúig bliana (PR5) chun
breis is €5 bhilliún a infheistiú sna líonraí leictreachais. Áirítear anseo
National Network Local Connections, a bhfuil sé mar aidhm leis an córas
dáileacháin leictreachais a athrú ó bhonn chun tacú le micrighiniúint
agus le mionghiniúint agus stóráil agus leictriú teasa agus iompair a
éascú de réir Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide na hÉireann.
Maidir le Giniúint, d’fhógraíomar pleananna le haghaidh Green Atlantic @
Moneypoint, mol fuinnimh in-athnuaite ina bhfuil saoráidí chun fuinneamh
gaoithe ón talamh a thabhairt i dtír, agus tá dul chun cinn á dhéanamh
ar an obair thógála a bhaineann lenár dtionscadal comhdhlúthadáin
shioncronaigh. Sa Ríocht Aontaithe, d’éirigh linn scairshealbhú tromlach
a fháil in So Energy, soláthraí fuinnimh ghlais ag a bhfuil 560,000 cuntas
gáis agus leictreachais. D’fhógair SIRO, comhfhiontar BSL le Vodafone,
forbairt luach €620 milliún ar a líonra leathanbhanda snáithín gigighiotáin,
a bheidh mar bhonn lena lorg a dhúbailt beagnach go dtí 770,000 teach
agus gnó ar fud na hÉireann.

Conas a ndeachaigh BSL in oiriúint do riachtanais
athraitheacha custaiméirí le bliain anuas?
I rith 2021, d’fhorbraíomar táirgí agus seirbhísí nua do chustaiméirí a
bhfuil sé mar aidhm leo luach a chruthú agus maireachtáil ísealcharbóin
a chumhachtú. Sheol Electric Ireland Home Electric+, raon pleananna
a chuireann ar chumas custaiméirí tairbhe a bhaint as méadair chliste.
D’oibrigh Electric Ireland i gcomhpháirt le Gníomhaireacht Fuinnimh
Thiobraid Árann chun Electric Ireland Superhomes a chruthú a thairgeann
seirbhísí iarfheistithe fuinnimh do thithe cónaithe in Éirinn. D’fhonn tacú
le níos mó úsáide a bheith á baint as feithiclí leictreacha, lean feithiclí
leictreacha BSL lena líonraí luchtaithe Feithiclí Leictreacha a uasghrádú
le tacaíocht ó Chiste Ghníomhaithe ar son na hAeráide in Éirinn agus ón
gCiste Ardaithe Leibhéal i dTuaisceart Éireann. D’infheistigh Seirbhísí
Fuinnimh Cliste BSL €4.2 milliún in 25 tionscadal chun cabhrú le
custaiméirí gnó úsáid fuinnimh agus astaíochtaí carbóin a laghdú. Idir
an dá linn, cuirfidh an 620,000 méadar cliste atá suiteáilte ag Líonraí
BSL go dtí seo, thar ceann an Choimisiúin um Rialáil Fóntais, ar chumas
custaiméirí ról a bheith acu san aistriú chuig fuinneamh glan.

Conas atá ag éirí le BSL i rith phaindéim COVID-19?
Tarraingíonn an phaindéim aird ar an tábhacht a bhaineann le
leictreachas iontaofa, inbhuanaithe chun tacú le gníomhaíocht shóisialta
agus gheilleagrach. I rith na paindéime, bhí obair BSL á treorú ag cuspóir
agus luachanna - aire a thabhairt do chomhghleacaithe, custaiméirí
agus pobail, agus leanúint le seirbhísí riachtanacha a sholáthar. I rith
2021, d’oibríomar le roinnt comhpháirtithe carthanais a chabhraíonn ar
bhealach suntasach leis na bpobail a bhfuilimid ag obair iontu. Ina measc
bhí Pieta, a bhfuil Electric Ireland ag tacú leis an tsiúlóid Darkness into
Light a eagraíonn sé ar mhaithe le féinmharú a chosc, agus UNICEF, atá
ag obair chun clár vacsaínithe COVID-19 a chur ar fáil i dtíortha ar fud an
domhain.

Céard iad na bearta atá curtha i gcrích chun tacú le
custaiméirí atá ag déileáil le cruatan i mbliana?
Bhí praghsanna arda tráchtearraí agus luaineacht sna margaí fuinnimh
mar bhonn le méaduithe ar phraghsanna leictreachais sna margaí ar
fad a bhfuilimid ag oibriú iontu. Ainneoin go bhfuil ár gcuid praghsanna
ardaithe, tá tréaniarracht déanta againn tairiscintí iomaíocha taraifí a
sholáthar inár margaí ar fad, agus buntáiste an fhálaithe a chur ar fáil do
chustaiméirí nuair is féidir. Chomh maith leis sin, thacaíomar le custaiméirí
trí shíneadh a chur lenár moratóir ar dhíscor, roghanna íocaíochta
solúbtha a thairiscint agus ciste carthanachta COVID luach €2 mhilliún a
bhunú. Chomh maith leis sin, chaitheamar €1.4 milliún i rith na bliana ar
scéimeanna éifeachtúlachta fuinnimh pobalbhunaithe chun tacú le daoine
atá ag déileáil le tearcrochtain breosla.

An bhfuil aird dírithe ag BSL ar rannpháirtíocht foirne le
bliain anuas?
Thacaigh foirne i BSL go gníomhach leis na custaiméirí agus leis na
pobail a bhfuilimid ag freastal orthu. I rith bliain dhúshlánach eile, d’éirigh
thar cionn lenár gcomhghleacaithe seirbhísí riachtanacha a sholáthar go
leanúnach ainneoin na paindéime. Thacaigh ár gclár Accelerate Digital,
lena solúbthacht agus cumas oiriúnaithe trí bhealaí oibre níos cliste, níos
cuimsithí a sholáthar, trí úsáid a bhaint as teicneolaíocht.

Cén cineál dul chun cinn atá déanta ag BSL i rith 2021 chun
astaíochtaí carbóin a laghdú?
Tá eolas sonrach le fáil i straitéis BSL maidir le sprioc eolaíochtbhunaithe
a chomhlíonadh faoi 2030 agus a bheith aeráidneodrach faoin mbliain
2040. I rith 2021, mhéadaigh dlús carbóin ár ngníomhaíochtaí giniúna
leictreachais de bhrí go raibh sé riachtanach aschur ó Ghob na Muine a
mhéadú chun freastal ar an éileamh náisiúnta leictreachais go hiontaofa.
Ní bhaineann an beart seo chun tacú le slándáil náisiúnta fuinnimh an
bonn ónár ngealltanais dícharbónaithe. I rith na bliana, i dteannta lenár
gcomhpháirtithe, Bord na Móna, rinneadh socrú airgeadais maidir le
Oweninny 2, feirm ghaoithe luach €150 milliún i gCo. Mhaigh Eo, agus
fuarthas cead ón Údarás Iomaíochta leanúint ar aghaidh le FuturEnergy
Ireland, comhfhiontar le Coillte a bheidh mar bhonn le suas le €1 bhilliún a
infheistiú i ngaoth ar talamh in Éirinn as seo go ceann deich mbliana.

Cén tionchar a bheidh ag gealltanais Rialtais déileáil leis
an athrú aeráide ar straitéis BSL?
Fáiltíonn BSL roimh ghealltanais a rinne rialtais in Éirinn, i dTuaisceart
Éireann agus sa Bhreatain Mhór le déanaí maidir le gníomhú ar son na
haeráide, lena n-áiritear Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide Rialtas
na hÉireann, straitéis fuinnimh The Path to Net Zero Thuaisceart Éireann
– agus Net Zero Strategy: Build Back Greener na Ríochta Aontaithe. Tá
uaillmhian mórán mar an gcéanna chun dul i ngleic leis an athrú aeráide
le fáil i straitéis BSL, rud a bheidh mar bhonn le difríocht trí nuálaíocht
agus infheistíocht i réitigh ísealcharbóin agus fuinnimh in-athnuaite a
rachaidh chun tairbhe custaiméirí agus pobal.

Céard iad na céimeanna atá curtha i gcrích ag BSL in 2021
chun sábháilteacht a fheabhsú?
Is é Safe and Sound ainm chlár claochlaithe BSL a bhfuil sé mar aidhm leis
cultúr sábháilteachta agus timpeallacht a fhorbairt a bheidh inbhuanaithe
le himeacht ama. Tá sé mar aidhm leis cultúr ionchuimsitheach, bunaithe
ar luachanna a fhorbairt ina bhfuil ról lárnach ag sábháilteacht i ngach rud
a dhéanaimid, ina bhfuil roghanna maithe á ndéanamh ag daoine maidir le
sábháilteacht agus ina nglacadh daoine le freagracht as a sábháilteacht
féin agus sábháilteacht daoine eile. Moltar do dhaoine labhairt amach, agus
cuirtear in iúl dóibh go bhfuil meas ag daoine ar an méid atá á rá acu. Tá clár
mórán mar an gcéanna, Safer Together, bunaithe ag NIE Networks. Ionas go
bhféadfaí leanúint go sábháilte le hoibríochtaí agus le cláir i rith phaindéim
COVID-19 b’éigean d’fhoirne BSL a bheith cúramach agus aird a dhíriú ar
rudaí áirithe i rith 2021.

Tá níos mó spéise á cur de réir a chéile ag infheisteoirí
agus ag páirtithe leasmhara i gceisteanna Comhshaoil,
Sóisialta agus Rialachais (ESG), ach conas atá BSL ag
déileáil leis na ceisteanna seo?
Ainneoin gur glacadh leis go raibh na ceisteanna seo tábhachtach
riamh anall, tá tagairt dhíreach déanta do ESG i straitéis BSL anois. Tá
straitéis BSL bunaithe ar thrí chinn de Chuspóirí Forbartha Inbhuanaithe
na Náisiún Aontaithe; Fuinneamh Inacmhainne agus Glan; Tionscal,
Nuálaíocht agus Bonneagar; agus Gníomhú ar son na hAeráide. I rith
2021, d’fhan feidhmíocht scórála ceannaireachta BSL mar an gcéanna,
arna meas ag Tionscadal um Nochtadh Aeráide (CDP), scór A-. Chomh
maith leis sin, ghlac BSL le creat an Tascfhórsa ar Nochtuithe Airgeadais
Aeráidghaolmhara (TCFD) chun tuairisciú maidir le riosca aeráide agus
leanadh ar aghaidh ag obair le foireann intí d’éiceolaithe chun tionchar ár
gcuid oibríochtaí ar an dúlra agus ar an timpeallacht a bhainistiú.

Cé chomh mór is atá soláthar straitéis ísealcharbóin BSL
ag brath ar fhóntacht airgeadais a chothabháil?
Ionas gur féidir ár straitéis aeráidneodrachta a chomhlíonadh, beidh gá
le hinfheistíocht chaipitiúil shuntasach i nginiúint in-athnuaite, líonraí
leictreachais a fheabhsú, agus tacú leis na custaiméirí agus leis na pobail
a bhfuilimid ag freastal orthu. Trí fhóntacht airgeadais BSL a chothabháil
beimid in ann na hinfheistíochtaí riachtanacha seo a dhéanamh i
dtodhchaí ísealcharbóin.
In 2021 bhí feidhmíocht BSL láidir agus tuairiscíodh TRÚCDA de €1,493
milliún agus brabús oibriúcháin de €679 milliún (roimh mhíreanna
eisceachtúla), agus coimeádadh rátálacha creidmheasa láidre ag grád
infheistíochta.
I rith na bliana, d’infheistigh BSL breis is €1,223 milliún i dtionscadail
bonneagair chaipitiúil lena n-áirítear €927 milliún i dtionscadail líonraí
agus €115 milliún ar thionscadail giniúna in-athnuaite agus seirbhísí
córais. Lena chois sin, cuireadh breis is €100 milliún ar fáil trí iasachtaí
scairshealbhóirí dár dtionscadail chomhfhiontair, ar bhain a bhformhór
lenár n-infheistíocht leanúnach i ngaoth ón talamh.

Céard iad na dúshláin a bheidh le sárú ag BSL chun a
chuspóirí straitéiseacha a chomhlíonadh an bhliain seo
chugainn?
Áirítear inár bplean méadú suntasach agus cothabháilte ar infheistíocht
chaipitiúil agus chuige sin tá obair mhór déanta againn chun bonneagar
riachtanach a fhorbairt ainneoin na paindéime. Beidh níos mó daoine ag
teastáil uainn chun cabhrú linn ár straitéis a chomhlíonadh, agus beidh sé
riachtanach príomhacmhainní a fhorbairt agus a chothabháil. Ar bhonn
níos fadtéarmaí, baineann dúshlán suntasach leis an acmhainn a fhorbairt
chun ídiú leictreachais a mheaitseáil le giniúint ísealcharbóin ag scála
agus le haghaidh tréimhsí fada. Tá sé sin riachtanach - agus beidh gá le
nuálaíocht, samhlaíocht agus tacaíocht go leor gníomhaithe san earnáil
fuinnimh agus in earnálacha eile nach iad.

Céard iad na deiseanna a bheidh ann do BSL amach anseo?
Tá deiseanna dáiríre ann do BSL dul i bhfeidhm ar an tsochaí ar bhealach
dearfach, trí athnuaiteáin a fhorbairt agus nascadh agus trí chórais

leictreachais a dhícharbónú, tacú le custaiméirí agus pobail a bheith
aeráidneodrach nó athléimneacht na líonraí leictreachais ísealcharbóin
a fheabhsú. Trínár ngnóthaí éagsúla giniúna, líonraí agus réitigh do
chustaiméirí, tá lántairbhe á baint againn as na deiseanna seo chun
difríocht a dhéanamh, bunaithe ar ár ngealltanas do thodhchaí níos gile.

Aon rud eile le rá?
Is mian liom aitheantas a thabhairt don obair mhór a rinne Pat O’Doherty
thar ceann BSL a chuir críoch lena théarma oibre i rith na bliana. Chaith sé
deich mbliana ag feidhmiú mar Phríomhfheidhmeannach, agus i rith an ama
sin threoraigh Pat BSL trí thréimhse athraithe gan fasach, d’athraigh sé
treo na heagraíochta ionas go mbeifí ag díriú ar chuspóir riachtanach agus
chinntigh sé go raibh BSL ar an mbóthar i dtreo todhchaí ísealcharbóin.
Is mian liom aitheantas a thabhairt freisin do chumas agus gealltanas
fhostaithe BSL a chuir obair i gcrích i rith tréimhsí dúshlánach i rith 2021
ar mhaithe le dlús a chur faoinár straitéis, ár ngealltanais a chomhlíonadh
agus seirbhísí riachtanacha a sholáthar do na custaiméirí agus pobail a
bhfuilimid ag freastal orthu.

Paddy Hayes, Príomhfheidhmeannach
An 1 Márta 2022

Paddy Hayes

Príomhfheidhmeannach, ESB

Sracfhéachaint ar BSL

Straitéis agus Feidhmíocht
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Buaicphointí
SCAIRSHEALBHÓIRÍ

CUSTAIMÉIRÍ

GEILLEAGAR NA
HÉIREANN

Díbhinn de

Seoladh

Infheistíocht de bhreis is

€126 milliún
le haghaidh 2021

Ciste Carthanachta
COVID-19

AN
TIMPEALLACHT

€1 bhilliún
i mbonneagar

chun tacú le custaiméirí
a raibh tionchar ag an
bpaindéim orthu

Tá BSL ainmnithe mar
chuideachta

A-liostaithe ag an
Tionscadal

um Nochtadh Carbóin,
rud a chiallaíonn go
bhfuil sé sa chatagóir
ceannaireachta don dara
bliain as a chéile

Mír Ghnó

Ioncam

Líonraí BSL

€1,312m

Líonraí
Leictreachais
Thuaisceart
Éireann (NIE
Networks)

€330m

Toradh ar Chaipiteal in
Úsáid

de 5.6%

Giniúint agus
Trádáil (GT)

€2,134m

Réitigh do
Chustaiméirí

€3,055m

€74m

€184m

(€19m)

€31m

Caiteachas
caipitiúil

€734m

€193m

€209m

€26m

€61m

Nasc le
ranna eile sa
tuarascáil

Féach
leathanach 60
Athbhreithniú
Oibríochtúil
Líonraí BSL

1,209
Féach
leathanach 62
Athbhreithniú
Oibríochtúil NIE
Networks

Féach nóta 3 (Tuairisciú Míreanna) sna ráiteas airgeadais áit a bhfuil tuilleadh sonraí.
* Roimh mhíreanna eisceachtúla (féach nóta 6 sna ráitis airgeadais le haghaidh tuilleadh sonraí).

692
Féach
leathanach 64
Athbhreithniú
Oibríochtúil GT

726
Féach
leathanach 66
Athbhreithniú
Oibríochtúil
Réitigh do
Chustaiméirí

Breis is

7,800

fostaí

€488m

€409m

3,339

Electric Ireland
Superhomes,

ionad ilfhreastail
d’iarfheistithe fuinnimh
baile

Míreanna Eile

Brabús/
(caillteanas)
oibriúcháin*

Meánlíon
fostaithe

Seoladh

1,904
Féach ar
leathanach
68 agus
leathanach 69
Innealtóireacht &
Mórthionscadail
agus seirbhísí
Fiontair

Leibhéal sásaimh
custaiméirí de

Déine Carbóin

81%

de 440g CO2/kWh
laghdú

Breis is

€2.0 billiún
Rátáil Chreidmheasa

Athdhearbhaithe
A-/A3

Breis is 38,000

curtha le geilleagar
na hÉireann

Custaiméir Nua
Nasctha

Breis is

Breis is 380,000

méadar cliste suiteáilte

€2.5 milliún

eisíoctha le haghaidh raon
tionscnamh pobail

34%

(i gcomparáid leis an
mbliain bhonnlíne 2005)
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Straitéis
I rith 2021, rinne an Bord athbhreithniú ar straitéis BSL (a ceadaíodh
ar dtús in 2017 – “Straitéis BSL 2030”) chun na toimhdí bunúsacha
a thástáil agus a bhailíochtú, meastóireacht a dhéanamh ar threo
straitéiseach foriomlán an Ghrúpa agus síneadh a chur leis an tréimhse
phleanála go dtí tar éis 2030. Bunaithe ar an anailís seo, ghlac BSL le
straitéis athbhreithnithe i mí na Nollag 2021 - Driven to make a difference:
Net Zero by 2040.

Straitéis,
samhail ghnó,
tuarascáil
riosca agus
príomhtháscairí
feidhmíochta
(PTFanna)
17 Straitéis
24 Samhail Ghnó
26 Tuarascáil Riosca
42 Príomhtháscairí Feidhmíochta (PTFanna)

Timpeallacht ghnó BSL
Tá na fachtóirí seachtracha a bhfuil achoimre déanta orthu i bhFigiúr 1
tagtha chun solais ó forbraíodh straitéis BSL in 2017. Bhí na fachtóirí seo
mar bhonn leis an measúnú agus leis an nuashonrú ar Straitéis BSL a
rinneadh i rith 2021.

Figiúr 1 – Fachtóirí Nua agus Seachtracha Luathaithe a bhfuil Tionchar acu ar Straitéis BSL

Athruithe Suntasacha Treo sa Tréimhse i ndiaidh 2017

a

c

e

g

Aeráidneodracht
Spriocanna aeráide
ag athrú ó 2017

Gaoth ón Talamh SEM
Margadh mór ach iomaíoch
a chruthú

Beartas & Margadh
Fuinnimh na Ríochta
Aontaithe
Ceannaire CO2 agus
teicneolaíochta ach
dúshláin rialála le sárú

Iomaíochas
Méadaithe
Dlús faoin leibhéal
de bhrú iomaíoch

b

Ról Athraithe &
Forbartha Líonraí
Deiseanna forbartha
nua mar aon le níos
mó béime
ar sheachadadh

Seirbhísí Fuinnimh

d

f

Ráta glactha tomhaltóirí
níos ísle ná mar
a bhíothas
ag súil leis

Ionchais Páirtithe
Leasmhara
Ionchais páirtithe
leasmhara a mhéadú
(e.g. ESG, slándáil
fuinnimh)

Digitiú
agus Sonraí

h

Luas níos tapa ach
cásanna mórúsáide
(e.g. obair chliste,
córas bainistíochta
gníomhach le haghaidh
líonraí)

a

Aeráidneodracht: Ó 2017, tá athruithe suntasacha tugtha faoi deara i mbeartas agus tuairimí maidir le beartas aeráide agus fuinnimh ag
leibhéal domhanda, Eorpach agus náisiúnta (mar shampla: An Comhaontú Glas don Eoraip, Clár Rialtais na hÉireann, Pleananna Gníomhaithe
ar son na hAeráide na hÉireann). Tá an sprioc atá sonraithe i mbeartas aeráide agus fuinnimh, le haghaidh na ngeilleagar sin atá ag déanamh
ionadaíochta ar 70% de OTI an Domhain ar a laghad, cothrom le hastaíochtaí gás ceaptha teasa aeráidneodracha dá sochaithe in 2017, agus
laghdú 80% faoin mbliain 2050 a bhí sonraithe i dtreoir an AE maidir le taisteal. Éileoidh dícharbónú iomlán sochaithe meascán de leictriú
méadaithe (éileamh méadaithe ar leictreachas) agus leibhéil níos mó d’fhuinneamh in-athnuaite ná mar a samhlaíodh in 2017. Éifeacht amháin a
bheidh ag beartais a thacaíonn le haeráidneodracht, i dteannta le himlonnú méideanna níos mó de chumhacht in-athnuaite eatramhach imeallach
neodrach, go bhfuil níos mó infheistíochta déanta in athnuaiteáin ná mar atá i nginiúint seolta a bhfuil struchtúir margadh cumhachta á soláthar
acu mar aon leis an dúshlán a bhaineann le hacmhainn chúltaca giniúna a chothabháil nó roghanna eile chun tacú leis an gcóras i rith tréimhsí
nuair a bheidh an ghaoth íseal. Chomh maith leis sin, soláthraíonn sé seo deiseanna féidearthacht chun teicneolaíochtaí fuinnimh nua a imlonnú
cosúil le stóras mórscála lena n-áirítear hidrigin.

b

Ról athraithe & forbartha Líonraí: Beidh ról lárnach ag líonraí leictreachais i gcumas go leor daoine úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí éilimh
ísealcharbóin (cosúil le feithiclí leictreacha agus teaschaidéil), a chuirfidh ar chumas custaiméirí agus pobal a gcuid fuinnimh féin a ghiniúint
agus a thrádáil agus leibhéil mhéadaithe d’fhuinneamh in-athnuaite a nascadh. I dteannta le réamh-mheastacháin nua d’fhorbairt tithíochta agus
gheilleagrach, táthar ag súil go mbeidh na fachtóirí seo mar bhonn le ceanglas infheistíocht chaipitiúil i Líonraí a mhéadú 40% i gcomparáid leis
an infheistíocht a measadh a bheadh ag teastáil in 2017.

c

Gaoth ón Talamh SEM: Ó 2017, bhí sprioc beartais na hÉireann d’acmhainn gaoithe ón talamh cothrom le 5 GW faoin mbliain 2030. Is ionann
é seo agus ceanglas comhiomlán infheistíochta caipitiúla de thart ar €15 billiún faoi dheireadh an chéid seo. Tá a sprioc le haghaidh fuinneamh
in-athnuaite san earnáil leictreachais méadaithe ag Éire agus ag Tuaisceart Éireann 80% agus 70% faoi seach. Bunaithe ar an gceanglas níos
fadtéarmaí a bhaineann le leictriú níos doimhne agus an gá a d’fhéadfadh a bheith le ‘hidrigin ghlas’ tairgthe le leictreachas in-athnuaite, léirítear
i gcásanna áirithe go mb’fhéidir go mbeadh suas le 20-25 GW de ghiniúint gaoth ón talamh ag teastáil in Éirinn faoin mbliain 2040. I dtéarmaí
straitéiseacha, cruthaíonn sé seo deis shuntasach nua fáis nach raibh ann in 2017 – ainneoin in earnáil atá fós an-iomaíoch.

d

Seirbhísí Fuinnimh: In 2017 glacadh leis go raibh treochtaí tomhaltóra, teicneolaíochta agus beartais ag cruthú deiseanna straitéiseacha
do sheirbhísí fuinnimh. Ainneoin gur glacadh le forbairt “baile nasctha” agus forbairt choincheap an “táirgeoir is tomhaltóir” mar fhachtóirí
tábhachtacha chomh fada is a bhain leis an deis seo a chruthú, níor ghlac tomhaltóirí leis seo chomh tapa agus a rabhthas ag súil leis. Bhí
eadrannacht na n-athnuaiteán mar bhonn le riachtanas méadaithe le haghaidh seirbhísí córas atá á gcur ar fáil do Eirgrid, SONI agus Eangach
Náisiúnta, áfach.

e

Beartas & Margadh Fuinnimh na Ríochta Aontaithe: Ó na 1990idí i leith, bhí ról tábhachtach ag margaidh leictreachais na Breataine Móire
i straitéis BSL – deis do BSL feidhmiú ag scála a sháraigh níos mó ná an Margadh Leictreachais Aonair (SEM). Glactar leis an mBreatain mar
cheannródaí domhanda chomh fada is a bhaineann le hiomaíocht agus dírialáil a bhunú ina hearnáil leictreachais mar aon le feidhmiú mar
bhunaitheoir treochtaí san earnáil dícharbónaithe le déanaí – ag treorú oiriúnú teicneolaíochtaí agus samhlacha gnó. Sa tréimhse ó 2017, áfach,
laghdaigh Brexit an seans go mbeidh margadh comhtháite ‘Uile-Oileán’ ann. D’athraigh caidhp phraghais miondíola a tugadh isteach in 2019
dinimic mhargaidh soláthair na Breataine agus, le tamall anuas, bhí tionchar diúltach aige ar go leor cuideachtaí soláthair atá ag feidhmiú sa
Bhreatain Mhór. Sa bhliain 2020, ba í an Bhreatain an margadh gaoth ón talamh is mó ar domhan agus suiteáladh acmhainn de bhreis ar 24 GW,
agus leanadh le deiseanna a sholáthar do thuilleadh infheistíocht i ngaoth ón talamh.

f

Ionchais Páirtithe Leasmhara: In 2017, ceannródaí ba ea BSL chomh fada is a bhain le straitéis chuspóirbhunaithe a fhorbairt. Idir an dá linn,
tá ionchais na sochaí agus na bpáirtithe leasmhara méadaithe chomh fada is a bhaineann le ról agus rannpháirtíocht cuideachtaí tráchtála go
ginearálta, agus cuideachtaí fóntas go háirithe. Fianaise ar an treocht seo iad na ceanglais tuairiscithe breise agus níos mó béime a bheith á
leagan ag an bpobal ar fheidhmíocht fiontair i gcomhthéacs fheidhmiú ESG (Comhshaoil, Sochaí agus Rialachas) ón mbliain 2017.

g

Iomaíochas Méadaithe: Ó 2017 tá dlús curtha leis an mbrú iomaíochais in go leor réimsí éagsúla agus tá iarracht á déanamh ag roinnt
cuideachtaí móra agus cumasacha infheistiú i nginiúint fuinnimh ghlais. Lena chois sin, tá samhlacha gnó suaiteacha á bhforbairt ag gnólachtaí
nuathionscanta – bunaithe ar ardáin dhigiteacha, sa réimse miondíola leictreachais go háirithe.

h

Digitiú agus Sonraí: Ó 2017, bhí dul chun cinn agus glacadh tomhaltóirí le Baile Nasctha/Idirlíon na nEarraí níos moille ná mar a shamhlaigh
cuideachtaí fuinnimh a bheadh. É sin ráite, tá roinnt cásanna úsáide nua agus tábhachtacha le haghaidh seirbhísí digiteacha – agus chuir
COVID-19 dlús le cuid acu. Tá gníomhaithe solúbtha i mbun ardáin dhigiteacha a ghiaráil chun a gcostas freastail a laghdú agus a bpróisis agus
eispéireas custaiméirí a fheabhsú. Is tosaíocht thábhachtach nua í obair chliste a bhfuil dlús curtha ag COVID-19 agus giaráil dhigiteach léi.
Cumasóidh ardáin dhigiteacha clár tábhachtach National Network, Local Connections agus tionscadal um Méadrú Cliste Líonraí BSL – a bhfuil
sé mar aidhm leo cur ar chumas pobail agus custaiméirí dáileacháin cur lena leibhéal rannpháirtíochta le leictreachas chun freastal ar leibhéil
mhéadaithe micrighiniúna agus teicneolaíochtaí ísealcharbóin.

Straitéis agus Feidhmíocht

Rialachas Corparáideach

Difríocht a dhéanamh: Aeráidneodracht faoi 2040
Tá straitéis BSL fréamhaithe in uaillmhian BSL difríocht a dhéanamh
- todhchaí níos gile a sholáthar trí fhuinneamh inbhuanaithe, iontaofa,
inacmhainne a chruthú agus a nascadh, agus bunaithe ar chuspóir
seasmhach BSL tacú le custaiméirí agus pobail BSL feidhmiú ar
bhealach atá aeráidneodrach. Tá sé mar aidhm ag BSL é sin a chinntiú
trí leictreachas a dhícharbónú, an ghiniúint in-athnuaite riachtanach a
nascadh, líonraí níos cliste a fhorbairt ionas gur féidir teas agus iompar a
leictriú agus réitigh a chur ar fáil do chustaiméirí chun cabhrú leo aistriú.
Déanfar é seo ar bhealach a chinnteoidh go leanfaidh BSL ar aghaidh ag
fás mar ghnó rathúil agus beidh an acmhainn airgeadais aige freisin chun
infheistiú i dtodhchaí ísealcharbóin ag an luas agus scála riachtanach.
Chomh maith leis sin, cuirtear san áireamh na deiseanna forbartha agus
infheistíochta atá ag eascairt ón aistriú.
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Tarraingítear aird sa Straitéis ar an tábhacht a bhaineann le bheith
inoiriúnaithe, freagrúil agus toilteanach an deis a thapú i ré éiginnteachta
agus ról lárnach a chinntiú sa slabhra breisluacha fóntais, trí mheascán
de ghnóthaí rialaithe agus neamhrialaithe, agus rátáil chreidmheasa láidre
ag grád infheistíochta a chothabháil.
Ó bhliain a bhunaithe, 1927, tá BSL tiomanta don tsochaí a chumasú
agus do dheiseanna a chruthú don phobal a bhfuil sé ag freastal air. Is
é an dúshlán atá le sárú ag BSL sa lá inniu ann, ról ceannaireachta a
ghlacadh maidir leis an aistriú chuig fuinneamh iontaofa, inacmhainne,
ísealcharbóin agus freastal ar bhealach níos fearr ar a chustaiméirí agus
fás inbhuanaithe a chinntiú.

LUACHANNA BSL

Tá luachanna BSL - crógacht, comhbhách, iontaofa agus díograiseach - fréamhaithe go domhain san eagraíocht agus cuimsítear
iontu an t-ionracas agus an uaillmhian atá fréamhaithe san obair a chuireann BSL i gcrích. Tá ról lárnach ag na luachanna sin i
bhforbairt agus i soláthar na straitéise – tá siad mar bhonn le cinntí agus tacaíonn siad le gealltanas BSL a chinntiú go mbeidh muinín
ag custaiméirí agus ag pobail as BSL.
Figiúr 2 – Luachanna BSL

ÁR LUACHANNA

TÁIMID
MISNIÚIL

TÁIMID
COMHBHÁCH

TÁIMID
DÍOGRAISEACH

TÁIMID
MUINÍN AG
DAOINE
ASAINN

Táimid ullamh chun
dúshlán ár ngnáthmhodha
oibre a thabhairt, an rud
ceart a dhéanamh agus
triail a bhaint as bealaí
oibre níos fearr.

Tá riachtanais reatha agus
thodhchaíocha custaiméirí
ag croílár ár gcuid oibre
agus táimid féin agus
daoine eile á gcoinneáil
sábháilte agus sláintiúil.

Tá spéis againn san obair
atá á déanamh againn,
táimid ag baint tairbhe
as nuálaíocht agus
comhoibriú chun na
dúshláin agus deiseanna
atá amach romhainn a
thabhairt agus a thapú.

Tá ról againn ar fad,
glacaimid go dáiríre lenár
bhfreagrachtaí, cuirimid
an obair i gcrích agus tá ár
sláinte agus sábháilteacht
féin, agus sláinte agus
sábháilteacht daoine eile á
gcosaint againn'.

Forléargas ar Chuspóirí Forbartha Inbhuanaithe

Straitéis agus Feidhmíocht
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Creat straitéiseach
Beidh Creat Straitéiseach athbhreithnithe straitéis BSL mar bhonn lena
chinntiú go bhfuil cuspóirí straitéiseacha BSL, atá mínithe thíos, bunaithe ar
aidhmeanna tráchtála agus comhsheasmhach le cuspóir agus luachanna
uileghabhálacha BSL, atá mínithe thuas.
In 2017, ceannródaí ba ea BSL chomh fada is a bhain le glacadh le cur
chuige cuspóirbhunaithe i ndáil lena straitéis a fhorbairt – cur chuige atá
in úsáid ar bhonn i bhfad níos forleithne anois. Bunaithe air sin, cinneadh
meastóireacht chriticiúil a dhéanamh, agus más cuí, leasuithe a mholadh do
Ráiteas Cuspóirí BSL ionas gur féidir é a úsáid mar bhonn le haghaidh cinntí
a dhéanfar amach anseo.

Comhsheasmhach le cleachtas phiaraí BSL, áiríodh sa chéim seo breithniú
a dhéanamh ar an ról a d’fhéadfadh a bheith ag BSL sa straitéis a nascadh
le soláthar cuspóirí sochaíocha níos ginearálta atá luaite i gCuspóirí
Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) na Náisiún Aontaithe. Bhí an ráiteas seo
mar bhonn le ráiteas cuspóra BSL a nuashonrú, ailínithe le SDGanna, atá
luaite i bhFigiúr 4. Is fianaise é seo ar ghealltanas dáiríre d’aeráidneodracht,
athdhearbhú ar ról BSL i ndáil leis an toradh sochaíoch seo agus ról
sochaíoch níos ginearálta BSL mar aon le gealltanas do chustaiméirí agus
do phobail.

Figiúr 4 – Creat Straitéiseach BSL

TÁ BSL TIOMANTA DO DHIFRÍOCHT A DHÉANAMH
AGUS TODHCHAÍ NÍOS GILE A CHINNTIÚ

Na SDGanna ar féidir le BSL an méid is mó tionchair a bheith aige orthu a shainaithint

Tionchar Leibhéal 1

Fuinneamh inbhuanaithe,
iontaofa agus inacmhainne
a chruthú agus a nascadh

ROCHTAIN AR FHUINNEAMH INACMHAINNE, IONTAOFA,
INBHUANAITHE AGUS NUA-AIMSEARTHA A CHINNTIÚ DO
CHÁCH
GNÍOMHÚ AR BHONN PRÁINNE CHUN ATHRÚ AERÁIDE AGUS
A THIONCHAIR A CHOMHRAC

Tacú leis na custaiméirí agus
pobail a bhfuilimid ag freastal
orthu aeráidneodracht a
bhaint amach

AERÁIDNEODRACHT FAOI 2040

BONNEAGAR ATHLÉIMNEACH A FHORBAIRT, TIONSCLÚ
CUIMSITHEACH AGUS INBHUANAITHE A CHUR CHUN CINN
AGUS TACÚ LE NUÁLAÍOCHT

Tionchar Leibhéal 2

ÁR
RÓL

CEANNAIREACHT
COMHSHAOIL
TACÚ LE FÁS GEILLEAGRACHA LEANÚNACH, CUIMSITHEACH
AGUS INBHUANAITHE, FOSTAÍOCHT IOMLÁN AGUS
THÁIRGIÚIL AGUS DEISEANNA MAITHE OIBRE DO GACH DUINE
A CHINNTIÚ GO BHFUIL CATHRACHA AGUS LONNAÍOCHTA
DONNA CUIMSITHEACH, SÁBHÁILTE, ATHLÉIMNEACH AGUS
INBHUANAITHE
COMHIONANNAS INSCNE A CHINNTIÚ AGUS GACH BEAN
AGUS CAILÍN A CHUMHACHTÚ

AN OBAIR
ATÁ
BEARTAITHE
AGAINN

Figiúr 3: Obair SDG ag tacú le Straitéis BSL

BONNEAGAR ATHLÉIMNEACH
LEICTREACHAS DÍCHARBÓNAITHE
Forbrófar agus nascfar athnuaiteáin Bonneagar athléimneach a sholáthar
ionas go mbeifear in ann córas
chun an córas leictreachais a
leictreachais ísealcharbóin iontaofa a
dhícharbónú faoin mbliain 2040
sholáthar
ÁR MBAILL FOIRNE

ACMHAINNÍ
BUNÚSACHA

ÉAGOTHROIME LAISTIGH DE AGUS I MEASC TÍORTHA A
LAGHDÚ
MODHANNA CHUN COMHPHÁIRTÍOCHT DHOMHANDA A CHUR
CHUN FEIDHME AGUS A ATHBHEOCHAN AR MHAITHE LE
FORBAIRT INBHUANAITHE A THREISIÚ

CUSPÓIR
Tá BSL tiomanta do dhifríocht a dhéanamh.
Todhchaí níos gile a sholáthar; fuinneamh inbhuanaithe, iontaofa agus inacmhainne a chruthú agus a nascadh; agus tacú
leis na custaiméirí agus pobail a bhfuilimid ag freastal orthu aeráidneodracht a bhaint amach.

BÉIM AR FHORBAIRT

A chinntiú go bhfuil foireann DHIGITEACH & SONRAÍ
Sonraí agus teicneolaíocht a
againn a bheidh in ann ár
gcuspóirí straitéiseacha a ghiaráil, BSL a athrú ó bhonn ionas
chomhlíonadh agus a mbeidh go mbeidh sé ag feidhmiú mar
meas acu ar luachanna agus ar fhóntas digiteach atá dírithe ar
shonraí
chultúr ionchuimsitheach

ACMHAINNÍ
LEORDHÓTHANACHA
AIRGEADAIS

A chinntiú go bhfuil dóthain
acmhainní airgeadais ar
fáil chun ár gcuspóir a
chomhlíonadh

CUSTAIMÉIRÍ CUMHACHTAITHE
Custaiméirí agus pobail a
chumhachtú, a chumasú agus
tacú leo feidhmiú ar bhealach atá
aeráidneodrach
INBHUANAITHEACHT &
FREAGRACHT SHÓISIALTA

Céim chun cinn maidir le freagracht
shóisialta agus chomhshaoil, éiteas
sábháilte, fónta agus inbhuanaithe a
chothú de réir ár luachanna

ÁR LUACHANNA

CONAS

TÁIMID
MISNIÚIL

TÁIMID
COMHBHÁCH

TÁIMID
DÍOGRAISEACH

TÁ MUINÍN
AG DAOINE
ASAINN
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Cuspóirí straitéiseacha
Tá na 7 gCuspóir Straitéiseacha seo a leanas sonraithe i straitéis BSL. Baineann 3 chuspóir leis an obair atá le déanamh ag BSL, a mbeidh 4 acmhainn
bhunúsacha ag tacú léi.

Straitéis agus Feidhmíocht

Rialachas Corparáideach
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Táscairí Feidhmíochtaí Straitéiseacha Roghnaithe
(TFSanna)
Straitéis i mbun Gníomhaíochta – Féach leathanach 60 - 69 le haghaidh sonraí maidir leis an dul chun atá
á dhéanamh ag an Aonad Gnó ar Chuspóirí Straitéiseacha
Táscairí Feidhmíochta Straitéiseacha (TFSanna)

Leictreachas
Dícharbónaithe

Bonneagar
Athléimneach

Custaiméirí
Ár gComhaltaí
Cumhachtaithe
Foirne

Béim ar Fhorbairt
Acmhainní
Dhigiteach &
Leordhóthanacha
Sonraí
Airgeadais

Inbhuanaithe
& Freagracht
Shóisialta

Indicator

2021

Sprioc 2030 (mura
sonraítear a mhalairt)

Giniúint In-athnuaite BSL

983 MW

>5,000 MW

Scála an Fhuinnimh
Ísealcharbóin atá Nasctha
Lenár Líonraí

4.7 GW i bPoblacht na
hÉireann

> 15 GW i bPoblacht na
hÉireann

1.8 GW i dTuaisceart Éireann

2 GW i dTuaisceart Éireann

Bonn Sócmhainní Rialaithe
Líonraí

Líonraí BSL: €8.8bn

Líonraí BSL: €13 - 14bn

NIE: €2.1bn

NIE: €3 - 3.5bn

Déine Carbóin tháirgeadh
Leictreachais BSL

440g CO2 / kWh

140g CO2 / kWh

Sciar d’Aschur Giniúna BSL ó
Fhoinsí Aeráidneodracha

14%

63%

An líon méadar cliste suiteáilte

620,000

2.6m

Leictriú an Ghréasáin Iompair:
Luchtairí Poiblí d’Fheithiclí
Leictreacha

1,700 (oileán na hÉireann agus
an Bhreatain Mhór)

3,000 Ar Fad

A chinntiú go bhfuil
foireann againn a
bheidh in ann ár
gcuspóirí straitéiseacha
a chomhlíonadh agus
a mbeidh meas acu ar
luachanna agus ar chultúr
ionchuimsitheach

Rannpháirtíocht Fostaithe
(Suirbhé Foirne Ár nGuth)

7.0

7.3

Sonraí agus teicneolaíocht
a ghiaráil, BSL a athrú ó
bhonn ionas go mbeidh sé
ag feidhmiú mar fhóntas
digiteach atá dírithe ar
shonraí

Beart rannpháirtíochta digití
Céatadán na Rannpháirtíochtaí
custaiméirí atá le tuairisciú in
Custaiméirí atá Digiteach
2022

Táscaire Cuspóir Straitéiseach

Forbrófar agus nascfar
athnuaiteáin chun an córas
leictreachais a dhícharbónú
faoin mbliain 2040

Bonneagar athléimneach
a sholáthar ionas go
mbeifear in ann córas
leictreachais ísealcharbóin
iontaofa a sholáthar

Céard a dhéanfaimid?

Leictreachas Dícharbónaithe
Forbrófar agus nascfar athnuaiteáin chun
an córas leictreachais a dhícharbónú faoin
mbliain 2040

Bonneagar Athléimneach
Bonneagar athléimneach a sholáthar
ionas go mbeifear in ann córas
leictreachais ísealcharbóin iontaofa a
sholáthar

Custaiméirí Cumhachtaithe
Custaiméirí agus pobail a chumhachtú,
a chumasú agus tacú leo feidhmiú ar
bhealach atá aeráidneodrach

Cinnteofar comhsheasmhacht leis an gcuspóir
sochaíoch a bhaineann le hastaíochtaí atá
aeráidneodrach a chinntiú. Is fianaise é seo
ar na rúin atá againn, ar fud an ghrúpa, é sin a
chinntiú trí leictreachas in-athnuaite a ghiniúint
agus giniúint in-athnuaite a nascadh lenár
líonraí leictreachais.

Is fianaise é ar an tábhacht bhunúsach agus
mhéadaithe a bhaineann le bonneagar cobhsaí
agus láidir chun córas leictreachais slán agus
iontaofa a chinntiú. Áirítear anseo líonraí
iontaofa agus athléimneacha, seirbhísí córais a
sholáthar chun tacú le hathnuaiteáin, mar aon le
giniúint seolta i dteannta le sócmhainní stórála
chun freastal ar riachtanais leictreachais na
sochaí nuair a bhí an ghaoth íseal.

Roinneann eolas maidir leis an tábhacht
a bhaineann le tacú le agus obair taobh le
custaiméirí agus le pobail chun aeráidneodracht
a chinntiú. Áirítear anseo Electric Ireland
Superhomes le haghaidh iarfheistiú baile agus
athearrú líonraí dáileacháin chun tacú le leictriú
forleathan.

Acmhainní Bunúsacha

Ár gComhaltaí Foirne
A chinntiú go bhfuil foireann
againn a bheidh in ann ár
gcuspóirí straitéiseacha a
chomhlíonadh agus a mbeidh
meas agat ar luachanna agus
ar chultúr ionchuimsitheach

Béim ar Fhorbairt Dhigiteach
agus Sonraí
Sonraí agus teicneolaíocht
a ghiaráil, BSL a athrú ó
bhonn ionas go mbeidh sé
ag feidhmiú mar fhóntas
digiteach atá dírithe ar shonraí

Fianaise ar an ról tábhachtach atá
ag daoine agus ar an tábhacht a
bhaineann le hionchuimsitheacht
agus le luachanna láidre fad is atá
ár gcuspóir á chomhlíonadh againn.

Eolas a roinnt maidir leis an
deis atá ann ár ngnóthaí agus
modhanna oibre a oiriúnú chun
sonraí, teicneolaíochtaí digiteacha
agus gaolmhara a ghiaráil ar
mhaithe le leas na gcustaiméirí
agus na bpobal a bhfuilimid ag
freastal orthu.

Acmhainní Leordhóthanacha
Airgeadais
A chinntiú go bhfuil dóthain
acmhainní airgeadais ar
fáil chun ár gcuspóir a
chomhlíonadh
Fianaise ar shainordú tráchtála
BSL luach a sholáthar do
scairshealbhóirí agus ar an ngá
atá le feidhmíocht airgeadais
láidir agus comhsheasmhach
chun infheistíochtaí caipitiúla
suntasacha a mhaoiniú,
infheistíochtaí atá riachtanach
chun ár straitéis a chur chun
feidhme.

Inbhuanaithe & Freagracht
Shóisialta
Céim chun cinn maidir le
freagracht shóisialta agus
chomhshaoil, éiteas sábháilte,
fónta agus inbhuanaithe a
chothú de réir ár luachanna
Freagraíonn d’ionchais mhéadaithe
páirtithe leasmhara go háirithe
ag féachaint do, ach gan a
bheith teoranta do, feidhmíocht
Chomhshaoil, Shóisialta agus
Rialachais (ESG).

Custaiméirí agus
pobail a chumhachtú, a
chumasú agus tacú leo
feidhmiú ar bhealach atá
aeráidneodrach

A chinntiú go bhfuil dóthain
acmhainní airgeadais ar
fáil chun ár gcuspóir a
chomhlíonadh
Céim chun cinn maidir
le freagracht shóisialta
agus chomhshaoil, éiteas
sábháilte, fónta agus
inbhuanaithe a chothú de
réir ár luachanna

Ceathairíl uachtair (faoi 2026)

Rátáil Chreidmheasa Láidir ag
Grád Infheistíochta

Rátálacha creidmheasa A- nó
a gcomhionann agus BBB+ ar
bhonn neamhspleách

BBB+ ar bhonn neamhspleách

Toradh ar Chaipiteal

5.6%

ROCE >WACC

Astaíochtaí Gás Ceaptha
Teasa BSL

Le háireamh i dTuarascáil
Inbhuanaitheachta BSL a
fhoilseofar in 2022

Tá eolas le fáil ar leathanach 60 - 69 maidir le tosaíochtaí gearrthéarmacha agus meántéarmacha sna haonaid ghnó.

Aeráidneodracht faoi 2040
Sprioc Eolaíochtbhunaithe
creidiúnaithe go seachtrach
faoi 2030

Samhail Ghnó

Straitéis agus Feidhmíocht
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Gin
Forbraíonn, feidhmíonn agus trádálann
BSL aschur shócmhainní giniúna
leictreachais BSL Cuimsítear sa
phunann 5,404 MW de shócmhainní
giniúna teirmeacha agus in-athnuaite
i bPoblacht na hÉireann, Tuaisceart
Éireann agus an Ríocht Aontaithe agus
tá 438 MW eile á thógáil faoi láthair.

Tá BSL tiomanta do dhifríocht a dhéanamh. Todhchaí níos gile a
sholáthar, fuinneamh inbhuanaithe, iontaofa agus inacmhainne a
chruthú agus a nascadh, agus tacú leis na custaiméirí agus pobail a
bhfuilimid ag freastal orthu aeráidneodracht a bhaint amach.

Tá tuilleadh eolais le fáil ar leathanach
64.

Ionchur Caipitil
Caipiteal Monaraithe
• 5,404 MW d’acmhainn ghiniúna
• Líonra de bhreis ar 233,000 km i bPoblacht na hÉireann agus i
dTuaisceart na hÉireann

Aschur

Soláthar
Seirbhísí leictreachais, gáis agus fuinnimh
á gcur ar fáil do chustaiméirí i bPoblacht
na hÉireann, Tuaisceart Éireann agus sa
Ríocht Aontaithe.
Tá tuilleadh eolais le fáil ar leathanach
66.

Caipiteal Maoinithe
• Rátáil chreidmheasa A
• Glansócmhainní iomlána luach €4.1 billiún
• Leachtacht de €1.9 billiún
Caipiteal Intleachtúil
• Bainistíocht carbóin
• Bainistíocht agus saineolas comhshaoil
• Tacú le nuálaíocht - bunaitheoir 'leictreoin in aisce'
• Struchtúr Rialachas Corparáideach
Caipiteal Daonna
• Breis is 7,800 fostaí
• 'Ár gCód'
• Cláir forbartha fostaí
• Straitéis um éagsúlacht agus chuimsiú
• Straitéis um cheannaireacht sábháilteachta agus clár athraithe

ASTAÍOCHTAÍ
CO2

Soláthair & Dáil

Fóntacht Airgeadais

Tógann, bainistíonn agus
cothabhálann BSL an líonra
tarchurtha agus dáileacháin i
bPoblacht na hÉireann agus i
dTuaisceart Éireann. Líonra breis is
233,000 KM.

Tá cuma dhearfach ar ghnó BSL ar
an gclár comhardaithe agus ó thaobh
leachtachta de, agus baineann
tábhacht ar leith le neart airgeadais
chun tacú leis an infheistíocht a
theastaíonn chun todhchaí fuinnimh
ísealcharbóin a sholáthar.

Tá tuilleadh eolais le fáil ar leathanach
60 agus 62.

Custaiméirí
• 81% de chustaiméirí sásta
• sciar 40% den mhargadh soláthair
• sciar 33% den mhargadh giniúna
Scairshealbhóirí
• Díbhinn luach €1.2 billiún le deich mbliana anuas
• Toradh 5.6% ar chaipiteal úsáidte
• TRÚCDA luach €1.5 billiún (roimh mhíreanna
eisceachtúla)
Geilleagar na hÉireann
• Breis is €1 bhilliún infheistithe
• Breis is €2 billiún cruthaithe don gheilleagar
• Breis is €2.5 milliún eisíoctha
An Timpeallacht
• Déine carbóin laghdaithe 34% ó 2005
• Scór CDP 'A-'

Caipiteal Sóisialta agus Freagrach
• Breis is 1.9 milliún cuntas custaiméara
Caipiteal Nádúrtha
• 983 MW de ghiniúint in-athnuaite

TÁIMID
MISNIÚIL

TÁIMID
COMHBHÁCH

TÁIMID
DÍOGRAISEACH

TÁ MUINÍN
AG DAOINE
ASAINN

Leictreachas
Dícharbónaithe

Bonneagar
Athléimneach

Custaiméirí
Cumhachtaithe

Ár mbaill foirne

Béim ar Fhorbairt
Dhigiteach &
Sonraí

Acmhainní
Leordhóthanacha
Airgeadais

Inbhuanaithe
& Freagracht
Shóisialta

Tuarascáil riosca
Cur Chuige Maidir Le Bainistíocht Riosca

Tacaíonn bainistíocht éifeachtach rioscaí agus aimsiú deiseanna le forbairt agus
le cur chun feidhme straitéis BSL agus ag an am céanna cosnaítear leasanna a
pháirtithe leasmhara agus scairshealbhóirí.
Bíonn ar BSL déileáil le roinnt rioscaí agus deiseanna a bhféadfadh tionchar
ábhartha a bheith acu ar a fheidhmíocht agus forbairt fhadtéarmach. Tá béim
shuntasach á leagan ag Grúpa BSL ar shainaithint, bainistíocht agus maolú
éifeachtach na rioscaí agus na ndeiseanna seo.

Modh Bainistíochta Riosca BSL

Tá freagracht fhoriomlán ar an mBord as bainistíocht riosca agus rialú inmheánach.
Sonraítear i gCód Rialachais Chorparáidigh reatha na Ríochta Aontaithe 2018 (Cód
na Ríochta Aontaithe) (Clásail 28, 29 agus 31) agus treoir ghaolmhar freagracht an
Bhoird as cinneadh a dhéanamh maidir le nádúr agus méid na bpríomhrioscaí a bhfuil
toilteanach glacadh leo chun a chuspóirí straitéiseacha a chomhlíonadh. Chomh
maith leis sin, tagraítear sa Chód Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit (Roinn
7.2) don mhaoirseacht a dhéanfaidh an Bord ar bhainistíocht riosca lena n-áirítear an
ceanglas chun “an plean bainistíochta riosca agus clár rioscaí a cheadú gach bliain ar a
laghad”.
Cinntíonn an Bord go bhfuil neamhchosaint an Ghrúpa ar riosca i gcomhréir lena
chuspóirí straitéiseacha agus luach scairshealbhóra níos fadtéarmaí. Tá glactha ag
an mBord lena Bheartas Bainistíochta Riosca agus Creat Rialachais chun tacú lena
mhaoirseacht ar riosca ar fud an Ghrúpa.
Tarmligeann an Bord a fhreagracht as a phríomhrioscaí agus rioscaí atá ag teacht
chun cinn do Choistí Boird de réir Théarmaí Tagartha an Choiste agus a réimsí saineolais faoi seach. Cuireann Cathaoirleach an Choiste tuarascáil faoi bhráid an Bhoird
iomláin maidir le príomhfhorbairtí agus nithe a bhfuil tuilleadh plé agus breithnithe
le déanamh orthu. Tá freagracht fhoriomlán ar an gCoiste Iniúchta agus Riosca as
a chinntiú go bhfuil rioscaí agus deiseanna fiontraíochta á sainaithint, á meas, á
dtuairisciú agus á rialú go cuí thar ceann an Bhoird agus cuireann sé comhairle ar an
mBord maidir le breithniú ar a inghlacthacht riosca, lámhaltas riosca agus straitéis
riosca an Ghrúpa.
Tá sonraí na ngníomhaíochtaí a cuir an Bord agus an Coiste Iniúchta agus Riosca i
rith 2021 maidir lena bhfreagrachtaí rioscaí le fáil ar leathanach 108.
Cuimsítear i gcur chuige BSL measúnú straitéiseach ón mbonn aníos ar riosca agus
inghlacthacht riosca, a áirítear ann an timpeallacht ghnó sheachtraigh agus aon
athruithe ar an tsamhail ghnó, mar aon le próiseas sainaitheanta agus tuairiscithe
oibríochtúil ón mbun aníos a eascraíonn as athbhreithniú agus measúnú ar chláir
rioscaí na n-aonad gnó.

Gníomhaíochtaí Maoirseachta Riosca I Rith 2021

Ag tús 2021, d’athbhreithnigh agus mhol an Bord Plean Rioscaí Grúpa le haghaidh
2021 don Choiste Iniúchta agus Riosca inar sonraíodh na Príomhrioscaí agus na Rioscaí Nua atá os comhair an Ghrúpa, lena n-áirítear na rialuithe agus na gníomhartha
maolaithe atá molta chun na rioscaí a bhainistiú i rith 2021. Cuireadh tuarascálacha
ráithiúla ar fáil don Choiste inar breithníodh stádas agus tionchar chur chun feidhme
na rialuithe agus gníomhartha maolaithe sainaitheanta a dhearbhaigh don Choiste
go raibh próiseas bainistíochta riosca láidir bunaithe.
Cuimsíodh i bPlean Riosca an Ghrúpa plean oibre cuimsitheach don Choiste ina
ndearnadh cur síos ar na gníomhaíochtaí maoirseachta riosca a bhí le cur i gcrích i rith
na bliana. Shainaithin an Coiste Comhshaoil, Sóisialta agus Rialachas (ESG) agus Cibearshlándáil mar chomhpháirteanna suntasacha de thimpeallacht agus réimsí riosca
BSL ar mian leo díriú orthu i rith na bliana. Theastaigh ón gCoiste forbairtí sna réimsí
seo a thuiscint ina n-iomláine agus teacht ar thuiscint ar an tionchar a d’fhéadfadh a
bheith acu, agus cur chuige BSL maidir leis na himpleachtaí seo a bhainistiú. Áiríodh
ina measc:

• ESG agus Cibearshlándáil a nascadh leis an bpróiseas Bainistíochta Riosca
Fiontair i BSL agus go sonrach dá n-ábharthacht do Príomhrioscaí agus
Rioscaí atá ag Teacht Chun Cinn Ghrúpa BSL mar aon le Clár Rioscaí Ardtionchair Ísealdóchúlachta (HILP) na cuideachta
• Na himpleachtaí (rioscaí agus deiseanna) a d’fhéadfadh a bheith acu agus
cur chuige BSL maidir le himpleachtaí a bhainistiú a thuiscint
• Príomhfhorbairtí seachtracha agus inmheánacha sna réimsí seo a thuiscint
Reáchtáil an Coiste ceardlann fhíorúil, agus tugadh cuireadh do gach comhalta den
Bhord, chun scrúdú a dhéanamh ar na hábhair seo agus ar ábhair eile a d’éirigh níos
ábhartha i rith 2021. Sholáthair cainteoirí seachtracha mar aon le taispeántais de
ESG ag feidhmiú i BSL léargas breise do na Comhaltaí Boird.
Lena chois sin, d’fhonn cur ar chumas an Choiste an t-eolas is déanaí a bheith aige
maidir le gluaiseachtaí sa timpeallacht riosca atá ábhartha do BSL, cuireadh raon
foilseachán agus páipéar breise maidir le príomhábhair riosca ar fáil don Choiste i rith
na bliana. Áiríodh ina measc ábhair cosúil le tuarascáil Mheasúnú Riosca Náisiúnta
20201 agus Tuarascáil Riosca Dhomhanda an Fhóraim Eacnamaíoch Dhomhanda
2021, mar aon le hathbhreithnithe ar theagmhais sheachtracha ábhartha do BSL,
cosúil le tionchar leanúnach phaindéim COVID-19, ionsaí bogearraí éirice FSS, an
t-ionsaí ar an bPíblíne Choilíneach agus an teagmhas cliste cumhachta in Texas.
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I rith 2021, rinne BSL iarracht raon príomhtháscairí feidhmíochta a shainaithint agus
tuairisciú maidir leo don Choiste chun cabhrú le monatóireacht ar éifeachtúlacht
agus ar éifeachtacht a ghníomhaíochtaí maoirseachta riosca.
Chomh maith leis sin, sainaithníonn agus déanann BSL iarracht raon rioscaí
Ardtionchair Ísealdóchúlachta (HILP) atá ábhartha don Ghrúpa a mhaolú. Is aicme
rioscaí iad HILPanna a d'fhéadfadh dochar fadtéarmach, tubaisteach a dhéanamh
don ghnó. Cuirtear athbhreithniú iomlán ar HILPanna i gcrích ar bhonn débhliantúil.
Rinneadh an t-athbhreithniú deiridh in 2020 ar mhaithe le haon athruithe ar na
rioscaí foriomlána a shainaithint.
Bhuail Grúpa Riosca, Grúpa Iniúchta Inmheánaigh, Grúpa Airgeadais agus roinnt
príomhfheidhmeanna dara líne eile le chéile i rith na bliana chun ceisteanna a bhain
le rialú inmheánach agus bainistíocht riosca a phlé. Cinntíonn sé seo go bhfuil na
feidhmeanna ailínithe, go bhfuil níos mó eolais á roinnt agus go bhfuil deiseanna
níos fearr ann chun réimsí feabhais a shainaithint sa chreat rialaithe inmheánaigh trí
chéile.
Faoin gCód Cleachtais do Chomhlachtaí Stáit agus Beartas agus Creat Riosca BSL,
ceanglaítear ar BSL athbhreithnithe seachtracha tréimhsiúla a dhéanamh ar éifeachtacht a chreata agus próiseas Bainistíochta Riosca Fiontair (ERM). Chuige sin, cuireadh
athbhreithniú seachtrach ar phróisis bainistíochta riosca BSL i gcrích i rith 2021 agus
rinneadh roinnt moltaí maidir le feabhsuithe a d’fhéadfaí a dhéanamh. I bhfianaise
ghealltanas BSL d’fheabhas leanúnach agus Creat ERM a chothabháil atá ailínithe le
dea-chleachtas, tá próiseas feabhais bunaithe agus tá roinnt moltaí curtha i bhfeidhm
cheana féin.

Cultúr Riosca

Is é cultúr riosca BSL atá mar bhonn leis an mbealach a shainaithníonn, a thuigeann,
a phléann agus a ghníomhaíonn fostaithe maidir le rioscaí a dhéanann siad agus a
mbíonn orthu déileáil leo ar bhonn laethúil.
D’fhonn cur le tuiscint ar riosca, tá béim á leagan ar luachanna BSL i bplé le gach
fostaí d’fhonn a chinntiú go bhfuil tuiscint shoiléir agus chomhsheasmhach á bunú
againn maidir leis an gcaoi a gcuirimid ár gcuid oibre i gcrích. D’fhonn tacú le cultúr
riosca a leabú, tá glactha ag BSL le beartais (cosúil le cód eitice BSL, “Ár gCód”)
a éascaíonn agus a spreagann timpeallacht ina mbeidh daoine sách compordach
chun aird a tharraingt ar cheisteanna éagsúla agus ina gcaitheann an fhoireann
bhainistíochta go dáiríre, go gairmiúil agus de réir oibleagáidí dlíthiúla atá i bhfeidhm
faoi Acht um Nochtadh Cosanta, 2014, le hábhair imní.
Tá leibhéil shoiléire údaráis, anailís riosca chríochnúil a dhéanamh mar chuid de
phleanáil ghnó/tionscadail agus breithniú ar an ailíniú idir infheistíochtaí agus ár
n-inghlacthacht riosca mionsonraithe le haghaidh gach aighneacht a cheadaíonn
an Bord ag tacú le cinnteoireacht. Soláthraítear oiliúint shonrach le haghaidh
gníomhaíochtaí ardriosca lena n-áirítear feasacht ar chibear-riosca, oibríochtaí líonraí,
príobháideachas sonraí agus gníomhaíochtaí trádála fuinnimh. Chinntigh an cur
chuige seo go bhfuil aird á tarraingt ag céim luath ar rioscaí agus ar éiginnteachtaí
ionas gur féidir gníomhú go tapa chun aon tionchar a d’fhéadfadh a bheith acu ar
fhostaithe agus ar pháirtithe leasmhara eile a íoslaghdú.
I ndeireadh na dála, is é an Bord atá freagrach as cur chuige na heagraíochta
a shoiléiriú. Sholáthair na cuir chuige ar glacadh leo dearbhú don Bhord go
dtacaíonn an cultúr riosca le bainistíocht éifeachtach an riosca fiontair. Soláthraítear
nuashonruithe don Bhord ar Dheais Cultúir, tríd an gCoiste Sábháilteachta,
Comhshaoil agus Cultúir, maidir le héifeachtacht an chultúir inmhianaithe, ailínithe le
luachanna BSL, atá leabaithe ar fud na heagraíochta.

Inghlacthacht Riosca

Tá Creat Inghlacthachta Riosca BSL dírithe ar inghlacthacht riosca a shonrú ag
leibhéal an Ghrúpa i réimsí difriúla riosca agus soláthraíonn sé an bonn chun eolas
maidir leis an inghlacthacht riosca a roinnt ar fud na heagraíochta. Breithnítear an
tionchar atá aige ar gach gné den slabhra breisluacha tionscail, a ghealltanas maidir
le bainistíocht airgeadais stuama agus an cur chuige láidir eiticiúil maidir le conas a
dhéanann BSL gnó.
Treoraíonn inghlacthacht riosca an próiseas pleanála gnó bliantúil trí phróifíl riosca
inmhianaithe fhadbhreathnaitheach an ghrúpa a shainiú chun cuspóirí straitéiseacha
a chomhlíonadh. Tá sé leabaithe i gcinntí bainistíochta riosca laethúla trí úsáid a
bhaint as lamháltais agus srianta riosca le haghaidh cineálacha rioscaí ábhartha (e.g.
trádáil fuinnimh agus oibríochtaí státchiste). Is bealach é seo lena chinntiú go mbíonn
an phróifíl rioscaí ailínithe leis an inghlacthacht riosca trí chothromaíocht a chinntiú
idir rioscaí agus torthaí.
Ceadaíonn an Bord Ráiteas Inghlacthachta Riosca an Ghrúpa bunaithe ar chomhairle an Choiste Iniúchta agus Riosca. Tá straitéis BSL comhsheasmhacht leis an Ráiteas Inghlacthachta Riosca a shínigh an Bord in 2017 chomh fada is a bhaineann le
hinfheistíocht, geografaíochtaí, teicneolaíocht agus fócas ar chustaiméirí. Leanadh le
monatóireacht a dhéanamh ar na príomhrioscaí trí thagairt a dhéanamh don Ráiteas
Inghlacthachta Riosca ceadaithe i rith 2021.
I rith 2021, tá obair shuntasach déanta i ndáil le hInghlacthacht Riosca BSL. I
Ráithe 4 de 2021, rinne an Coiste Iniúchta agus Riosca athbhreithniú ar Chruinne
Riosca BSL arb ionann é agus mapáil na bpríomhfhoinsí riosca a mbeidh ar an
nGrúpa déileáil leo. D’eascair sé seo as dianphróiseas, ionchuimsitheach agus
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Rialachas Corparáideach

láidir a sholáthair raon aschur tomhaiste agus cuspóireach. Chomh maith leis sin,
d’athbhreithnigh agus mhol an Coiste Iniúchta agus Riosca cur chuige bunaithe ar
Chreat Inghlacthachta Riosca don Bhord. Tá an Bord ag tabhairt faoi athbhreithniú
iomlán ar Inghlacthacht Riosca BSL, ailínithe le, agus bunaithe ar, straitéis nua BSL
(ar cuireadh críoch léi i mí na Nollag 2021), athbhreithniú atá le críochnú in 2022. Tá
léargas ar inghlacthacht riosca reatha BSL le fáil thíos.

Ráitis Airgeadais

27

Príomhrioscaí Grúpa 2021

Is í straitéis BSL túsphointe Phlean Riosca Grúpa 2021. Áiríodh i measc na mbreithnithe seachtracha breise Audit Plan Hotspots 2021 Gartner agus 2021 Top Ten
Emerging Risks Gartner agus Risk Predictions for 2021 na hInstitiúide um Bainistíochta Riosca, forbairtí margaidh seachtracha agus breithniúcháin dhlíthiúla agus rialála
eile a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar an tsamhail ghnó. Cuirtear Rioscaí atá
ag Teacht Chun Cinn san áireamh, a mhéid is féidir, don tréimhse idir 2022 - 2025,
d’fhonn cabhrú le neamhchosaintí a shainaithint chomh luath agus is féidir.

Inghlacthacht Riosca Reatha
Leibhéal riosca

Neamhthoilteanach dul sa seans

Bainistíocht Airgeadais Stuama

Níos toilteanaí dul sa seans
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GTS Scála (Poblacht na hÉireann, Tuaisceart
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Raon Inghlacthachta Riosca

Measúnú Glanriosca Iarbhír

Tuilleadh Gluaiseachta pleanáilte inghlacthachta riosca

Tá na Príomhrioscaí le haghaidh 2021 sonraithe ar leathanach 30. Glactar leis go
bhfuil na rioscaí seo ábhartha dár dtuiscint ar conas a chruthaíonn BSL luach. D’fhan
roinnt Príomhrioscaí cobhsaí i rith 2021, cosúil le sláinte agus sábháilteacht, fóntacht
airgeadais agus COVID-19. Mhéadaigh rioscaí eile, mar atá sonraithe thíos, i rith na
bliana.

Déanann comhaltaí an Bhoird beartais a bhfuil sé mar aidhm leo an Grúpa a chosaint
ó na rioscaí seo agus ó réimsí riosca eile, cosúil le riosca creidmheasa, a athbhreithniú, a leasú agus a cheadú go rialta (agus tá na sonraí le fáil i nóta 29 de na ráitis
airgeadais).

Mar chuid de phróiseas Athbhreithniú Riosca Lár na Bliana, cuireadh dhá phríomhriosca
bhreise san áireamh in 2021, ceann a bhain le timpeallacht caidreamh tionsclaíoch
BSL agus ceann a bhain leis an gcóras leictreachais agus saincheisteanna acmhainne
sa mhargadh trí chéile. Mar aon le próiseas seanbhunaithe BSL chun Príomhrioscaí a
mheas, cleachtadh ionchuimsitheacht agus fónta ba ea Athbhreithniú Riosca Lár na
Bliana a sholáthair raon aschur tomhaiste agus cuspóireach. Sainaithníodh agus tomhaiseadh rioscaí, mar aon le rialuithe agus maolaithe riosca oiriúnacha chun an dóchúlacht
go mbeadh rioscaí ag teacht chun cinn a laghdú agus chun sásraí téarnaimh a bhunú
chun tionchar teagmhais a laghdú. Chomh maith leis sin, chuir na coistí maoirseachta
ábhartha athbhreithnithe i gcrích.

Tá na príomhrioscaí agus deiseanna aistrithe agus fisiciúla rioscaí aeráide ar fud an
Ghrúpa sainaitheanta ag BSL. Déanfar monatóireacht agus athmheasúnú ar liosta
Rioscaí Aeráide an Ghrúpa gach bliain. Beidh an leibhéal foriomlán de riosca aeráide
aistrithe agus fisiciúil sainaitheanta nasctha le Bainistíocht Riosca Fiontair trí
phríomhrioscaí breise a chur san áireamh a chlúdaíonn aistriú athraithe aeráide agus
in 2022 príomhriosca athraithe aeráide nua fisiciúil. Tá trí chreatlach riosca aeráide
forbartha le húsáid sna hathbhreithnithe rialta ar straitéis chorparáideach BSL:
creatlach fhisiciúil amháin, bunaithe ar IPCC (An Painéal Idir-Rialtasach ar an Athrú
Aeráide) atá ionadaíoch ar chonair charbóin 4.5 agus dhá chreatlach aistrithe, ceann
bunaithe ar Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide 2019 Rialtas na hÉireann
agus ceann bunaithe ar na cuspóirí aeráide atá sonraithe i bPlean Gníomhaithe
ar son na hAeráide, 2021, plean a cuireadh i dtoll a chéile le déanaí agus atá níos
uaillmhianaí. Má theastaíonn tuilleadh eolais uait, féach ar an roinn Comhshaoil agus
Inbhuanaitheachta ar leathanach 82.

Dearadh Plean Riosca Grúpa 2021 chun dearbhú oiriúnach maidir leis an méid seo a
leanas a sholáthar:

• tá breithniú sonrach déanta ar an riosca a bhaineann le cuspóirí straitéiseacha BSL a chomhlíonadh
• tá rioscaí sainaitheanta agus measta go cuí ón mbonn aníos ag na gnóthaí
agus na príomhfheidhmeanna agus tá dúshlán oiriúnach agus athbhreithniú
ón mbarr aníos déanta ag Riosca Grúpa, an Coiste Bainistíochta Riosca agus
ag Stiúrthóir Feidhmiúcháin an Fhóraim Riosca Foirne. Chomh maith leis
sin tá dúshlán rioscaí tugtha agus tá athbhreithniú déanta ar rioscaí ag an
gCoiste agus Bord Iniúchta agus Riosca.
• tá rioscaí agus inghlacthacht rioscaí ailínithe
• tá rialuithe agus maolaithe riosca oiriúnacha chun an dóchúlacht go mbeadh
rioscaí ag teacht chun cinn a laghdú agus tá sásraí téarnaimh bunaithe chun
tionchar teagmhais a laghdú
• tá forbairtí riosca atá ag teacht chun cinn le himeacht ama á rianú
• tuigeann daoine go bhfuil an fhoireann bhainistíochta ullmhaithe chun riosca
a bhainistiú
• tá freagracht as riosca leithdháilte ar mhaithe le cuntasacht a chinntiú
• tá plean cumarsáide bunaithe chun an Bord agus na fochoistí ábhartha a
choinneáil ar an eolas faoi phríomhábhair riosca i rith na bliana

Rioscaí Airgeadais

Baineann na príomhrioscaí airgeadais nach mór don Ghrúpa déileáil leo le leachtacht, malairt eachtrach, ráta úis, déine caipitil (caiteachas caipitil i gcoibhneas
le TRÚCDA), luaineacht/gluaiseacht praghsanna tráchtearraí (leictreachas agus
breosla) agus torthaí oiriúnacha a chinntiú ar an gcaiteachas caipitil a infheistítear.

Rioscaí Aeráide

Rioscaí Atá Ag Teacht Chun Cinn

Cuireann an creat bainistíochta riosca ar chumas an Ghrúpa rioscaí atá ag teacht
chun cinn a shainaithint, a anailísiú agus a bhainistiú chun cabhrú le neamhchosaintí
féideartha a shainaithint a luaithe agus is féidir. Déantar é seo a bhainistiú mar chuid
den phróiseas céanna atá mar bhonn leis na príomhrioscaí a shainaithint. Déantar
monatóireacht agus athbhreithniú orthu seo i gcomhpháirt leis na príomhrioscaí.
Ainneoin go bhfuil sé mar aidhm le gné lárnach de straitéis BSL déileáil le dúshláin a
bhaineann leis an athrú aeráide, tugtar faoi deara i riosca atá ag teacht chun cinn go
bhfuil luas an athraithe ag forbairt, go háirithe i gcomhthéacs líon agus raon níos mó
oibleagáidí.

Leanúnachas Gnó

Tá BSL freagrach as bonneagar ríthábhachtach a sholáthar agus d’fhéadfadh cur
isteach ar sheirbhísí agus oibríochtaí áirithe damáiste a dhéanamh don gheilleagar,
don tsochaí agus do ghnó BSL. Tá tacar láidir pleananna agus próiseas leanúnachais
ghnó bunaithe ag BSL d’fhonn a chinntiú go bhfuil a chuid freagairtí á mbainistiú
agus á gcur chun feidhme go héifeachtach. In 2021, lean BSL lena fhreagairt do
phaindéim COVID-19 a bhainistiú, agus a chinntiú gur cuireadh na príomhcheachtanna a foghlaimíodh ón bhfreagairt don phaindéim in 2020 san áireamh sna Pleananna
Leanúnachais Ghnó. Mar gheall ar COVID-19, cuireadh plean tástála bliantúla teoranta i bhfeidhm in 2021 agus taifeadadh na torthaí i dTuarascáil Leanúnachais Ghnó
2021 a cuireadh faoi bhráid an Choiste Iniúchta agus Riosca (i mí Eanáir 2022).
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sháraíonn siad an tothlú rioscaí

Príomh-rioscaí an Aonaid Ghnó

Rioscaí a eascraíonn ó ghníomhaíochtaí ghnó atá tomhaiste, faoi mhonatóireacht agus bainistíocht

F

Branda nó cáil

G

Dúshláin a bhaineann le paindéim COVID-19
agus impleachtaí na paindéime

29

Creat Bainistíochta ar Rioscaí

A
I

Nochtadh ar Rioscaí
Tionchar * Dóchúlacht

Rialachas Corparáideach

Monatóireacht
ar Smacht

B
J

Straitéis agus Feidhmíocht
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L

Timpeallacht caidreamh tionsclaíoch

M

Saincheisteanna a bhaineann leis an gcóras
leictreachais agus corrlach acmhainne

Tacaithe ag Luachanna ESB

Suas

Príomhrioscaí

Leictreachas
Dícharbónaithe

Infreastruchtúr
Athléimneach

A. SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHT
Mórdhíobháil nó bás
comhalta foirne,
conraitheoirí nó duine
den phobal

• Beartais agus nósanna imeachta easnamhacha (córais oibre)
• Inniúlacht easnamhach (oiliúint, eolas agus taithí) (daoine)
• Easpa comhlíonta le caighdeáin agus nósanna imeachta
(iompar)
• Easpa cothabhála (áit oibre; uirlisí, gléasra agus trealamh)
• Easpa feasachta, eolais nó cúraim agus airde cuí ó dhuine den
phobal (daoine; iompar)

Rialachas Corparáideach

Ráitis Airgeadais

31

CUSPÓIRÍ STRAITÉISEACHA

Tá na príomhrioscaí agus deiseanna a bhféadfadh tionchar suntasach a bheith acu ar chuspóirí straitéiseacha an Ghrúpa sonraithe thíos, mar
aon le leid maidir leis an gcuspóir/na cuspóirí straitéiseach(a) reatha lena mbaineann siad, aon athrú san aeráid riosca i rith na bliana, sonraí
na ndaoine atá freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar an riosca, na príomh-mhaoluithe, forbairtí a bhaineann leis an riosca i rith 2021
agus na réimsí nach mór díriú orthu in 2022.

Céard é an riosca? Cúiseanna riosca

03

Straitéis agus Feidhmíocht
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Maolú
Chun riosca a laghdú:

Má bhíonn riosca ann:

• Caighdeáin don ghrúpa agus don ghnó
• Measúnuithe riosca, córais shábháilte oibre lena
n-áirítear rialacha sábháilteachta, maoirseacht
de réir mar is gá, sábháilteacht próiseas agus
oibríochtúil
• Próiseas mionsonraithe oiliúna, forbartha agus
ceadaithe
• Clár athraithe an chultúir sábháilteachta. Cláir
rannpháirtíochta e.g. seisiúin eolais, foláirimh
sábháilteachta, margadh maith, feasacht phoiblí,
cláir sábháilteachta conraitheora etc.
• Córais Bainistíochta Cothabhála, cigireacht agus
deimhniú trealaimh, cigireachtaí reachtúla, clár
sábháilteachta poiblí
• Próiseas dearbhaithe agus iniúchta (seachtrach
agus inmheánach)
• Córas Bainistíochta Sábháilteachta (SMS)
deimhnithe go seachtracha
• Ceannaireacht oiriúnaitheach/cultúr oscailte
• Straitéis sábháilteachta poiblí agus cláir oibre
gaolmhara

• Bainistíocht teagmhas criticiúil agus
nós imeachta freagartha agus tástáil
creatlaí
• Próiseas bainistíochta géarchéime,
freagairt don phaindéim
• Próisis leanúnachais ghnó
• Seirbhísí Sláinte Cheirde agus
Folláine
• Caighdeán agus nósanna imeachta
imscrúdaithe teagmhais
• Monatóireacht, rianú agus tuairisciú
líon na ngníomhartha teagmhas
tromchúiseach curtha i gcrích
• Aiseolas agus réiteach, chun tacú le
feabhas agus foghlaim leanúnach

B. FÓNTACHT AIRGEADAIS
Céard é an riosca?

Cúiseanna riosca

Maolú

Teip fóntacht airgeadais
BSL a chothabháil,
mar gheall ar bhrú ar
fheidhmíocht, torthaí
infheistíochta a bheith ar
fáil agus déine caipitil atá
ag fás

• Teip capex agus opex a sholáthar laistigh de liúntais rialála
Líonraí BSL agus Líonraí NIE agus/nó teip spriocanna
Príomhtháscairí Feidhmíochta (PTF) a sholáthar sa sásra
dreasachta airgeadais atá sonraithe sa chinneadh deiridh le
haghaidh Athbhreithniú Praghsanna 5 (PR5)
• Teip spriocanna Feabhais Feidhmíochta Ghrúpa TRÚCDA a
sholáthar atá riachtanach chun tacú le fóntacht airgeadais
• Méaduithe sa timpeallacht iomaíoch i ngnóthaí soláthair in
Éirinn agus sa Bhreatain Mhór a laghdaíonn lamhálacha nó
torthaí i measc líon laghdaithe custaiméirí
• Teip píblíne tionscadal forbartha in-athnuaite a áirithiú (le próifíl
riosca/toraidh inghlactha) chun an punann Ghiniúna a athrú ag
an luas riachtanach chun na spriocanna straitéise atá luaite le
fás na punainne giniúna a chinntiú
• Laghdaithe leanúnacha a chinntiú in ioncam an mhargaidh
giniúna teirmí in Éirinn agus sa Bhreatain Mhór mar gheall ar
thionchar caolaithe leibhéal méadaithe na n-inathnuaiteán ar
an gcóras
• An riosca a bhaineann le sárú ábhartha na dteorainneacha
trádála, ar bhonn neamhbheartaithe nó beartaithe agus/nó
gluaiseacht gan choinne i gcomhthaobhacht trádála
• Athrú sa mhodheolaíocht agus/nó sna tairseacha rátála
creidmheasa

Chun riosca a laghdú:

Má bhíonn riosca ann:

• Plean seachadta PR5 cuimsitheach a fhorbairt
agus a chur chun feidhme lena n-áirítear gach gné
den bhainistíocht tionscadail, slabhra soláthair,
bainistíocht conraitheoirí agus soláthar inmheánach
acmhainní
• Dlús a chur le soláthar Thionscnamh Straitéiseach
an Fheabhais Feidhmíochta
• Monatóireacht réamhghníomhach ar iompar
iomaitheoirí agus coigeartuithe sofhreagrúla do
straitéisí praghsála custaiméirí d’fhonn a chinntiú
go bhfuil sciar brabúsach den mhargadh ag scála
inghlactha á chothabháil
• Monatóireacht chríochnúil agus chuimsitheach ar
fhorbairtí margaidh le haghaidh deiseanna éadála
giniúna ísealcharbóin a bhfuil próifíl riosca/toraidh
inghlactha luaite leo
• Lántairbhe a bhaint as seasamh giniúna sna margaí
acmhainne agus DS3 agus feidhmíocht trádála
agus monarchana sa mhargadh fuinnimh
• Éirigh as línte gnó neamhbhrabúsacha
• Creat láidir trádála agus bainistíochta riosca
bunaithe

• An capex beartaithe a iarchur/a
laghdú má tá an mhéadracht rátála i
mbaol/faoi bhrú
• Bearta solúbthachta airgeadais a
chur chun feidhme chun caipiteal a
athshuí i ndeiseanna infheistíochta
níos mealltaí
• Cláir shuntasacha laghdaithe
costais a chur chun feidhme chun
iomaíochas a athshlánú
• Breithniú a dhéanamh ar roghanna
malartacha comhpháirtíochta
maoinithe agus airgeadais chun
tionscadail atá dian ar chaipiteal a
chur i gcrích (más gá agus nuair
is gá)

Custaiméirí
Cumhachtaithe

Ár Muintir

Digiteach agus
Tiomanta ag Sonraí

Láidir
san Airgeadas

Inbhuanaithe agus
Freagrach go Sóisialta

Timpeallacht Riosca:

Maoirseacht An Coiste Sábháilteachta,
Timpeallachta Agus Cultúir

Forbairtí in 2021

2022 Réimse a bhfuiltear ag Díriú air

• Próisis freagartha paindéime arna gcothabháil
i rith na bliana
• An dúshlán a bhain le daoine a choinneáil
sábháilte agus sláintiúil i rith COVID-19. Foirne
Ceannaireachta Áitiúla, Foirne Ceannaireachta
Aonad Gnó, cóitseálaithe etc. ag obair go
cianda ar an dúshlán seo
• Bhí tionchar ag réamhchúraimí sábháilteachta
leanúnacha a bhaineann le paindéim
COVID-19 ar oiliúint duine le duine
neamhriachtanach agus ar iniúchadh
dearbhaithe
• Tá athbhreithniú déanta ar theagmhais P1
agus ar an méid a foghlaimíodh dá mbarr
• Tá dhá thionscadal tógála mhóra, Project
Fitzwilliam agus Glasshouse beagnach
críochnaithe. Laghdóidh sé seo an
neamhchosaint riosca sábháilteachta go dtí go
gcuirfear tuilleadh tionscadal mórscála chun
feidhme

• Leanfaidh an Grúpa le béim lárnach a leagan ar Shláinte
agus Sábháilteacht in 2022 agus déanfaidh BSL iarracht
cultúr ardfheidhmíochta a leabú mar chuid de straitéis BSL
• Leanfar le próisis freagartha paindéime i rith na paindéime.
Áireofar anseo sábháilteacht agus sláinte ar an láthair,
fad is atá daoine ag obair ón mbaile agus san oifig, de réir
threoirlínte náisiúnta 2022
• Leanfar le béim a leagan ar Shábháilteacht agus Folláine,
go háirithe na rioscaí a bhaineann le tosca daonna, sláine
sócmhainní agus córais oibre. Sábháilteacht & Fóntacht
a chur san áireamh sna réimsí gnó fágtha. Foghlaim
ó thorthaí suirbhé fostaithe chun rannpháirtíocht le
tacaíochtaí Sláinte & Folláine a fheabhsú

Timpeallacht Riosca:

Maoirseacht: Coiste Airgeadais Agus
Infheistíochta

Forbairtí in 2021

2022 Réimse a bhfuiltear ag Díriú air

• Bhí praghsanna níos airde i margaí
mórdhíola i bPoblacht na hÉireann agus sa
Bhreatain Mhór mar bhonn le brabúsacht
ghearrthéarmach Giniúna agus Trádála a
fheabhsú – tá éiginnteacht ag baint lena bhfuil
i ndán don timpeallacht seo
• Ciallaíonn fógraí a rinneadh le déanaí maidir
leis an gcóras toilithe do ghaoth ón talamh in
Éirinn go bhfuil breise soiléireachta ann maidir
le hamlínte
• Chuir meascán de phraghsanna arda agus
luaineacha fuinnimh mar aon le caidhp
phraghais rialaithe neamhsholúbtha isteach ar
ghnó miondíola sa Bhreatain Mhór

• Rannpháirtíocht leanúnacha rialála agus le páirtithe
leasmhara maidir le soláthar Chlár Rialála Líonraí BSL
(PR5)
• Pleananna gnó a sholáthar agus scrúdú a dhéanamh ar
roghanna solúbtha airgeadais
• Cultúr ardfheidhmíochta a chruthú a thacaíonn le
nuálaíocht agus le comhoibriú
• Béim leanúnach ar ghnóthaí/teicneolaíochtaí nua a
shainaithint agus píblíne de roghanna sócmhainní giniúna
a fhorbairt chun dlús a chur le deiseanna fáis amach
anseo
• Béim á leagan ag gníomhaireacht infheistíochta agus
rátála creidmheasa ar thimpeallacht riosca fós ábhartha
agus éileofar monatóireacht agus béim leanúnach á
bheith á leagan ag BSL ar an timpeallacht seo
• Is cosúil go mbeidh impleachtaí ag boilsciú ginearálta
agus luaineacht sa mhargadh fuinnimh agus déanfar
monatóireacht ghníomhach ar na himpleachtaí seo

Straitéis agus Feidhmíocht
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Rialachas Corparáideach

Ráitis Airgeadais
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CUSPÓIRÍ STRAITÉISEACHA

Leictreachas
Dícharbónaithe

Infreastruchtúr
Athléimneach

Custaiméirí
Cumhachtaithe

C. DÉINE IOMAÍOCH MHÉADAITHE I MARGAÍ
GINIÚNA AGUS MIONDÍOLA/SEIRBHÍSÍ
Céard é an riosca? Cúiseanna riosca
Tá tionchar ag déine
iomaíoch mhéadaithe
i margaí giniúna agus
miondíola/seirbhíse ar
chumas BSL a straitéis a
chomhlíonadh ag an luas
riachtanach

• Teip tacaíocht a fháil do straitéis le haghaidh nasc hibrideach
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

agus/nó gaoth ón talamh amach ó Chósta an Iarthair
Costais airgeadais neamhiomaíocha
Rogha de roghanna míchearta teicneolaíochta le haghaidh
giniúna
Rolladh amach moillithe tacaíochtaí inathnuaiteán in Éirinn
nó sa Ríocht Aontaithe mar bhonn le deiseanna margaidh
laghdaithe
Easpa caipitil ar fáil le haghaidh infheistíochta
Caillteanas tacaíochta/tacaíocht laghdaithe páirtithe
leasmhara do straitéis infheistíochta BSL
Teip níos mó deiseanna oiriúnacha infheistíochta a sholáthar
Laghdú ar ioncam DS3
Lamhálacha laghdaitheacha i miondíol fuinnimh mar bhonn
le riachtanas níos mó ná riamh do shamhlacha oibriúcháin
níos ísealchostais ionas go mbeifear fós ag feidhmiú ar bhonn
iomaíoch
Méadú ar chur isteach margaidh in éilimh custaiméirí ar
réitigh, táirgí agus seirbhísí inbhuanaithe
Rannpháirtíocht agus ionchais mhéadaithe custaiméirí
- mar bhonn le níos mó gá ná riamh le haghaidh breis
acmhainneachta digití agus córais sholúbtha TF
Rialtóirí níos gníomhaí, dlús le haistriú (uath-aistriú),
caidhpeanna praghais, monatóireacht ar chomhlíonadh,
corrlaigh mhonatóireachta agus theorantacha
Breis iomaíochais ó earnálacha gaolmhara - ola/gás,
carranna, digiteach/TF, cistí infheistíochta
Níos mó samhlacha difriúla gnó ina gcuimsítear
comhfhiontair/comhpháirtíochtaí

Maolú

Timpeallacht idirnáisiúnta
éiginnte gheopholaitiúil/
gheilleagrach (e.g. Brexit)
lena mbaineann an fhéidearthacht cur isteach ar
fheidhmíocht airgeadais
BSL agus cur isteach ar
ghnó agus ar shlabhra
soláthair

• Cúlú leanúnach domhanda agus Eorpach - ag eascairt as
•
•
•
•

•
•
•
•

COVID-19, deacrachtaí vacsaínithe agus éiginnteachtaí
geopholaitiúla/trádála eile
Brexit: Teip an Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas
Eorpach agus an Ríocht Aontaithe agus Prótacal na hÉireann/
Thuaisceart Éireann a phríomhshruthú
Brexit: Dúshlán lóistíochtúla leanúnacha a bhaineann le margadh
Trádála na Ríochta Aontaithe/an Aontais Eorpaigh má theipeann
ar ghnóthaí agus ar údaráis dul in oiriúint don chóras trádála nua
Brexit: Impleachtaí polaitiúla den dara hord Brexit mar bhonn le
meath sa chaidreamh polaitiúil Thoir/Thiar agus Thuaidh/Theas
Brexit: Éiginnteacht pholaitiúil sa Ríocht Aontaithe lena n-áirítear
toghchán san Albain i rith 2021, mar aon le dearcadh diúltach
maidir le Brexit, mar bhonn le dlús a chur leis an tuiscint gur
cheart go mbeadh Albain ag feidhmiú go neamhspleách
An fhéidearthacht go mbeidh leibhéil leanúnacha dífhostaíochta
in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe agus go mbeidh níos mó brú
fioscach ar Rialtas na hÉireann
Meon pobalach/imní i measc an phobail maidir leis an Athrú
Aeráide mar bhonn le rialachán a dhéanann damáiste do ghnó
BSL nó meon pobalach a dhéanamh damáiste do cháil BSL
D’fhéadfadh go mbeadh impleachtaí den dara hord an chúlaithe
gheilleagraigh leanúnaigh mar bhonn leis níos mó brú ar
dhlúthpháirtíocht AE agus ar an Limistéar Euro
Luaineacht i bpraghsanna tráchtearraí, breosla agus cumhachta
ag eascairt as téarnamh agus ganntanais iar-COVID – i dteannta
le caidhp phraghais miondíola sa Ríocht Aontaithe

Digiteach agus
Tiomanta ag Sonraí

Forbairtí in 2021

2022 Réimse a bhfuiltear ag
Díriú air

• Tá líon na gcustaiméirí cónaithe méadaithe sa dara

• Cuspóirí infheistíochta straitéis BSL a ailíniú le cuspóirí Phlean

• Athbhreithnigh spriocmhargaí chun deiseanna

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

margaidh níos ginearálta a shainaithint
•
Ailíniú na heagraíocht agus forchostas leis an tsamhail •
ghnó atá ag forbairt
•
Sainaithin foinsí malartacha caipitil trí dhiúscairtí
roghnacha nó modhanna eile
Scrúdaigh samhlacha gnó malartacha nach bhfuil
ceanglais shuntasacha chaipitil luaite leo cosúil le
hinnealtóireacht, oibríochtaí agus cothabháil agus
trádáil
Athruithe praghais chun spriocanna a aisghabháil
Infheistíocht bheartaithe a iarchur/a laghdú
Scrúdú a dhéanamh ar thuilleadh roghanna chun
feidhmíocht a fheabhsú e.g. seachfhoinsiú méadaithe
Scrúdú a dhéanamh ar na buntáistí agus an
fhéidearthacht a bhaineann le samhlacha
comhpháirtíochta agus/nó éadálacha
Dlús a chur le glacadh leis an méid atá foghlama ó
fhorbairt shamhail dúshlán na Breataine Móire
Scrúdú a dhéanamh ar an bhféidearthacht a bhaineann
le glacadh le samhail dhigiteach chomhpháirtí
Smaoineamh ar líon daoine a laghdú agus clár
iomarcaíochta a bhunú chun déileáil leis an mbonn
costais
Smaoineamh ar dheireadh a chur le línte gnó mura
féidir le BSL feidhmiú ag scála oiriúnach nó feidhmiú
go tapa
Smaoineamh ar dheireadh a chur le gnóthaí agus an
luach a bhaineann le gnóthaí atá brabúsach faoi láthair
a réadú

Maolú

• Leanúint le monatóireacht agus
leath den bhliain
le hathbhreithniú a dhéanamh ar
Mhéadaigh an margadh gnó go suntasach i rith 2021
phríomhghníomhaithe seachtracha straitéise
Tá comhfhiontar curtha i gcrích le Coillte
• A chinntiú go bhforbraítear pleananna
Tá an straitéis theirmeach nuashonraithe
straitéiseacha Aonad Gnó 2022 ina léirítear na
Tá tionscadail in-athnuaite ullmhaithe le haghaidh
hathruithe a tugadh faoi deara i dtimpeallacht
ceantanna in SEM agus sa Bhreatain Mhór
straitéiseach BSL le déanaí
• Laethanta athbhreithnithe straitéise Boird
le reáchtáil in 2022 mar aon le sraith
nuashonruithe maidir le príomhcheisteanna
atá ag teacht chun cinn i rith na bliana
• Ní mór béim a leagan ar threochtaí
fadtéarmacha cuideachtaí soláthair a
bhaineann le seirbhís do chustaiméirí, lárnacht
custaiméirí, digitiú agus samhlacha oibriúcháin
ísealchostais ionas go mbeidh an obair atá á
déanamh ábhartha agus ionas go mbeifear ag
fás agus go mbeidh brabús á dhéanamh

Timpeallacht Riosca:

Maoirseacht: An Coiste
Iniúchta Agus Riosca

Forbairtí in 2021

2022 Réimse a bhfuiltear ag
Díriú air
• Leanfaidh BSL le monatóireacht

Chun riosca a laghdú:

Má bhíonn riosca ann:

• Tá réamhaisnéisí geilleagracha athbhreithnithe

• Grúpaí Brexit agus COVID-19 BSL bunaithe chun déileáil le rioscaí

• B’fhéidir go mbeidh sé riachtanach socruithe

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

gaolmhara, pleanáil don chás is measa agus monatóireacht a
dhéanamh ar ullmhacht
Plean rannpháirtíochta páirtithe leasmhara bunaithe le lucht déanta
beartas agus le hÚdaráis Rialála
Dlúthmhonatóireacht á déanamh ag foirne rialacháin ar fhorbairtí
Dlúthmhonatóireacht a dhéanamh ar fhorbairtí geilleagracha. Tacú
le pleananna an Rialtais. Gealltanais BSL a chomhlíonadh
Rannpháirtíocht leanúnach chun caidreamh ar ardchaighdeán leis
an Rialtas a chinntiú
Struchtúir bhainistíochta cáile agus struchtúir bhainistíochta páirtithe
leasmhara bunaithe chun bagairtí féideartha a shainaithint agus
freagairt dóibh
Leanúint le hathbhreithniú a dhéanamh ar an timpeallacht
gheilleagrach sheachtrach tríd an bpróiseas pleanála straitéisí agus
Pleanála Gnó Chomhtháite (e.g. anailís ar chásanna más cuí)
Gealltanas BSL maidir le rátáil chreidmheasa neamhspleách láidir a
chothabháil ionas gur féidir lántairbhe a bhaint as deiseanna cistí a
rochtain amach anseo i gcás géarchéime
Láithreacht a chinntiú sa slabhra breisluacha leictreachais d’fhonn a
chinntiú go bhfuil fálú fisiciúil ag cuideachta i gcoinne gluaiseachtaí i
bpraghsanna breosla agus leictreachais
Creat láidir bainistíocht riosca trádála bunaithe

•
•
•

•

•
•

malartacha a fhorbairt/a chur chun feidhme. Tá
oibríochtaí bogtha ag contrapháirtithe ríthábhachtacha
ón Ríocht Aontaithe chuig an Eoraip, agus tá trádáil
leanúnach táirgí airgeadais á n-éascú
Freagairt go tapa do chinntí a bhfuil tionchar diúltach
acu ar BSL. Trádmhalartaithe a lorg más gá. Aird lucht
déanta beartas a tharraingt ar na roghanna is fearr
Cinneadh a dhéanamh maidir le hinmharthanacht
gnóthaí agus cinntí straitéiseacha a dhéanamh i
bhfianaise aon athruithe
Athbhreithnithe straitéiseacha a chur chun feidhme
go rialta agus an timpeallacht mhaicreacnamaíoch a
chur san áireamh. Freagairt go straitéiseach agus go
oibríochtúil de réir mar is gá
A chinntiú go gcaitear go cothrom le BSL agus go
bhfuil cur chuige níos déine á chur i bhfeidhm go
cothrom ar fud an mhargaidh. An sásra achomharc a
ghníomhachtú má tá cinntí éagórach nó amhrasach
Monatóireacht, meastóireacht agus cinneadh
Leanúint le beartais airgeadais stuama a chur chun
feidhme

Inbhuanaithe agus
Freagrach go Sóisialta

Maoirseacht: An Coiste
Iniúchta Agus Riosca

Má bhíonn riosca ann:

Gníomhaithe ar son na hAeráide an Rialtais
Rannpháirtíocht réamhghníomhach le páirtithe leasmhara, rialtóirí
agus lucht déanta beartas maidir leis an margadh agus an
timpeallacht iomaíoch a fhorbairt, a chuirfidh ar chumas BSL a
uaillmhianta straitéiseacha agus spriocanna gnó a chomhlíonadh
A chinntiú gur ann do straitéis infheistíochta shoiléir atá nasctha
le cuspóirí straitéiseacha BSL
Dlús a chur le Feabhas Feidhmíochta chun lántairbhe a bhaint as
caipiteal infheistíochta ar mhaithe le forbairt
A chinntiú gur ann do roghanna solúbtha airgeadais chun
iomaíochas airgeadais a fheabhsú
Cur le taithí na hearnála agus le comhghuaillíochtaí tionscail ionas
go mbeidh siad ag feidhmiú mar chomhpháirtí infheistíochta
éifeachtach
Tairiscintí praghais iomaíocha agus táirgí nuálacha a chur ar fáil
Scrúdú a dhéanamh ar roghanna a bhaineann le tairiscintí táirgí
atá go hiomlán dícharbónaithe
Straitéis TF á forbairt - clár atá bunaithe ar riachtanais ghnó agus
custaiméirí
Creat nuálaíochta bunaithe trí fhoireann Nua Margaí agus Gnó
chun tacú le idéú agus glacadh le gnóthaí, táirgí agus seirbhísí
nua
Acmhainn fhoireann oibre BSL a ailíniú le riachtanais ghnó
athraitheacha
Monatóireacht réamhghníomhach a dhéanamh ar threochtaí
tomhaltóirí, iompar iomaitheoirí agus forbairt margaí seachtracha

Láidir
san Airgeadas

Timpeallacht Riosca:

Chun riosca a laghdú:

D. TIMPEALLACHT IDIRNÁISIÚNTA ÉIGINNTE
GHEOPHOLAITIÚIL/GHEILLEAGRACH
Céard é an riosca? Cúiseanna riosca

Ár Muintir

•

•

•
•

•

agus méadaithe go suntasach ó thús 2020
Ní raibh tionchar ábhartha ag Brexit réasúnta crua
ar BSL - ainneoin go mbeidh rioscaí fós ann má
chuirtear Comhaontú Trádála agus Comhair idir an
Ríocht Aontaithe agus an tAontas Eorpach i mbaol
Tugadh teannas idirnáisiúnta níos ginearálta faoi
deara i rith na bliana a bhain le trádáil agus cáin
chorparáideach - go háirithe idir na Stáit Aontaithe
agus an tSín
Áiríodh i measc na bhforbairtí a tugadh faoi deara
i Ráithe 4 teannas polaitiúil méadaithe idir an Rúis
agus an Úcráin, soláthairtí gáis teoranta agus
leochaileacha. D’éirigh na bagairtí don tslándáil
fuinnimh níos suntasaí
Tugadh méadú suntasach ar bhoilsciú faoi deara
in 2021
Bhí COVID-19, i dteannta le teannas trádála
agus téarnamh tapa ar éileamh, mar bhonn le
saincheisteanna leis an slabhra breisluacha
in go leor réimsí neamhbhreosla (e.g.
micreaphróiseálaithe, miotal)
Méadú agus luaineacht shuntasach i bpraghsanna
breosla, carbóin agus cumhachta ag deireadh
2021. I dteannta le córas rialála miondíola na
Breataine Móire, chruthaigh sé seo dúshláin do
ghnó miondíola BSL

réamhghníomhach a dhéanamh ar fhorbairtí
rialála, polaitiúla agus geilleagracha i rith 2022
d’fhonn a chinntiú go bhfuil ar chumas BSL
aon riosca a bhíonn ann a mhaolú agus aon
deiseanna gaolmhara a ghiaráil
• Is dócha go mbeidh béim ar leith á leagan
ar sholáthar gáis, tionchar boilscithe ar an
ngnó agus an cur chuige maidir le déileáil le
luaineacht mhargaidh

Straitéis agus Feidhmíocht

Rialachas Corparáideach
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CUSPÓIRÍ STRAITÉISEACHA

Leictreachas
Dícharbónaithe

Infreastruchtúr
Athléimneach

E. ÉARADH SEIRBHÍSE NÓ CIBIRIONSAÍ
Céard é an riosca? Cúiseanna riosca
Éaradh ar feadh tréimhse
fhada de chórais chriticiúla
Faisnéise/ Teicneolaíochta
Oibríochtúla (IT/OT) ag
eascairt as teipeanna
neamh-mhailíseacha
bonneagair nó
cibirionsaithe rathúla
agus/nó sceitheadh sonraí
suntasach

• Cibirionsaí rathúil, lena n-áirítear ionsaí bogearraí
éirice nó fioscaireachta
• Sárú mailíseach nó neamh-mhailíseach sonraí
pearsanta nó sonraí atá íogair ó thaobh na
tráchtála de
• Fadhb shuntasach le crua-earraí, earráid
bogearraí nó teip líonraithe, atá mar bhonn le teip
bonneagair/córas TF nó OT a bhfuil tionchar aici ar
phróisis ghnó ríthábhachtacha
• Próiseas agus rialuithe míchuí i bhfeidhm chun
rioscaí TF/OT a bhainistiú go cuí ar fud BSL
(soláthraithe inmheánacha agus 3ú páirtí)
• Níos mó bagairtí mar gheall ar COVID-19 agus
níos mó daoine a bheith ag obair ó chian

Maolú
Chun riosca a laghdú:

Má bhíonn riosca ann:

• Cibearbheartais, cibearstraitéis agus cibearshamhail rialachais
bunaithe agus forbairt leanúnach na cibearshamhla oibriúcháin
TF/OT mar thimpeallacht bhagarthach agus forbairt lorg
teicneolaíochta BSL
• Cibearshamhail oibriúcháin bunaithe chun cosaint chéad líne
agus dara líne le haghaidh TF agus OT a bhainistiú
• Beartais cosanta sonraí agus samhail oibriúcháin bunaithe
• Feasacht agus oiliúint cibearshlándála agus GDPR ar fud na
heagraíochta
• Rialachas agus cur chuige maidir le Córais Líonra agus Faisnéise
(NIS), comhlíonadh comhaontaithe leis an Lárionad Náisiúnta
Cibearshlándála (NCSC), Príomhoifigeach Faisnéise agus
Nuálaíochta (CIO), Soláthar TF, Giniúint agus Líonraí
• Cleachtaí tástála agus ionsamhlúcháin le haghaidh pleananna
freagartha criticiúla
• Bainistíonn an Grúpa Iniúchta Inmheánaigh agus comhlachtaí
seachtracha an tríú líne cosanta le haghaidh Cibearoibríochtaí,
GDPR agus Oibríochtaí TF
• Tá próiseas Radair Riosca COVID-19 bunaithe anois chun
monatóireacht a dhéanamh ar bhagairtí breise mar thoradh ar
COVID-19 agus níos mó daoine a bheith ag obair ó chian

• Cibirfhreagairt do bhagairtí,
leochaileachtaí agus dúshláin
ghaolmhara COVID-19
• Bainistíocht Géarchéime agus
Pleananna Leanúnachais Gnó
• Freagairt Chibirtheagmhais
agus Pleananna Athshlánaithe ó
Thubaiste
• Próiseas bainistíochta chun
déileáil le sárú bunaithe, lena
n-áirítear anailís ar threochtaí agus
ar bhunchúiseanna, le haghaidh
teagmhas cosanta sonraí
• Leanúint leis an bhfreagairt agus
acmhainn athshlánaithe Cibir TF
agus OT a fhorbairt, lena n-áirítear
freagairtí do bhagairtí nua a
fhorbairt
• Próiseas bainistíochta teagmhas
TF bunaithe lena n-áirítear
athbhreithniú ar theagmhais agus
ceachtanna foghlamtha

F. BRANDA NÓ CÁIL
Céard é an riosca?

Cúiseanna riosca

Maolú

Damáiste do Bhranda nó
Cáil

• An bhearna idir ionchais BSL agus eispéireas
páirtithe leasmhara ar shaincheisteanna ábhartha
Comhshaoil, Sóisialta agus Rialachais (ESG)
• Teip cumarsáid le custaiméirí agus páirtithe
leasmhara a bhainistiú go héifeachtach i rith
géarchéime
• Saincheisteanna a bhaineann le damáiste/
sábháilteacht timpeallachta mar thoradh ar
bhonneagar oidhreachta nó trealamh lochtach
• Cur i gcoinne méadaithe, náisiúnta agus áitiúil, do
thionscadail bonneagair phoiblí a mbíonn drochchaidreamh leis an bpobal dá mbarr
• Teip gníomhú go hoiriúnach chun tacú le soláthar
an Phacáiste Fuinnimh Ghlain agus an Phlean
Gníomhaithe ar son na hAeráide
• Teip rannpháirtíocht réamhghníomhach a
chinntiú le polaiteoirí, lucht déanta beartas
agus príomhpháirtithe leasmhara eile /
rannpháirtíocht mhí-oiriúnach le polaiteoirí maidir
le saincheisteanna ábhartha
• Freagairt mhíchuí i ndiaidh do dhroch-aimsir
damáiste a dhéanamh don líonra (go háirithe i
gcomhthéacs COVID-19)
• Oibleagáidí dlíthiúla, ceadúnaithe nó pleanála
sáraithe, lena n-áirítear sáruithe GDPR/
príobháideachais
• Damáiste do cháil trí chomhpháirtíocht nó nasc le
tríú páirtithe

Chun riosca a laghdú:

Má bhíonn riosca ann:

• Coiste stiúrtha bunaithe chun teachtaireachtaí a chomhordú,
rioscaí do cháil a shainaithint agus maoirseacht a dhéanamh ar
rialachas branda
• Fóram páirtithe leasmhara chun rannpháirtíocht páirtithe
leasmhara a chomhordú agus a threorú
• Cláir bhranda agus urraíochta bunaithe chun dlús a chur le
tacaíocht an phobail
• Straitéis chun déileáil le caidreamh leis na meáin bunaithe,
Preasoifig agus tacaíocht ghníomhaireachta bunaithe chun
caidreamh leis na meáin a bhainistiú go réamhghníomhach
• Pleananna cumarsáide géarchéime bunaithe agus
gníomhachtaithe le haghaidh mórtheagmhas, lena n-áirítear
cibirionsaithe, paindéimí agus stoirmeacha
• Nósanna imeachta cothabhála deimhnithe de réir dea-chleachtas
tionscail chun na rioscaí a bhaineann le bonneagar oidhreachta
a mhaolú
• Taighde éisteachta agus ábharthachta déanta le páirtithe
leasmhara agus creat tuairiscithe ESG á fhorbairt
• Rianú branda rialta, monatóireacht ar an meáin agus uirlisí
éisteachta sóisialta bunaithe chun ceisteanna atá ag teacht chun
cinn a shainaithint
• Bainisteoir Inneachair Dhigitigh bunaithe

• Pleananna éigeandála ábhartha,
pleananna gníomhaíochta
stoirme, pleananna bainistíochta/
cumarsáide páirtithe leasmhara a
ghníomhachtú, de réir mar is cuí
• Cur le hacmhainní na Foirne
Cumarsáide Corparáidí i rith
géarchéime, más gá
• Freagairt thráthúil, bheacht do
shaincheisteanna tríd an méid
eolais agus is féidir a chur ar fáil
laistigh den "Uair Órga"
• A chinntiú go bhfuil an
fhreagairt d’aon ghéarchéim
comhsheasmhach le cuspóir agus
luachanna BSL

Custaiméirí
Cumhachtaithe

Ár Muintir

Digiteach agus
Tiomanta ag Sonraí

Láidir
san Airgeadas

Inbhuanaithe agus
Freagrach go Sóisialta

Timpeallacht Riosca:

Maoirseacht: An Coiste
Iniúchta Agus Riosca

Forbairtí in 2021

2022 Réimse a bhfuiltear ag
Díriú air

• Tuairiscí NCSC, ag eascairt as ionsaí bogearraí éirice FSS, curtha
chun feidhme anois
• Cruinniú míosúla leanúnacha le NCSC bunaithe anois
• Feasacht foirne ar chibearbhagairtí feabhsaithe mar thoradh ar
chlár oiliúna feasachta a bhí ar siúl i rith 2021
• Plean Bainistíochta Géarchéime agus Plean Cibirfhreagartha
athbhreithnithe agus nuashonraithe in 2021
• Céatadán infhaighteachta an chórais coimeádta ag 99.8% nó níos
airde i rith 2021
• Beartais TF athbhreithnithe agus nuashonraithe mar chuid de
phlean athbhreithnithe thimthriallaigh
• Straitéis chibearshlándála athnuaite agus tionscadal feidhmithe ar
bun

• Cibirphlean feidhmithe feabhais do
gach sócmhainn (Comhlíontacht
Chibearshlándála NIS)
• Feasacht chibearshlándála a fheabhsú
tuilleadh
• Rialuithe agus ullmhacht freagartha do
bhogearraí éirice a fheabhsú
• Cur chuige córasach maidir le
cibearshlándáil OT
• Plean um Chomhlíonadh
Cibearshlándála a shainiú agus a chur
chun feidhme

Timpeallacht Riosca:

Oversight: Customer, Marketing
and Innovation Committee

Forbairtí in 2021

2022 Réimse a bhfuiltear ag
Díriú air

• Feidhmíocht láidir ar Reptrak (bainistíocht cáil chorparáideach).
Beidh BSL airdeallach ar na himpleachtaí diúltacha a d’fhéadfadh a
bheith le tabhairt faoi deara in 2022
• Tacaíocht leanúnach do chustaiméirí agus do phobail a raibh
tionchar ag COVID-19 orthu
• Cláir bhranda agus urraíochta bunaithe chun dlús a chur le
tacaíocht an phobail agus eolas maidir le luachanna a roinnt
• Rannpháirtíocht leanúnach le páirtithe leasmhara ábhartha maidir
le gach príomhriosca agus riosca atá ag teacht chun cinn

• Déanfaidh BSL iarracht a cháil a
fheabhsú tuilleadh i rith 2022 trí:
infheistíocht leanúnach i dtionscnaimh
bhranda agus urraíochta, an comhrá
maidir leis an aistriú chuig todhchaí
ísealcharbóin a threorú agus barr
feabhais a fhorbairt i rannpháirtíocht
páirtithe leasmhara
• Glactar leis go leanfar le béim
sheachtrach a leagan ar phraghsáil/
costais fuinnimh, slándáil soláthair in
SEM agus ar an aeráid. Tá gá le cur
chuige réamhghníomhach maidir leis
an aeráid agus táirgí insoláthartha BSL

Straitéis agus Feidhmíocht

Rialachas Corparáideach
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CUSPÓIRÍ STRAITÉISEACHA

Leictreachas
Dícharbónaithe

Infreastruchtúr
Athléimneach

Custaiméirí
Cumhachtaithe

Ár Muintir

Digiteach agus
Tiomanta ag Sonraí

Láidir
san Airgeadas

Inbhuanaithe agus
Freagrach go Sóisialta

G. DÚSHLÁIN A BHAINEANN LE PAINDÉIM COVID-19
AGUS IMPLEACHTAÍ NA PAINDÉIME

Timpeallacht Riosca:

Maoirseacht: An Bord

Céard é an
riosca?

Forbairtí in 2021

2022 Réimse a bhfuiltear ag
Díriú air

• Ag tús 2021 tugadh méadú faoi deara sa líon cásanna

• Le haghaidh 2022, tá BSL tiomanta do

i measc fostaithe, de réir na sláinte poiblí, mar gheall ar
athraitheach Delta den víreas
• Mar thoradh ar rolladh amach rathúil chláir vacsaínithe an
Rialtais agus deireadh a chur de réir a chéile le srianta i
ndlínsí BSL, laghdaigh an riosca a bhí luaite le COVID-19
i rith na bliana
• Mhéadaigh an líon cásanna a bhí luaite le hathraitheach
nua Omicron

chinntiú go mbeidh soláthar sábháilte
agus slán leictreachais agus seirbhísí eile
á chur ar fáil do gach custaiméir, le cois
sábháilteacht agus folláine fostaithe agus
conraitheoirí a chinntiú
• Leanfaidh BSL le monatóireacht agus
le hathbhreithniú a dhéanamh ar a chur
chuige sláinte agus sábháilteachta de réir
na treorach dlínse
• De réir mar a bheidh srianta á maolú ag
rialtais i ndlínsí BSL in 2022, beidh BSL
dírithe ar athoscailt chéimnithe á áiteanna
oibre de réir aistear Obair Chliste BSL,
agus cinnteofar go mbeidh gach áit oibre
sábháilte. D’fhéadfadh an fhéidearthacht
go mbeidh athraithigh nua ann amach
anseo moill a chur ar athoscailt áiteanna
oibre BSL

H. TEIP OIBLEAGÁIDÍ DLÍTHIÚLA INFHEIDHME
A CHOMHLÍONADH

Timpeallacht Riosca:

Maoirseacht: An Bord

Céard é an
riosca?

Forbairtí in 2021

2022 Réimse a bhfuiltear ag
Díriú air

• Grinnscrúdú agus monatóireacht sheachtrach sa réimse

• Táthar ag súil go leanfaidh na ceanglais

seo imithe méadaithe
• Tá ról lárnach ag an Athbhreithniú Rialachais/Riosca/
Comhlíonta (GRC) i maolú an riosca seo. Tá plean maidir
le Tionscadal Tionscanta Doiciméad (PID) forbartha

ghrinnscrúdaithe agus na ceanglais agus
ionchais sheachtracha sa réimse seo ag
méadú de réir na dtreochtaí
• Leanfaidh BSL lena shocruithe
comhlíonta a fhorbairt agus a threisiú
d’fhonn a chinntiú go bhfuil siad oiriúnach
chun oibleagáidí reatha agus nua a
chomhlíonadh
• Leanfaidh BSL le monatóireacht a
dhéanamh ar an réimse seo d’fhonn a
chinntiú go mbeidh a oibleagáidí dlíthiúla
á gcomhlíonadh go leanúnach ag BSL,
agus rachfar i mbun rannpháirtíochta le
páirtithe leasmhara de réir mar is cuí

Dúshláin a bhaineann
le paindéim COVID-19
agus tionchar
na paindéime ar
chomhaltaí foirne,
custaiméirí, slabhra
soláthair, díoltóirí,
margaí agus
feidhmíocht airgeadais

Cúiseanna riosca

Maolú

• Teip rialuithe agus socruithe a bhunú d’fhonn a chinntiú

Chun riosca a laghdú:

Má bhíonn riosca ann:

• Leanúint leis na socruithe a rinneadh faoi Phlean Ullmhachta na

• Déan iarracht socruithe a bhunú agus chur chun

•
•
•
•
•
•
•
•

go bhfuil comhaltaí foirne, conraitheoirí agus custaiméirí á
gcosaint ar an mbealach is fearr agus is féidir
Freagairt mhíchuí don phaindéim agus socruithe
leanúnachais gnó mí-oiriúnacha bunaithe, nó ní dhearnadh
socruithe a agairt go cuí
Príomhróil cheannaireachta caillte (e.g. POF) agus róil
ríthábhachtacha eile
Teip acmhainn éifeachtúil agus éifeachtach cianoibre a
chothabháil
Teip gach neamhchosaint a bhaineann leis an bpaindéim
a shainaithint agus a mhaolú don ghnó agus freagairtí
oiriúnacha a bhunú
Teip dúshláin a bhaineann leis an slabhra soláthair a
bhainistiú, go háirithe i ndáil le trealamh cosanta pearsanta
agus táirgí sláinteachais
Teip próiseas a bhunú chun na himpleachtaí níos fadtéarmaí
ar phleananna gnó a shainaithint, nó níl an straitéis nó na
pleananna gnó/straitéis oiriúnaithe go cuí
Teip costais a bhainistiú go héifeachtach
Teip rannpháirtíocht a dhéanamh le páirtithe leasmhara
nó custaiméirí d’fhonn a chinntiú go ndéileáiltear agus go
mbainistítear ábhair imní go cuí

•
•

•
•

•

•
•

Teip oibleagáidí
dlíthiúla infheidhme
a chomhlíonadh cibé
acu an mbeidh nó
nach mbeidh siad
á bhforchur ag dlí,
rialachán nó ceadúnas
(e.g. sárú suntasach ar
dhlí comhshaoil)

Paindéime, Pleananna Bainistíochta Géarchéime agus Pleananna
Leanúnachais Gnó, agus béim ar leith a leagan ar shocruithe d’fhonn a
chinntiú go bhfuil iarrachtaí freagartha ailínithe
Na rialuithe agus na tacaíochtaí atá riachtanach chun aon riosca do
shábháilteacht, sláinte agus folláine gach fostaí agus conraitheoir BSL,
a dteaghlaigh, custaiméirí agus an pobal trí chéile a laghdú
Fostaithe criticiúla agus fostaithe malartacha a shainaithint láithreach
do gach príomhphróiseas, lena n-áirítear an Fhoireann Feidhmiúcháin,
agus a chinntiú go bhfuil socruithe láidre bunaithe chun na fostaithe
seo a chosaint más cuí
Rannpháirtíocht le príomhpháirtithe leasmhara maidir le stádas “seirbhís
riachtanach”
Athbhreithniú a thionscnamh chun conarthaí criticiúla BSL a
shainaithint d’fhonn a chinntiú go bhfuil ganntanais soláthair á laghdú
agus chun rioscaí agus maoluithe breise a shainaithint a d’fhéadfadh a
bheith riachtanach mar thoradh ar an bpaindéim
Neamhchosaintí a shainaithint agus aon mhaoluithe breise a
d’fhéadfadh a bheith ag teastáil i ndáil le staid airgeadais BSL a bhunú,
d’fhonn a chinntiú go leanann BSL lena ghealltanais airgeadais a
chomhlíonadh i rith na paindéime
Cleachtadh pleanála cásanna a chothabháil i gcomhthéacs phaindéim
COVID-19, cásanna féideartha a shainaithint do chéimeanna éagsúla
na paindéime
Athbhreithniú a dhéanamh ar Phleananna Leanúnachais Gnó d’fhonn a
chinntiú go bhfuil siad oiriúnach dá gcuspóir i gcomhthéacs aon rud atá
foghlamtha agus sa chás go bhfuil rioscaí éagsúla/comhordaithe ann

•
•
•
•

•

•
•

feidhme chun dlús a chur le tástáil fostaithe
criticiúla
Déan iarracht socruithe a bhunú chun comhaltaí
foirne criticiúla a vacsaíniú ar dtús
Plean a ghníomhachtú le haghaidh roghanna eile (i
gcomhairle leis an gCathaoirleach má tá an POF nó
Foireann Feidhmiúcháin le cur san áireamh)
Deireadh a chur le gníomhaíochtaí
neamhriachtanacha agus díriú agus sheirbhísí
riachtanacha. Géaraigh chuig leibhéal náisiúnta
Sainaithin aon nithe sonracha a bhaineann le haon
teip, imscrúdú a dhéanamh go tapa, aon iarrachtaí
freagartha breise atá riachtanach a bhunú agus a
chur chun feidhme agus aon rud atá foghlamtha a
roinnt/a thaifeadadh
Rannpháirtíocht réamhghníomhach le comhaltaí
foirne, scairshealbhóirí, páirtithe leasmhara,
custaiméirí agus an pobal i gcoitinne ar bhealach
oscailte agus trédhearcach
Na himpleachtaí a bheidh aige ar Phlean Gnó agus
straitéis BSL a shainaithint agus déileáil leo
Pleananna a fhorbairt do na cásanna is measa a
d’fhéadfadh a bheith i gceist, sa chás go mbeadh
sé riachtanach go mbeadh daoine ionfhabhtaithe
ag obair

Cúiseanna riosca

Maolú

• Leibhéil mhéadaithe d’oibleagáidí dlíthiúla - líon, castacht

Chun riosca a laghdú:

Má bhíonn riosca ann:

• Feidhm chomhlíonta ar leithligh bunaithe chun creat níos foirmiúla

• Tá Lámhleabhar Cigireachtaí Rialála bunaithe,

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

agus idirnascacht
Ionchais mhéadaithe maidir le caighdeáin chomhlíonta
agus grinnscrúdú á dhéanamh ag údaráis rialála ar
ghníomhaíochtaí BSL a bheidh ailínithe le riosca méadaithe
de ghníomhaíocht(aí) forfheidhmithe á ndéanamh, a bhféadfaí
fógraí forfheidhmiúcháin, smachtbhannaí agus/nó fíneálacha
a áireamh ina measc
Cultúr comhlíonta - an baol nach mbeidh treoir á tabhairt ón
mbarr
Teip an creat beartais a fhorbairt de réir na n-athruithe atá
ag tarlú
Easpa soiléireachta maidir le róil agus freagrachtaí chun tacú
le cultúr comhlíonta
Easpa suime i gcomhlíonadh mar bhonn le méadú ar theip
rialachais
Inniúlacht easnamhach mar gheall ar easpa oiliúna agus
feasachta maidir le hoibleagáidí
An baol nach ndéileálfar go cuí le hábhair dhlisteanacha atá
ag déanamh imní do chomhaltaí foirne
Easpa comhlíonta le reachtaíocht (reachtaíocht
sábháilteachta, pleanála agus comhshaoil), ceadúnais
nó ceadanna agus/nó monatóireacht easnamhach ar
chomhlíonadh mar gheall ar chórais oibre nó iompar míoiriúnach
Meath inniúlacht theicniúil a bhaineann le sláinte,
sábháilteacht agus an comhshaol intí nó conraitheoirí atá ag
obair ag caighdeán nach bhfuil sách ard
An fhéidearthacht go dteipfeadh ar shócmhainní atá sean
(próiseas, áit oibre, uirlisí agus innealra agus trealamh)
Córas idirghníomhaíochta agus tuairiscithe easnamhach idir
BSL agus údaráis reachtúla agus rialála (córais oibre)

•
•
•

•
•
•

a fhorbairt do chomhlíonadh, bunaithe ar dhea-chleachtas
seachtrach agus ceanglais BSL
Athbhreithniú Rialachais/Riosca/Comhlíonta curtha i gcrích
agus cur chun feidhme na dtorthaí, lena n-áirítear Beartas um
Chomhlíonadh agus Mapa Dearbhaithe um Chomhlíonadh
Creat do Bheartais Ghrúpa le feabhsú agus tacaíocht le cur ar fáil
ag an bhFeidhm um Chomhlíonadh agus maoirseacht le déanamh
ag an gCoiste Eitice agus Bainistíochta Beartas
Socruithe le bunaithe i bhfeidhmeanna Dara Líne, maoirseacht
le déanamh ag agus comhairle le cur ar fáil ag Comhlíonadh
Grúpa/Grúpa Dlíthiúil, chun monatóireacht a dhéanamh ar an
timpeallacht sheachtracha do cheanglais reachtacha nua nó
athraitheacha ar bhonn leanúnach agus chun na himpleachtaí a
bheidh ag a leithéid ar BSL a mheas
Rannpháirtíocht leanúnach leis na bpáirtithe leasmhara
seachtracha ábhartha, lena n-áirítear Údaráis Rialála
Dearcthaí BSL maidir le hathruithe ceadúnais nó reachtaíochta a
chur san áireamh i gcomhairliúcháin, más féidir agus más cuí
Sásraí tuairiscithe rúnda agus nósanna imeachta imscrúdaithe
bunaithe

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

foirne imscrúdaithe sainaitheanta i ngach Aonad
Gnó
Bailchríoch curtha le treoirlínte imscrúdaithe,
a thacóidh le bainisteoirí teagmhais
neamhchomhlíonta a imscrúdú
Monatóireacht leanúnach ar theagmhais
intuairiscithe le haghaidh patrún teagmhas a
d’fhéadfadh a thabhairt le fios go bhfuil fadhb
bhunúsach nó neamhchosaint le cur san áireamh
Imscrúdú foirmiúil ar aon sáruithe, lena n-áirítear
athbhreithniú ar na ceachtanna foghlamtha
Rannpháirtíocht le páirtithe leasmhara seachtracha
ábhartha, lena n-áirítear Údaráis Rialála
Comhairle a lorg ó shaineolaithe ón bhfeidhm
dhlíthiúil intí, nó ó phainéal seachtrach
Nós imeachta bainistíochta agus freagartha
teagmhas
Próisis Leanúnachais Gnó
Monatóireacht, rianú agus tuairisciú maidir le cur i
gcrích gníomhaíochtaí teagmhas tromchúiseach
Déileáil le haon neamhchomhréireachtaí
suntasacha ar bhealach oiriúnach agus tráthúil
Ceachtanna foghlamtha agus roinnte

Straitéis agus Feidhmíocht

Rialachas Corparáideach
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CUSPÓIRÍ STRAITÉISEACHA

Leictreachas
Dícharbónaithe

Infreastruchtúr
Athléimneach

I. LÚFAIREACHT AGUS LUAS ATHRAITHE
EASNAMHACH EAGRAÍOCHTÚIL
Céard é an
riosca?
Lúfaireacht agus luas
athraithe easnamhach
eagraíochtúil mar
bhonn le teip athrú
ag an luas céanna le
treochtaí laistigh de na
hearnálacha in bhfuil
BSL ag feidhmiú rud
is cúis leis an teip
ionchais athraitheacha
páirtithe leasmhara a
chomhlíonadh nó ár
gcuspóirí straitéiseacha
a chomhlíonadh

Maolú

• Teip athruithe a chur i bhfeidhm ag an luas céanna

Chun riosca a laghdú:

Má bhíonn riosca ann:

• Leanúint le béim straitéiseach a leagan ar threochtaí maidir le foirne oibre

• Úsáid a bhaint as an gcreat a forbraíodh

•
•
•
•
•

cumais na todhchaí chun an straitéis a chomhlíonadh

• Samhail acmhainní oiriúnach (foireann oibre iomlán) bunaithe d’fhonn a
chinntiú go gcuirtear aidhmeanna straitéiseacha i gcrích

• Rannpháirtíocht leanúnach idir an fhoireann bhainistíochta, comhaltaí

•
•
•
•
•

foirne agus Grúpaí Aontais (GoU) chun caidreamh a chothabháil.
Rannpháirtíocht réamhghníomhach maidir le tionscnaimh straitéiseacha a
bhaineann le príomhphearsanra
Tionscadal Accelerate Digital curtha i gcrích
Creat Infheistíochta Digití bunaithe chun tacú le próiseas cinnteoireachta
infheistíochta níos lúfaire/níos cumhachtaithe
Tionscadal Obair Chliste curtha i gcrích
Straitéis agus creat nuálaíochta bunaithe
Leanúint le scanadh scóipe, radar nuálaíochta (teicneolaíochtaí nua a
mheas)
Leanúint le cláir nuálaíochta chun smaointeoireacht /deiseanna nuálacha
a fhorbairt ar fud BSL

•
•
•
•

•

tríd an Straitéis Eispéireas Daoine chun
déileáil leis an riosca
Saincheisteanna cultúrtha sonracha a
shainaithint mar aon le conair téarnaimh
agus bealach chun déileáil leis an riosca
Saincheisteanna a shainaithint agus
díriú an athuair ar chumas, acmhainní
agus foghlaim de réir mar is gá
Plean oibríochtaí bunaithe chun déileáil
le corraíl thionsclaíoch mhórscála
Glacadh le haistriú bunaithe ar
eispéireas chuig samhail acmhainní
Líonraí BSL ó chomhaontú Caidrimh
Thionsclaíoch go dtí plean bainistíochta
athruithe éifeachtach
Machnamh a dhéanamh ar shamhlacha
malartacha do ghnóthaí nua

J. FREAGRAIRT MHÍCHUÍ DO BHEARTAS
ATHRAITHE AERÁIDE
Freagairt mhíchuí BSL
chun tairbhe a bhaint
as deiseanna agus
dúshláin a bhainistiú
a bhaineann le bearta
beartais a bhfuil sé
mar aidhm leo déileáil
leis an athrú aeráide i
dteannta le breis ábhar
a bheith ag déanamh
imní don phobal, do
chustaiméirí agus
d’infheisteoirí

Cúiseanna riosca

Maolú

• Gaoth ón talamh: Teip suí sa mhargadh a bhaint

Chun riosca a laghdú:

Má bhíonn riosca ann:

• Tá straitéisí gaoth ón talamh BSL á mbeachtú ag leibhéal grúpa agus

• Déan taighde ar chur chuige na

•
•
•
•

•
•
•

amach go luath mar gheall ar ghanntanas athraithe /
soiléireachta oiriúnach córas rialála nó beartas
Teip athruithe a rianú agus a tionchar a imirt ort
i reachtaíocht AE agus náisiúnta, rialachán mar
fhreagairt don athrú aeráide
Moill ar ullmhú do threocht straitéiseach mar gheall ar
dhícharbónú
Cinntí seachtracha díobhálacha (rialála, geilleagracha,
airgeadais, comhshaoil) a bhfuil tionchar diúltach acu
ar rialacha SEM
Níos lú deiseanna mar gheall ar luas mall an
dícharbónaithe in Éirinn mar gheall ar mhoill ar chur
chun feidhme an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip
ag leibhéal AE agus athbhreithniú agus cur chun
feidhme Phleananna Gníomhaithe ar son na hAeráide
d’fhonn cloí leis a mbuiséad carbóin náisiúnta
Teip tionchar iomlán agus luas stoirmeacha agus tuilte
mar thoradh ar an athrú aeráide a chur san áireamh
Teip tionchar an athruithe i reachtaíocht AE agus
náisiúnta agus rialachán mar fhreagairt don athrú
aeráide a chur san áireamh
Níos mó imní ar an bpobal mar gheall ar an athrú
aeráide mar bhonn le rialachán a dhéanann damáiste
d’inmharthanacht ghnó

Digiteach agus
Tiomanta ag Sonraí

Forbairtí in 2021

na todhchaí tríd an bhfoireann Daoine agus Forbairt Eagraíochta

• Bhí clár Claochlaithe Cumas Daoine 2020/2021 dírithe ar cheanglais

•

Céard é an
riosca?

Ár Muintir

Timpeallacht Riosca:

Cúiseanna riosca
le cleachtais oibre nua-aimseartha agus Tairiscint
Luacha Fostaí (EVP) a bhfuil tionchar diúltach aige ar
bhrandáil fostóra agus ar éifeachtúlacht eagraíochtúil i
gcomparáid le heagraíochtaí eile
Cuireann an cultúr eagraíochta bac ar an gcumas
athruithe a chur i bhfeidhm go tráthúil
Teip acmhainn a fhorbairt go leanúnach ag an luas
céanna le riachtanais ghnó atá ag athrú
Bíonn tionchar ag timpeallacht dhúshlánach Caidrimh
Thionsclaíoch (IR) ar fheidhmíocht, rannpháirtíocht
agus an cumas athruithe a dhéanamh
Luas na cinnteoireachta ag féachaint do ghnóthaí nua
i margaí nua (i.e. sa bhreis ar na príomh-mhargaí)
Teip glacadh le teicneolaíochtaí digiteacha nua agus
iad a ghiaráil

Custaiméirí
Cumhachtaithe

laistigh d’Aonaid Ghnó

• Cur go dearfach agus go héifeachtach le forbairt beartas agus rialachán
• Súil a choinneáil ar fhorbairtí AE agus náisiúnta beartais, rialála agus
reachtaíochta

• A chinntiú go bpléitear conas eolas maidir le himpleachtaí féideartha a

•

roinnt ar fud BSL

• Liosta an Ghrúpa de rioscaí agus deiseanna aeráide a chothabháil agus
táscairí a athbhreithniú agus a rianú go rialta

• Oibriú le hAonaid Ghnó chun riosca agus deis aeráide a áireamh i
bpleananna agus i gcláir

• Plean rannpháirtíochta páirtithe leasmhara bunaithe le lucht déanta
beartas agus le hÚdaráis Rialála
• Éirim straitéiseach láidir a chothabháil trí fhoinsí seachtracha faisnéise
• Teicneolaíocht den ghlúin nua agus teicneolaíochtaí eile a imscrúdú agus
a úsáid ar bhonn píolótach
• Déileáil le rioscaí sainaitheanta don bhonneagar líonra trí aighneachtaí
rialála

•
•

•
•

•

•

nglacadóirí luatha ar éirigh leo. Más
indéanta i gcás BSL, sonraigh cuspóir
feidhmiú mar 'leantóir tapa'
Athmheas agus feabhsaigh an
scanadh atá á dhéanamh ag BSL ar
an timpeallacht sheachtrach gnó agus
beartais
Athbhreithnigh agus, más gá,
athshonraigh an cuspóir straitéiseach
ábhartha
A chinntiú go gcaitear go cothrom le
BSL agus go bhfuil cur chuige níos
déine á chur i bhfeidhm go cothrom ar
fud an mhargaidh. An sásra achomharc
a ghníomhachtú má tá cinntí éagórach
nó amhrasach. Trádmhalartaithe a lorg
más gá
Ord tosaíochta pleananna infheistíochta
agus gnó a atheagrú
Má tá riosca fisiciúil ann, athbhreithnigh
agus leasaigh pleananna infheistíochta
sócmhainní agus pleananna oibríochtúla
ar mhaithe le hathléimneacht
Machnamh a dhéanamh ar dhíol/
dúnadh gnóthaí a mheastar atá neamhinmharthana mar gheall ar thosca
polaitiúla/rialála
Freagairt go tapa do chinntí a
bhfuil tionchar diúltach acu ar BSL.
Trádmhalartaithe a lorg más gá. Aird
lucht déanta beartas a tharraingt ar na
roghanna is fearr atá ar fáil

• Forbairt déanta ar an tionscadal Accelerate Digital i ngach Aonad

•
•
•
•

Gnó i rith 2021. Tá an clár seo ag tacú le forbairt acmhainn
dhigiteach BSL i roinnt comhthéacsanna éagsúla. Tá an clár ag
leanúint ar aghaidh ag obair i ndlúthchomhar freisin d’fhonn a
chinntiú go bhfuil leibhéal oiriúnach rialachais bunaithe a chiallóidh
go mbeidh an luach sainaitheanta á sholáthar ar fud an Ghrúpa
Tá forbairt mhaith déanta ar an gclár Obair Chliste chomh fada
is a bhaineann le cultúr, uirlisí agus timpeallacht, ag obair i
ndlúthchomhar leis na foirne géarchéime agus paindéime
Tá athbhreithniú ar chumas daoine curtha i gcrích
Tá tuarascáil Léargais ar Theicneolaíocht Nua foilsithe
Tá gach príomhchlár nuálaíochta á bhforbairt

Láidir
san Airgeadas

Inbhuanaithe agus
Freagrach go Sóisialta

Maoirseacht: An Coiste
Sábháilteachta, Timpeallachta
Agus Cultúir
2022 Réimse a bhfuiltear ag
Díriú air
• Táthar ag súil go n-éileoidh forbairt sa
timpeallacht oibriúcháin inmheánach
agus sheachtrach ardleibhéil de
lúfaireacht eagraíochtúil. Leanfaidh
BSL le monatóireacht a dhéanamh
ar lúfaireacht eagraíochtúil d’fhonn a
chinntiú go bhfuil sé ag tacú le soláthar
straitéis BSL go héifeachtúil agus go
héifeachtach

Timpeallacht Riosca:

Maoirseacht: An Coiste Iniúchta
Agus Riosca

Forbairtí in 2021

2022 Réimse a bhfuiltear ag
Díriú air

• In Éirinn, foilsíodh Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide nua

• In 2022 leanfar leis na príomhbhearta a

i mí na Samhna a mhéadaigh an uaillmhian náisiúnta maidir le
fuinneamh in-athnuaite agus dícharbónú
• Áirítear i measc na mórfhorbairtí eile Straitéis Fuinnimh Thuaisceart
Éireann (foilsithe i mí na Nollag 2021) agus comhairliúchán
Shaping our Electricity Future Eirgrid maidir le todhchaí earnáil inathnuaite agus líonra tarchurtha na hÉireann
• I ndiaidh chinneadh Rialtais, fógraíodh gurb é Eirgrid, atá freagrach
as feidhmiú agus pleanáil na heangaí ar talamh faoi láthair, a bheidh
á cheapadh mar Oibreoir Córais Tarchurtha agus Úinéir Sócmhainní
Tarchurtha le haghaidh sócmhainní eangaí ón talamh i bPoblacht na
hÉireann

ndearnadh monatóireacht orthu in 2021

• Bainfidh tábhacht le monatóireacht ar an
bPlean Gníomhaithe ar son na hAeráide
agus ar straitéis fuinnimh Thuaisceart
Éireann
• Leanfar le pacáiste reachtach Fit for
55 an AE in 2022 agus ní mór do BSL
monatóireacht a dhéanamh air seo
• Tá machnamh á dhéanamh freisin
ar chonair BSL i dtreo astaíochtaí
aeráidneodracha lena n-áirítear sprioc
eolaíochtbhunaithe a shonrú le haghaidh
2030

Rialachas Corparáideach
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CUSPÓIRÍ STRAITÉISEACHA

Leictreachas
Dícharbónaithe

Infreastruchtúr
Athléimneach

Custaiméirí
Cumhachtaithe

Ár Muintir

Digiteach agus
Tiomanta ag Sonraí

Láidir
san Airgeadas

Inbhuanaithe agus
Freagrach go Sóisialta

K. SOLÁTHAR LÍONRAÍ ATÁ AG FÁS AGUS ATÁ CASTA
DE BHONNEAGAR AGUS CÓRAIS

Timpeallacht Riosca:

Maoirseacht: An Coiste
Iniúchta Agus Riosca

Céard é an
riosca?

Forbairtí in 2021

2022 Réimse a bhfuiltear ag
Díriú air

• Táthar ag leanúint ar aghaidh ag obair ar an gclár National

• Táthar ag súil go leanfar leis an éileamh

Network, Local Connections. Tá sé á bhunú chun na hacmhainní a
theastaíonn i Líonraí BSL a sholáthar (daoine, próisis agus córais)
chun athrú ó bhun a dhéanamh ar an mbealach a bhforbraítear agus
a bhainistítear an córas dáileacháin leictreachais, ionas go mbeidh
na ceanglais atá sainaitheanta sa Phacáiste Fuinnimh Ghlais agus
sa Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide á gcomhlíonadh
• Is fianaise é rannpháirtíocht i ndáil le Shaping our Electricity Future
2030 go mbeidh obair shuntasach le déanamh ag Líonraí BSL

méadaithe agus láidir ar bhonneagar
agus córais líonra – agus tá sé seo
sainithe in PR5 agus i mbeartas atá
curtha i dtoll a chéile ina dhiaidh
• Leanfaidh BSL le monatóireacht
réamhghníomhach a dhéanamh ar
fhorbairtí agus le forbairtí a bhainistiú i
rith 2022
• I measc na réimsí a mbeidh béim á
leagan orthu tá tairiscintí naisc ECP
a eisiúint, dlús a chur le tionscadal
claochlaithe Líonraí BSL agus an
tionscadal National Network, Local
Connections

Teip an líonra
casta méadaithe
bonneagar agus córas
a theastaíonn chun
freastal ar riachtanais
custaiméirí agus
shochaíocha amach
anseo, go háirithe sna
réimsí ina bhfuil níos
mó athnuaiteán le cur
ar fáil, chun tacú le
leictriú mórdhíola agus
seirbhísí fuinnimh dáilte

Cúiseanna riosca

Maolú

• Ganntanas acmhainní infhaighte cáilithe inmheánacha agus

Chun riosca a laghdú:

Má bhíonn riosca ann:

• Pleanáil Chomhtháite Gnó, atá mar bhonn leis an bPlean

• Acmhainní a imlonnú chuig róil chriticiúla

•
•
•
•

•
•
•
•
•

seachtracha (cumas agus líon) chun oibreacha riachtanacha
a phleanáil agus a sholáthar
Teip gach gné den tionscadal Acmhainní Líonraí a sholáthar
Optamú lag an phróisis ceann go ceann lena n-áirítear
imlonnú acmhainní, ceaduithe, caighdeán, dearaí, ábhar agus
ullmhacht oibre/cláir agus comhtháthú pleanála
Ganntanas córas agus próiseas ceart bunaithe chun
mórthionscadail agus réitigh innealtóireachta a sholáthar go
héifeachtach
Ceanglas maidir le spriocdhátaí Beartas Nasc Seasmhach
(ECP) a chomhlíonadh le haghaidh tairiscintí nasc eangaí
mar aon le soláthar luathaithe nasc eangaí mar thoradh ar
Cheant(anna) RESS
Deacrachtaí ag baint le rochtain talún, cead pleanála agus
gníomhaíocht agóideoirí
Srianta féideartha ar chaipiteal
D’fhéadfadh slándáil soláthair cosc a chur ar TSO agus DSO
rud a bheadh mar bhonn ar éartha a mbeadh tionchar acu ar
chumas oibreacha a chur i gcrích
Srianta córais a bhaineann le haschur méadaithe fuinneamh
in-athnuaite
Ganntanas acmhainne ar an líonra ísealvoltais chun freastal
ar ghlacadh ar mórscála le leictriú mórdhíola

Acmhainne Straitéisí agus pleanáil chomharbais

• Tionscnamh EMP chun breis comhaltaí foirne a earcú
• Straitéis conraitheora agus straitéis soláthair mar aon le

•
•
•
•
•
•

conarthaí creata a bhunú chun dearthóirí a cheapadh agus
tairbhe a bhaint astu i Ráithe 2 2022. Creataí teagmhasacha
saothair a bhunú
Tionscadal Acmhainní Líonraí a sholáthar agus a chur chun
feidhme
Clár Oibre Ilbhlianta (MYWP) tosaíochta a fhorbairt
Modheolaíocht Bainistíochta Tionscadail BSL a chur chun
feidhme chun gach mórthionscadal a chur i gcrích
Pleananna bainistíochta páirtithe leasmhara ullmhaithe agus
idirghníomhaíocht áitiúil agus náisiúnta luath le príomhpháirtithe
leasmhara
Rannpháirtíocht leis an bPróiseas Pleanála Éartha Tarchuir agus
Próiseas Pleanála Éartha Dáileacháin
Tá an clár National Network, Local Connections á bhunú
chun na hacmhainní a theastaíonn i Líonraí BSL a sholáthar
(daoine, próisis agus córais) chun athrú ó bhun a dhéanamh
ar an mbealach a bhforbraítear agus a bhainistítear an córas
dáileacháin leictreachais, ionas go mbeidh an ceanglais atá
sainaitheanta sa Phacáiste Fuinnimh Ghlais agus sa Phlean
Gníomhaithe ar son na hAeráide á gcomhlíonadh

ar bhonn gearrthéarmach

• Athbhreithniú a dhéanamh ar roghanna
le haghaidh acmhainní gearrthéarmacha
(e.g. conarthaí nó comhpháirtíocht) do
chumas criticiúil nó tacair scileanna, ar
bhealach a chruthódh riosca go mbeadh
an costas níos airde nó go mbeadh croíinniúlachtaí á gcailleadh
• Rannpháirtíocht le páirtithe leasmhara
• Nósanna imeachta bainistíochta
teagmhas criticiúil agus nósanna
imeachta imscrúdaithe teagmhais d’aon
saincheisteanna sábháilteachta nó
comhshaoil

L. TIMPEALLACHT CAIDREAMH TIONSCLAÍOCH

Timpeallacht Riosca:

Maoirseacht: An Coiste
Iniúchta Agus Riosca

Céard é an
riosca?

Forbairtí in 2021

2022 Réimse a bhfuiltear ag
Díriú air

• I ndiaidh d’Aontas na nOibrithe Tionsclaíocha (IWU) gníomhaíocht

• Páirt a ghlacadh in aon phróisis

Corraíl thionsclaíoch
laistigh de ghnó Líonraí
BSL ag cur isteach ar
bhranda/cáil, soláthar
riachtanas bonneagar
líonra, custaiméirí agus
sochaíoch

Cúiseanna riosca

Maolú

• Teip teacht ar chomhaontú maidir le comhaontú

Chun riosca a laghdú:

Má bhíonn riosca ann:

• Caidreamh oibre láidir a chothabháil le Grúpa Aontas BSL

• Rannpháirtíocht le GoU de réir phróisis

comhchoiteann maidir le soláthar oibre
• Bunú aontais nach bhfuil cleamhnaithe le ICTU agus
lasmuigh de Ghrúpa Aontas BSL (GoU)

(GoU)

• Rannpháirtíocht shofheicthe le GoU chun déileáil le agus

réitigh díospóidí bunaithe BSL

thionsclaíoch a thionscnamh níos túisce sa bhliain, tá déine na
ngníomhaíochtaí tionsclaíocha laghdaithe agus tá athbhreithniú
leanúnach á dhéanamh air seo

freastal ar a gcomhaltaí trí phróisis réitigh díospóidí bunaithe
BSL

fhoirmiúla réitigh díospóidí nó eadrána
(e.g. cúirt oibreachais, An Coimisiún um
Chaidreamh san Áit Oibre (WRC))
• Leanúint le haon chasaoidí a bhainistiú
go réamhghníomhach trí phróisis
bhunaithe
• Leanúint leis an gcaidreamh fostóra/
fostaí a fhorbairt trí rannpháirtíocht
leanúnach ar fud Líonraí BSL

M. SAINCHEISTEANNA A BHAINEANN LEIS AN GCÓRAS
LEICTREACHAIS AGUS CORRLACH ACMHAINNE

Timpeallacht Riosca:

Maoirseacht: An Coiste
Iniúchta Agus Riosca

Céard é an
riosca?

Forbairtí in 2021

2022 Réimse a bhfuiltear ag
Díriú air

• Ó tugadh an riosca faoi deara, tá roinnt gineadóirí in úsáid chun

• Tá béim shuntasach á leagan ar rith

seirbhís a sholáthar arís. Tá na saincheisteanna bunúsacha
acmhainne fós ann agus chiallaigh fachtóirí séasúracha go bhfuil an
córas faoi bhrú agus go bhfuil an baol ann fós go dtarlóidh éaradh
• Cuireadh obair shuntasach rannpháirtíochta i gcrích in 2021,
athbhreithníodh Plean Caithimh Ualaí DSO ag deireadh 2021,
athcheadaíodh an Plean agus foilsíodh é. Reáchtáladh roinnt
rannpháirtíochtaí le páirtithe leasmhara

Ghob na Muine. Táthar ag leanúint le
hathbhreithniú ar an bPlean Sócmhainní
Fadtéarmach (LTAP) i ndiaidh líon
méadaithe uaireanta rite a bheith tuartha
• Gnáthghníomhaithe LTAP/infheistíochta/
feidhmíochta
• De réir mar a bhfuiltear ag leanúint le
clár oibre Shlándáil Soláthair CRU in
2022 beidh ceanglas ann freisin an nós
imeachta DSO a úsáid agus a bheachtú
tuilleadh agus ionchur a dhéanamh sa
chlár oibre seo de réir mar is cuí

Bíonn tionchar ag
saincheisteanna a
bhaineann leis an gcóras
leictreachais agus
corrlach acmhainne ar
fud an mhargaidh ar an
dóchúlacht go mbeidh
gá le bearta bainistíochta
éilimh, a bhfuil tionchar
acu ar cháil BSL i measc
páirtithe leasmhara
agus saincheisteanna
a bhaineann le slándáil
soláthair do chustaiméirí
dáileacháin BSL

Cúiseanna riosca

Maolú

• Éileamh méadaithe mar gheall ar leictriú leanúnach

Chun riosca a laghdú:

Má bhíonn riosca ann:

• Modheolaíocht éigeantach laghdaithe éilimh curtha i bhfeidhm i

• Plean Freagartha Éigeandála Líonraí

•
•
•
•

iompair/teasa, athbheochan gheilleagrach i ndiaidh
COVID-19, éileamh faoi chois agus ionaid sonraí nua a
bheith á gcur leis an gcóras
Custaiméirí dáileacháin dínasctha mar thoradh ar laghdú
éilimh
Beidh roinnt custaiméirí (tarchur agus dáileachán) ag
déanamh iarratais ar laghdú éilimh den chéad uair riamh
Ní leantar le freagairt an chórais dáileacháin do theagmhas
éigeandála de réir an phlean
Infhaighteacht laghdaithe giniúint theirmeach in SEM
(sócmhainní BSL agus neamh-BSL)

ndáil le custaiméirí

• Plean Caithimh Ualaí DSO ceadaithe ag CRU
• Rannpháirtíocht le custaiméirí suntasacha DSO agus custaiméirí
bonneagair chriticiúil DSO e.g. FSS, Uisce Éireann, Iarnród
Éireann etc.
• Rannpháirtíocht le páirtithe leasmhara/rialtóirí
• Béim leanúnach shuntasach bainistíocht sócmhainní ar chórais
• Leanúint le húsáid a bhaint as Córas Bainistíochta Tionscadail
BSL chun tréimhse/tréimhsí éartha a bhainistiú

BSL curtha chun feidhme.

• Plean cumarsáide comhpháirteach
comhaontaithe leis an oibreoir córais
curtha chun feidhme

Príomhtháscairí Feidhmíochta (KPIs)
Úsáideann ESB príomhtháscairí feidhmíoch-ta airgeadais agus neamh-airgeadais (KPI) a léiríonn dul chun cinn I dtreo straitéis ESB a bhaint
amach. Tá a KPI féin ag gach aonad gnó, ailínithe go díreach leo sin a bhaineann leis an nGrúpa.

Straitéis agus Feidhmíocht
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CUSTAIMÉIR AGUS MARGADH
Scair Margaidh Miondíola %

Sásamh Custaiméara Cónaithe %

Feasacht ar Bhranda %

AIRGEADAIS
EBITDA (roimh earraí éisceachtúla) €'m Fiacha Glan €’m

Caiteachas Caipitil €’m

KPI

Sainmhíniú

Ábharthacht Straitéiseach

Feidhmíocht

EBITDA

Brabús oibriúchán roimh ús, cáin,
dímheas, lagaithe (lena n-áirítear
caillteanais lagaithe glan neamhthrádála), amúchadh agus ion-cam ó
ranníocaíochtaí soláthair.

Is príomh-thomhais é EBITDA
ar an airgead ginte sa Ghrúpa le
linn na bliana, atá ar fáil ansin ó
infheistíochtaí straitéiseacha, aisíocaíocht ar fhiacha agus íocaíochtaí
rannan-na.

Tá méadú in EBITDA tiomanta ag
fachtóirí a imríonn tionchar ar bhrabús
oibriúcháin. I gcomhair a thuilleadh
sonraí féach ath-bhreithniú airgeadais
ar leathanach 54.

Fiach Glan

Áirítear le iasachtaí agus
coibhéisigh airgid agus fiach glan
airgid 2019 go 2021 tionchar
ó Léasanna IFRS 16 a d’éirigh
éifeachtach 1 Eanáir 2019.

Is tomhais é fiach glan ar an méid
giarála atá sa Ghrúpa agus má tá
sé I gcomhréir le príomh-chúnaintí.
Leanfaidh fiach glan ag fás agus
ESB ag maoiniú go páirteach a
chláir infheistíochta chaipitil le
iasachtaí.

Caiteachas
Caipitil

KPI

Sainmhíniú

Ábharthacht Straitéiseach

Scair
Margaidh
Miondíola

Scair margaidh uileoileáin an Mhargaidh
Leictreachais Singil
Iomláine.

Is tábhachtach scair an mhargaidh
a choin-neáil agus a fhás do
ESB ionas gur féidir leis dul san
iomaíocht le timpeallacht iomaíoch
uile-oileáin.

Sásamh
Custaiméara
Cónaithe

Feasacht ar
Bhranda

DAOINE
Líon Meánach

OIBRIÚCHÁIN
Infhaighteacht Ghléasra %

Oibriúchán MW Inathnuaite

Sainmhíniú

Ábharthacht Straitéiseach

Feidhmíocht

Infhaighteacht
Ghléasra

Céatadán ama sa bhliain a raibh
gléasra giniúna ar fáil chun
leictreachas a thairge-adh, fiú mura
raibh sé ginte.

Tá feidhmíocht láidir oibriúcháin a sheachadadh ar feadh ghléasra giniúna ESB trí oibriúcháin dea-chleachtais agus cothabháil
agus críochnú tráthúil ar ollchóirithe
criticiúil d’fheidhmíocht thráchtála ESB.

Laghdaigh infhaighteacht an ghléasra in
2021 ag léiriú méid níos airde éartha sceidealaithe. I gcomhair a thuilleadh sonraí féach
cuid aonaid ghnó GT leathanach 64.

MW Inathnuaite Áirítear le iomlán MW giniúna
inathnuaite inar bhain na
Oibriúcháin

Tá giniúint inathnuaite tábhachtach
Baineann an laghdú go háirithe le diúscairt i
d’aidhm ESB chun déine charbóin a laghdú scairshealbhú in 2021 ESB in Tilbury Green
ar a fhlít giniúna.
Power Holdings Limited.

Nóiméid
Custaiméara
Caillte (CMLs)
Gréasáin ESB

Tá iontaofacht na heangaí agus laghdú
ar bhristeacha do chustaiméirí príomhúil
do ESB.

Fad meánach idirbhristeacha gan
choinne do gach custaiméirí le linn
na bliana.

Gortuithe Ama Caillte Fostaithe (LTIs) Gan.

Nóiméid Custaiméara Caillte (CMLs)

KPI

sócmhainní amach a n-oibriúchán
tráchtála gaoithe, hidrea agus
gréine.

Mhéadaigh scair ginearálta an mhargaidh os cionn
leibhéil 2020 tiomanta ag fás laistigh an earnála
margaidh tionsclaíoch. D’fhan scair margaidh
cónaitheach 2021 comhle-anúnach le 2020. I gcomhair
a thuilleadh sonraí, féach aonad gnó Áiseanna do Chustaiméirí ar leathanach 66.
Soláthraíonn sé
Déanann ESB a dhícheall chun
Laghdaigh sásamh custaiméirí cónaithe beagáinín in
tomhais ar shásamh
seirbhís sármhaith do chustaiméirí a 2021 i ngeall ar an bpaindéim COVID a mheall méadú
cus-taiméara chónaithe sheachadadh agus tionscnaíochtaí i dtrácht gach ion-aid glaonna agus cúlra ó chostais
(Foinse: Torthaí ar
nua a chur i bhfeidhm chun
fuinnimh méadaithe ag imirt tionchair ar an tionscal
Shuirbhé Míosúil ó
eispéireas an chustaiméara a fhea- go hiomlán. D’ainneoin sin, leanann Electric Ireland ag
Dhearcadh Taighde).
bhsú chun scair an mhargaidh a
coinneáil suímh iomaíoch láidir in 2021.
Rinneadh nuashonrú ar choinneáil.
mhodheolaíocht chun
an KPI sin a ríomhadh
in 2018.
Feasacht ar Electric
Branda Electric Ireland a choinneáil Mhéadaigh feasacht ar bhranda Electric Ireland go
Ireland mar Sholáthraí mar phríomh-sholáthraí fuinnimh
93% le linn 2021 agus leanann sé mar cheann de
Fuinnimh (Foinse: Rianú in Éirinn.
bhrandaí fuinnimh is aitheanta in Éirinn. Tá sé sin
Fógraithe agus Branda
i ngeall ar mhargaíocht mhéadaithe chun príomhMíosúil Thaighde
tháirgí agus seirbhísí a chur chun cinn lena n-áirítear
Amárach).
cláir ceannacháin, méadair cliste, ofrálacha EV agus
urraíochtaí amhail Dark-ness into Light agus Craobha
CLG Mionaoi-seach agus Iománaíochta. Leanfar ag
cur na bhfeachtas sin chun cinn faoi chreat branda
“Níos Gile le Chéile” agus ardleibhéil aitheantais agus
idirghníomhaíochta coinneáilte.

Tosaíocht Straitéiseach

Laghdaigh fiach glan ag léiriú
EBIDTA dear-faigh agus airgead
chomhthaobhachta ar lámh ag deireadh
na bliana seach-churtha ag tionchar an
neartaithe ar GBP ar fhiach ainmnithe
ag caipiteal, costais airgeadais, rannanna
agus íocaíochtaí chánacha. I gcomhair
a thuilleadh sonraí féadh ath-bhreithniú
airgeadais ar leathanach 54.
Breiseanna do mhaoin, gléasra agus
Tá ESB I dtréimhse infheistíochta
Léiríonn an méadú I gcaiteachas caipitil
trealamh, sócmhainní neamh-inbhraite chaipitil suntasaí dá ghréasáin,
go háirithe infheistíochtaí shuntasacha
agus infheistíochtaí ar shócmhainní
Ghnóthaí agus Giniúint is Trádáil (GT). caipitil in GT. I gcomhair a thuilleadh
airgeadais. Tá an figiúr 2017 glan ó
Déantar sin ionas gur féidir le ESB
sonraí féach athbhreithniú airgeadais ar
ranníocaíochtaí chaipitil, ó 2018 ar
a ghréasán leictreachais a fhorbairt
leathanach 54.
aghaidh Taispeántar caiteachas caipitil agus dul san iomaíocht i dtimpealle ranníocaíochtaí caipitil i gcomhréir
lacht uile-oileáin.
le IFRS 15 ‘Ioncam ó Chonarthaí le
Custaiméirí’.'

Tosaíocht
Straitéiseach

Feidhmíocht

Bhí feabhas ar CML in 2021 I ngeall ar shochar ó infheistíocht iontaofachta ghréasáin
agus aimsir níos dearfaí ná de ghnáth. I
gcomhair a thuilleadh sonraí féach cuid aonaid
ghnó Ghréasáin ESB ar leathanach 60.

Tosaíocht
Straitéiseach

KPI

Sainmhíniú

Ábharthacht Straitéiseach

Feidhmíocht

Líon na
ndaoine

Líon meánach na
bhfostaithe sa bhliain
lena n-áirítear fostaithe
sealadacha fostaithe
ag ESB.

Beidh eagraíocht ag teastáil ó
sheachadadh na straitéise atá ar scála
áirithe agus solúbtha, le tiomantas ard
agus inoiriúnaithe.

Laghdaigh líon na ndaoine in 2021 i ngeall ar
imeachtaí bhaill foirne in GT agus Gréasáin ESB
seach-churtha ag ceannachán So Energy in Áiseanna
do Chustaiméirí. I gcomhair a thuilleadh eolais, féach
nóta 10 na ráiteas airgeadais.

LTI fostaithe

Is gortuithe bainte
le hobair iad LTI
fostaithe a bhaineann
le easnamh ar a laghad
lae (gan an lá a tharla
an gortú a chur san
áireamh).

Tá sábháilteacht i gcroílár gach
a dhéa-naimid. Leanann ESB ag
díriú ar rioscaí a laghdú sa ghnó, a
d’fhéadfadh siad eachtraí gortuithe
a spreagadh. I gcomhair a thuil-leadh
eolais, féach sábháilteacht ar leathanach 76.

In 2021 bhí líon iomlán Gortuithe Ama Caillte fostaithe
(LTI) 40. Cé gur cosúil gur méadú suntasach é sin ar
aschur 2020 (24), tá sé i gcomhréir níos mó le blianta
roimh COVID-19 agus táscaire go raibh 2020 ina
asluiteach. Sleamhnú agus truipeanna ar an leibhéal
ab iad cúiseanna ba dhóchúla LTI, agus ina dhiaidh sin,
gluaiseachtaí an choirp lena n-áirítear láimhseáil.

Leictreachas
Dícharbónaithe

Infreastruchtúr
Athléimneach

Custaiméirí
Cumhachtaithe

Ár
Muintir

Digiteach agus Tiomanta
ag Sonraí

Tosaíocht Straitéiseach

Láidir san
Airgeadas

Inbhuanaithe agus
Freagrach go
Sóisialta
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An Fhoireann Feidhmiúcháin
Ceaptha: Meitheamh 2018

Tá an Fhoireann Feidhmiúcháin dírithe ar chur i bhfeidhm Straitéis BSL, forbairtí teicneolaíocha agus
tráchtála, feidhmiú cláir, feidhmíocht airgeadais agus iomaíoch, forbairt daoine, rialachas, forbairt
eagraíochtúil agus beartais Ghrúpa.

Geraldine Heavey
Stiúrthóir
Feidhmiúcháin
Seirbhísí Fiontair

Ceaptha: Lúnasa 2021

Paddy Hayes
Príomhfheidhmeannach

Taithí ghairme: Roimh an ról atá aige anois, bhí Paddy i gceannas ar dhá
phríomhrannán oibriúcháin BSL mar Stiúrthóir Feidhmiúcháin ghnó Mhargaí
Giniúna & Miondíola BSL agus ansin mar Stiúrthóir Feidhmiúcháin Líonraí BSL.
Is Innealtóir Cairte é, agus bhronn Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath céim
mháistreachta san innealtóireacht air agus bhronn Ollscoil Warwick MBA air.
Chaith Paddy tamall ag obair le British Steel sa Ríocht Aontaithe sular dhírigh sé
ar an earnáil fuinnimh in 1999, agus ba é a stiúir comhfhiontar Synergen idir BSL
agus Statoil.

Ceaptha: Meitheamh 2018

Nicholas Tarrant
Stiúrthóir Bainistíochta
Líonraí BSL DAC

Ceaptha: Deireadh Fómhair 2014

Jerry O’Sullivan
LeasPhríomhfheidhmeannach

Taithí ghairme: Roimh an ról atá aige anois, bhí Jerry ag feidhmiú mar Stiúrthóir
Bainistíochta Líonraí BSL DAC. Ceapadh Jerry mar Chathaoirleach ar Líonraí
BSL DAC in 2010. Thosaigh sé ag obair do BSL sa bhliain 1981 agus bhí roinnt
post éagsúil aige lena n-áirítear tógáil stáisiún cumhachta, dáileadh agus tarchur,
miondíol, conraitheoireacht, margaíocht agus seirbhísí do chustaiméirí. Ceapadh
é mar Cheannasaí na Seirbhísí Líonra in 2002 agus mar Cheannasaí na gCóras
Inbhuanaitheachta agus Líonra in 2008. Bhronn Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
(UCC) céim san innealtóireacht shibhialta air, is Ánra d’Innealtóirí Éireann é agus
comhalta de Bhord Comhairleach Institiúid Fuinnimh UCD.
Ceaptha: Iúil 2016

Pat Fenlon
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Grúpa Airgeadais
agus Tráchtála

Marguerite Sayers
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Réitigh do Chustaiméirí

Taithí ghairme: Roimh an ról atá aige anois, bhí roinnt post sinsearach
airgeadais agus bainistíochta ginearálta ag Pat i BSL lena n-áirítear Bainisteoir
Ginearálta Electric Ireland, Bainisteoir um Athrú Corparáideach agus Bainisteoir
Grúpa Airgeadais & Tráchtála. Is Ánra de Chuntasóirí Cairte na hÉireann é agus
d’oibrigh sé le PwC i mBaile Átha Cliath sular thosaigh sé ag obair do BSL in
1993.

Stiúrthóir
Feidhmiúcháin Giniúint
agus Trádáil

Pat Naughton
Stiúrthóir
Feidhmiúcháin Daoine
agus Forbairt
Eagraíochta

Denis O'Leary
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
(Gníomhach)
Innealtóireacht agus
Mórthionscadail

Taithí Ghairme: Ceapadh Nicholas Tarrant mar Stiúrthóir Bainistíochta
Líonraí BSL i Meán Fómhair 2021. Roimhe seo bhí sé ag feidhmiú mar
Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Innealtóireacht agus Mórthionscadail. Bhí roinnt post
bainistíochta sinsearach ag Nicholas lena n-áirítear Stiúrthóir Bainistíochta,
Líonraí Leictreachais Thuaisceart Éireann agus Bainisteoir Giniúna le freagracht
as punann ghiniúna cumhachta BSL. Is innealtóir cairte é in Institiúid Innealtóirí
na hÉireann mar aon le stiúrthóir cairte. Bhronn Coláiste na Tríonóide, Baile Átha
Cliath (TCD) MSc (bainistíocht) air agus chríochnaigh sé Clár Feidhmiúcháin
Stanford in 2014.
Ceaptha: Meitheamh 2012
Taithí Ghairme: Is innealtóir meicniúil é Pat agus bhí roinnt ról éagsúil aige
ó thosaigh sé ag obair don Ghrúpa sa bhliain 1978. Roimhe seo bhí poist
shinsearacha aige mar Bhainisteoir AD le Fuinneamh Idirnáisiúnta BSL,
Bainisteoir um Fhorbairt Straitéise agus Punainne, Fuinneamh Idirnáisiúnta
BSL agus Bainisteoir Stáisiún Hidrileictreach, Giniúint Cumhachta BSL. Rinne
sé Ardchlár Acmhainní Daonna in Ollscoil Michigan in 2012. Is comhalta é Pat
de bhord an Fhorais Riaracháin (IPA) agus tá sé ceaptha mar chathaoirleach
Choiste Iniúchta agus Riosca IPA. Tá Pat ag dul ar scor ó BSL in 2022.
Ceaptha: Meán Fómhair 2021
Taithí Ghairme: Ceapadh Denis O Leary mar Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Gníomhach, Innealtóireacht agus Mórthionscadail i Meán Fómhair 2021.
Thosaigh Denis ag obair do BSL in 1980 agus bhí roinnt post Bainistíochta
Sinsearach aige in Oibríochtaí Líonraí, Bainistíocht Sócmhainní, Rialáil agus
Teileachumarsáid. Tá sé ag feidhmiú mar Cheannasaí Nuálaíochta BSL i
láthair na huaire. Chomh maith leis sin, déanann Denis ionadaíocht ar BSL
ar Chomhairle Chomhairleach Taighde EPRI i SAM agus tá sé ceaptha mar
Chathaoirleach ar SIRO, comhfhiontar BSL le Vodafone.

Ceaptha: Samhain 2014

Ceaptha: Lúnasa 2019

Taithí ghairme: Roimh an ról atá aici anois, bhí Marguerite ag feidhmiú mar
Stiúrthóir Bainistíochta Líonraí BSL DAC. Bhí poist theicniúla agus bhainistíochta
éagsúla ag Marguerite i BSL ón mbliain 1991 ar aghaidh, lena n-áirítear
Bainisteoir Giniúna agus Ceannasai Bainistíocht Sócmhainní do Líonraí BSL.
Bhronn Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (UCC) céim san innealtóireacht
leictreach uirthi, bhronn Ollscoil Luimnigh dioplóma sa chuntasaíocht agus
airgeadais uirthi agus bhronn UCC dioplóma i mbainistíocht tionscadail uirthi. Is
innealtóir cairte í agus Ánra agus iar-uachtarán Innealtóirí Éireann.

Taithí Ghairme: Is í Marie Sinnott Rúnaí Cuideachta Ghrúpa BSL, agus tacaíonn
sí leis an gCathaoirleach, Bord, POF agus foireann bhainistíochta feidhmiúcháin
lena gcuid freagrachtaí straitéiseacha, rialachais agus comhlíonta. Roimhe seo,
bhí Marie ag obair mar Cheannasaí Comhlíonta agus Bainistíocht Riosca Fiontair
Ghrúpa BSL. Le linn di a bheith ag obair le BSL, bhí roinnt ról bainistíochta
sinsearach eile aici a bhain le bainistíocht tionscadail, bainistíocht athraithe agus
réimsí soláthair. Is céimí tráchtála de chuid UCD í, bhronn TCD MSc i Staidéar um
Polasaí Eacnamaíoch uirthi agus bhronn Scoil Smurfit i UCD Dioplóma i Rialachas
Corparáideach uirthi. Is comhalta d’Údarás Rialaithe DCU í Marie agus stiúrthóir
den Institiúid um Ghnóthaí Idirnáisiúnta & Eorpacha

Ceaptha: Iúil 2013

Jim Dollard

Taithí Ghairme: Ceapadh Geraldine Heavey mar Stiúrthóir Feidhmiúcháin,
Seirbhísí Fiontair i mí Meithimh 2018. Roimh an ról seo bhí sí ag obair mar
Bhainisteoir an Grúpa Airgeadais & Tráchtála. Bhí poist airgeadais agus
bhainistíochta éagsúla aici le BSL ó 1993, lena n-áirítear Rialaitheoir Airgeadais,
Ionad Seirbhísí Gnó (BSC) agus Electric Ireland, Bainisteoir, Rialaitheoir Trádála
agus Airgeadais BSL, Giniúint Cumhachta BSL. Is cuntasóir í agus bhronn
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU) céim Mháistreachta sa Riarachán Gnó
(MBA) uirthi. Is comhalta seachtrach í Geraldine de Bhord Tráchtála DCU agus tá
sí ag feidhmiú mar chathaoirleach Choiste Iniúchta an Bhoird Tráchtála.

Taithí ghairme: Roimh an ról seo bhí Jim ag feidhmiú mar Stiúrthóir
Feidhmiúcháin d’Ionad Seirbhíse Gnó BSL agus Electric Ireland. Is cuntasóir
bainistíochta cairte é Jim agus thosaigh sé ag obair do BSL in 1992 agus
bhí roinnt post bainistíochta sinsearach aige leis an nGrúpa ó shin i leith.
Bhronn Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath céim sa tráchtáil agus céim
mháistreachta i staidéar gnó ar Jim. Rinne sé Ardchlár Bainistíochta i Scoil Ghnó
Harvard in 2017.

Marie Sinnott
Rúnaí Cuideachta

1.(a) Forléargas Ar Struchtúr Na Margaí Leictreachais I Bpoblacht
Na Héireann (Roi) Agus Tuaisceart Éireann (NI)

a bhfuil cuspóir de suas le 80% de ghiniúint leictreachais ó fhoinsí inathnuaite faoi mbliain 2030 luaite.

Is féidir struchtúr an mhargaidh leictreachais i bPoblacht na hÉireann
agus i dTuaisceart Éireann a roinnt i gceithre chuid: giniúint, tarchur,
dáileadh agus soláthar. Tá giniúint agus soláthar leictreachais oscailte
do chomórtas iomlán ar fud Phoblacht na hÉireann agus Thuaisceart
Éireann. Is monaplachtaí rialaithe iad tarchur agus dáileadh leictreachais
i bPoblacht na hÉireann agus i dTuaisceart Éireann, agus is é an rialtóir
faoi seach a dhéanann cinneadh maidir leis an ioncam ceadaithe don
dtréimhse athbhreithnithe praghais.

Líonraí Leictreachais

Beartas Agus Rialáil Fuinnimh
Is é an tAire Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide i bPoblacht na
hÉireann agus an Roinn Geilleagair i dTuaisceart Éireann atá freagracht
as beartais fuinnimh a fhorbairt. Tá tionchar suntasach ag dlí an Aontais
Eorpaigh (AE) ar bheartas agus ar rialáil fuinnimh.
Is é an Coimisiún um Rialáil Fóntais (CRU) rialtóir neamhspleách an
mhargaidh fuinnimh i bPoblacht na hÉireann. Is é an Rialtóir Fóntas (RF)
rialtóir neamhspleách an mhargaidh fuinnimh i dTuaisceart Éireann.

Margadh Leictreachais Aonair (SEM/I-SEM)
Ascnaíodh an Margadh Leictreachais Aonair (SEM), a thosaigh ag
feidhmiú in 2007, chuig tacar nua socruithe trádála ar a dtugtar an
Margadh Leictreachais Aonair Comhtháite (I-SEM) ar an 1 Deireadh
Fómhair 2018.
Cuimsítear i socruithe margaidh I-SEM Margaí Lá Roimh Ré, Ionlae agus
Cothromúcháin mar aon le sásra luach saothair acmhainne iomaíoch agus
comhlíontar socruithe comhchuibhithe AE le haghaidh trádáil trasteorann
fuinneamh mórdhíola ar fud na hEorpa agus treoirlínte maidir le cúnamh
Stáit an AE le haghaidh luach saothair acmhainne. Cuimsítear sa
phróiseas a bhaineann le luach saothair d’acmhainn in I-SEM a sholáthar
ceant ina dtugtar deis do ghineadóirí dul in iomaíocht le haghaidh
conarthaí acmhainne agus chomh maith leis sin forchuireann sé pionóis
iontaofachta ar shealbhóirí na gconarthaí sin (má bhíonn acmhainn á
lorg ach mura féidir a leithéid d’acmhainn a chur ar fáil). Téann gineadóirí
in iomaíocht go príomha le haghaidh Roghanna Iontaofachta ar bhonn
ceithre bliana (T-4) agus reáchtáiltear ceantanna coigeartaithe breise ar
bhonn bliana (T-1) agus ar bhonn dhá bhliana (T-2) de réir mar is gá.

Is líonra ardvoltais é an córas tarchurtha leictreachais a tharchuireann
bulcsholáthairtí leictreachais ag 110kV nó ag voltais níos airde.
Seachadann an córas dáileacháin leictreachas do chustaiméirí aonair
ag 110kV nó níos ísle. I bPoblacht na hÉireann, tá líonra an chórais
tarchurtha agus dáileacháin faoi úinéireacht BSL agus tá sé freagrach
as feidhmiú líonra an chórais dáileacháin leictreachais, agus tá EirGrid
freagrach as feidhmiú líonra an chórais tarchurtha. I dTuaisceart Éireann,
is le NIE Networks, atá faoi úinéireacht BSL, líonra an chórais tarchurtha
agus dáileacháin leictreachais agus tá sé freagrach as feidhmiú líonra an
chórais dáileacháin leictreachais. Tá an tOibreoir Córais do Thuaisceart
Éireann (SONI) freagrach as líonra an chórais tarchurtha a fheidhmiú.

Idirnasc
Mar gheall ar chúiseanna geografacha, tá na córais tarchurtha
leictreachais ar oileán na hÉireann leithlisithe i gcomparáid le córais
ar mhórthír na hEorpa agus sa Ríocht Aontaithe. Nascann Idirnascaire
an Mhaoil eangaí leictreachais Thuaisceart Éireann agus na hAlban trí
cháblaí fomhuirí atá ag rith idir stáisiúin tiontaire i dTuaisceart Éireann
agus in Albain; tá acmhainn 500 MW luaite leis an nasc seo. Tá srianta
ag baint le heaspórtáil (Tuaisceart Éireann go dtí an Bhreatain Mhór)
ón idirnascaire seo mar gheall ar shrianta tarchurtha in Albain, agus bhí
teorainn íosta de 80 MW agus teorainn uasta de 400 MW i bhfeidhm in
2021. D’fhéadfadh go mbeadh athrú le tabhairt faoi deara i ndáil leis an
srian seo gach uair an chloig agus go ginearálta braitheann sé ar leibhéil
na gaoithe sa réigiún. Nascann an tIdirnascaire Thoir-Thiar (EWIC) an
córas tarchurtha leictreachais i bPoblacht na hÉireann leis an gcóras
tarchurtha leictreachais sa Bhreatain Bheag, rud a chumasaíonn tarchur
déthreo leictreachais. Ritheann an tIdirnascaire Thoir-Thiar idir Deeside
i dtuaisceart na hAlban agus Fearann na Coille, Co. na Mí i bPoblacht na
hÉireann. Tá an líonra thart ar 260 km ar fad, agus is féidir leis na naisc
faoi thalamh agus faoin bhfarraige 530 MW a iompar. Tá an acmhainn
idirnaisc iomlán leis an mBreatain Mhór cothrom le thart ar 1,000 MW.
In 2021, bhí SEM ag feidhmiú mar ghlan-iompórtálaí leictreachais ón
mBreatain Mhór mar gheall ar éileamh méadaithe, toirt gaoithe níos ísle
agus éaradh fadtéarmach i roinnt monarchana móra.

Fógraíodh torthaí cheant T-4 atá le soláthar i nDeireadh Fómhair 2024
i mBealtaine 2021. Ba é €47.82/kW an praghas réitigh agus bronnadh
conarthaí bliana ar 6,168 MW d’acmhainn reatha agus 452 MW
d’acmhainn nua i bhfoirm conarthaí le haghaidh deich mbliana. D’éirigh le
gach aonad reatha BSL a ghlac páirt sa cheant, acmhainn a bhí cothrom
le 2.1 GW. Níor ghlac aonaid Ghob na Muine páirt de bhrí nach raibh
siad réamhcháilithe chun páirt a ghlacadh, de bhrí nár chomhlíon siad na
ceanglais astaíochta.

Giniúint Leictreachais

Fógraíodh torthaí sealadacha ceant T-1 a bhí le soláthar i nDeireadh
Fómhair 2021 i mí na Samhna 2021. Ba é €46.15/kW an praghas réitigh
agus bronnadh conradh bliana d’acmhainn 1,120 MW, agus bronnadh
conarthaí ar aonad 2 Ghob na Muine agus Cúil Chaorach GT8.

Tá 5,585 MW de ghaoth suiteáilte ag I-SEM, agus tá sé beartaithe cur
leis seo agus le grianchumhacht mar chuid den aidhm go mbeadh suas le
80% de leictreachas á ghiniúint ó fhoinsí in-athnuaite faoi 2030, mar atá
sonraithe i bPlean Gníomhaithe ar son na hAeráide 2021. Bhí na leibhéil
ghaoithe ar fud na hEorpa íseal in 2021, lena n-áirítear SEM. Gaoth ba
chúis le 30% den ghiniúint in 2021, (35%: 2020), agus bhí an t-aschur
gaoithe uasta de 4,471 MW, aschur a taifeadadh ar an 12 Feabhra 2021.
Bhí sciar 33% den mhargadh giniúna ag BSL in I-SEM in 2021, méadú
beag i gcomparáid le sciar 29%1 den mhargadh giniúna in 2020.

An Scéim Tacaíochta D’fhuinneamh In-Athnuaite (RESS)
I ndiaidh cúnamh Stáit AE a bheith ceadaithe, bunaíodh sásra tacaíochta
nua teicneolaíochtneodrach, in-athnuaite (RESS) faoi chlár an Rialtais
i bPoblacht na hÉireann, agus é mar aidhm go mbeadh 80% den
fhuinneamh in-athnuaite faoin mbliain 2030 (tá spriocanna mórán mar an
gcéanna fógartha do Thuaisceart Éireann). Táthar ag súil go reáchtálfar
ceithre cheant RESS ar a laghad idir seo agus deireadh 2027 agus go
mbeidh 15,000 GWh ceantáilte, go príomha le haghaidh gaoth agus grian
ar talamh agus ón talamh. Bronnfar conarthaí 15 bhliain ar na hiarrthóirí a
n-éiríonn leo sa cheant.
Reáchtáladh an chéad cheann de na ceantanna seo (RESS-1) ag
deireadh mhí Iúil 2020, ach ní bheidh RESS-2 á reáchtáil go dtí
2022 tráth a mbeidh suas le 3,500 GWhs d’fhuinneamh in-athnuaite
soláthartha, gaothfhuinneamh agus grianfhuinneamh san áireamh. Tá sé
seo á reáchtáil i ndiaidh an Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide áit

Cuimsítear in earnáil ghiniúna I-SEM thart ar 16 GW d’acmhainn atá
nasctha leis an gcóras ar bhonn uile-oileáin. Áirítear san acmhainn atá
nasctha leis an gcóras meascán de mhonarchana giniúna níos sine agus
monarchana nua-aimseartha gáis CCGT agus foinsí fuinnimh in-athnuaite
cosúil le cumhacht ghaoithe. Gineann na stáisiúin seo leictreachas ó
bhreoslaí cosúil le gás, gual agus ola agus ó acmhainní dúchasacha cosúil
le huisce, gaoth, móin agus bithmhais.

In 2021 bhí infhaighteacht na giniúna teirmí bonnualaigh in I-SEM
cothrom le 68%. Ainneoin gurb é gás an príomhbhreosla sa mhargadh,
bhí ról i bhfad níos suntasaí ag gual ná mar a bhí anuraidh mar gheall ar
éaradh fadtéarmach ag monarchana móra agus praghsanna gáis a bheith
ag ardú, rud a chiallaigh go raibh giniúint guail níos barainní.

Trádáil Fuinnimh

03

02

Rialachas Corparáideach

Ráitis Airgeadais

Sa bhreis ar leasanna giniúna BSL, tá BSL ag obair go gníomhach
i ngach earnáil den mhargadh gáis, lena n-áirítear an margadh
cónaitheach agus an margadh mór tráchtála agus is é BSL ceann de na
lastóirí gáis is mó ar an oileán.

Líonraí Leictreachais

1.(b) Forléargas Ar Struchtúir Na Margaí Fuinnimh Sa Bhreatain
Mhór
Is féidir struchtúr an mhargaidh leictreachais sa Bhreatain Mhór a roinnt
i gceithre chuid: giniúint, tarchur, dáileadh agus soláthar. Tá giniúint agus
soláthar leictreachais oscailte do chomórtas iomlán ar fud na Breataine
Móire. Is monaplachtaí rialaithe iad tarchur agus dáileadh leictreachais
sa Bhreatain Mhór, agus is é Oifig na Margaí Gáis agus Leictreachais
(OFGEM), rialtóir an mhargaidh fuinnimh sa Bhreatain Mhór, a dhéanann
cinneadh maidir leis an ioncam ceadaithe don tréimhse athbhreithnithe
praghais.

Sa Bhreatain Mhór, tá an líonra tarchurtha faoi úinéireacht Scottish
Hydro Electricity Transmission Limited (SHETL), Scottish Power
Transmission (SPT) agus National Grid Electricity Transmission (NGET).
Tá an líonra tarchurtha iomlán á fheidhmiú ag Oibreoir Córais Tarchurtha
Leictreachais Náisiúnta amháin, áfach, ar a dtugtar an tOibreoir Córais
Leictreachais (ESO). Tá oibleagáid reachtúil ar ESO cothromaíocht
bharainneach a chinntiú idir soláthar agus éileamh gar d’fhíor-am
agus i rith fíor-ama. Ag leibhéal an líonra dáileacháin, tá an líonra faoi
úinéireacht agus á fheidhmiú ag cuideachtaí dáileacháin réigiúnacha
éagsúla.

Beartas Agus Rialáil Fuinnimh

Idirnasc

Is é an Rúnaí Stáit do Ghnó, Fuinneamh agus Tionscail (BEIS) atá
freagrach as beartais fuinnimh a fhorbairt. Is é OFGEM rialtóir an
mhargaidh fuinnimh sa Bhreatain Mhór.

Sa bhreis ar an idirnasc le hÉirinn, tá an Bhreatain Mhór idirnasctha
leis an bhFrainc, an Bheilg, an Ísiltír agus an Iorua le tamall gairid
anuas. Coimisiúnaíodh idirnascaire breise leis an bhFrainc, IFA2, ag
a bhfuil acmhainn de 1000 MW, ag tús 2021. Chomh maith leis sin,
coimisiúnaíodh idirnascaire nua leis an Iorua, Nasc na Mara Thuaidh, ag
a bhfuil acmhainn de 1400 MW, i nDeireadh Fómhair 2021. Ciallaíonn
sé sin go bhfuil acmhainn iomlán iompórtála/easpórtála na Breataine
Móire cothrom le 7400 MW. Ainneoin Brexit, tá líon suntasach tionscadal
idirnascaire nua á bpleanáil, lena n-áirítear tuilleadh idirnasc leis an
bhFrainc, Éire agus an Iorua, mar aon le hidirnaisc nua leis an Danmhairg
agus leis an nGearmáin.

Socruithe Trádála Agus Tarchurtha Leictreachais Na Breataine
(BETTA)
Is é BETTA an margadh leictreachais mórdhíola atá ag feidhmiú sa
Bhreatain Mhór. Éagsúil le I-SEM, d’fhéadfadh trádáil tarlú idir gineadóirí
agus soláthróirí go déthaobhach nó trí mhalartuithe, agus is féidir
conarthaí fisiciúla agus airgeadais a shíniú chun luaineacht praghsanna
a bhainistiú, le haghaidh amscála idir roinnt blianta amach romhainn
agus margaí trádála ionlae. Tá an Eangach Náisiúnta, atá ag feidhmiú
mar Oibreoir Córais Leictreachais (ESO), freagrach as soláthar agus
éileamh a bhainistiú ar bhonn fíor-ama, trí úsáid a bhaint as an Sásra
Cothromúcháin (SC) agus as seirbhísí córais eile. Tá scéim luacha
saothair acmhainne bunaithe ag BETTA, a chiallaíonn go mbronntar
conarthaí acmhainne ar ghineadóirí bunaithe ar thoradh ceant, a
chuireann ar a gcumas íocaíochtaí a fháil le haghaidh acmhainn ghiniúna
a sholáthar agus ag an am céanna pionóis a thabhú le haghaidh
neamhsheachadta i rith teagmhais nuair a bhíonn ganntanas acmhainne
ann.

2. TIMPEALLACHT OIBRIÚCHÁIN
2.(a) Tráchtearraí - Na Margaí Fuinnimh Domhanda
Tá tionchar ag roinnt fachtóirí ar phraghas leictreachais sna margaí
mórdhíola, agus ar bhrabúsach na monarchan giniúna. Tá tábhacht ar leith
ag baint le costas na mbreoslaí bunúsacha a úsáidtear chun leictreachas
a ghiniúint sa dá chás agus tá siad ag brath ar mhargaí idirnáisiúnta a
phléitear thíos.

Praghsanna Gáis
Thosaigh praghsanna gáis ag méadú ó Mhárta 2021 agus tháinig na
leibhéil éilimh slán ó na leibhéil ísle a tugadh faoi deara i rith phaindéim
COVID-19. Shroich an acmhainn stórála na leibhéil ísle shéasúrtha san
Eoraip agus i dteannta le héileamh ard san Áise bhí sé seo mar bhonn le
fás suntasach ó mhí Mheán Fómhair ar aghaidh. Bhí an meánphraghas
bliantúil gáis cothrom le 114.43p/teirm, méadú suntasach ó 24.91p/
teirm in 2020. I mí Eanáir 2021 bhí an meánphraghas míosúil gáis
cothrom le 59.17p/teirm, ansin laghdaigh an praghas de réir a chéile agus
sroicheadh meán íseal de 45.33p/teirm i Márta sular mhéadaigh sé arís
go dtí 272.93p/teirm ar an meán i mí na Nollag.

Conarthaí Don Scéim Difríochta
Is é an príomhshásra tacaíochta do theicneolaíochtaí ísealcharbóin
Conradh Difríochta (CfD); a bhronntar trí phróiseas iomaíoch ceant.
Reáchtáladh an chéad bhabhta de cheant CfD (AR1) in 2015 agus
áiríodh ann teicneolaíochtaí gréine, gaoth ar talamh agus ón talamh;
reáchtáladh AR2 agus AR3 in 2017 agus 2019 faoi seach agus bhí siad
dírithe go príomha ar ghaoth ón talamh. Go dtí seo, is gaoth ón talamh
den chuid is mó a bhí i gceist i gceant CfD, agus bronnadh acmhainn
iomlán de thart ar 7 GW idir AR1 agus AR3. I gcodarsnacht leis sin, níl
ach thart ar 700 MW de ghaoth ar talamh agus 70 MW de fótavoltach
gréine bronnta. Tá laghdú suntasach tagtha ar phraghsanna réitigh ceant
gaoithe ón talamh freisin, ó thart ar £115/MWh in AR1, go dtí thart ar
£40/MWh in AR3.

Praghsanna Guail
I mí Eanáir bhí praghsanna guail cothrom le thart ar $67/tona, agus
d’fhan na praghsanna réasúnta cobhsaí go dtí mí Aibreáin nuair a bhí siad
cothrom le thart ar $72/tona. Lean an fás go dtí mí Lúnasa tráth a raibh
na meánphraghsanna cothrom le thart ar $149/tona, agus tugadh fás

Cuireadh tús leis an bpróiseas don chéad cheant CfD eile, AR4, ag
deireadh 2021. Tá sé curtha in iúl ag an rialtas go bhfuil sé i gceist

Figiúr 1: Praghsanna Gáis, Guail Agus Carbóin
Gluaiseachtaí ar Phraghas Tráchtearraí (meáin míosúla)

Tá na margaí leictreachais agus gáis sa Bhreatain Mhór, i bPoblacht na
hÉireann agus i dTuaisceart Éireann nasctha ar dhá bhealach; trí ghás a
bheith in úsáid do ghiniúint leictreachais agus trí idirnasc fisiciúil na líonraí
leictreachais agus gáis. Cosúil le roinnt cuideachtaí eile i margadh na

1
1Sainítear sciar na gaoithe den ghiniúint mar an ghinúint iomlán gaoithe mar chéatadán den ghiniúint mhéadraithe dhearfach agus 2 TWhrs measta de ghiniúint leabaithe. Sainítear sciar Margaidh BSL in
I-SEM i dtéarmaí giniúint mhéadraithe dhearfach ó mhonarchana giniúna BSL amháin (i.e. níl aon laghdú déanta ar na figiúirí chun cuntas a dhéanamh do chaidéalú ag Cnoc an Turlaigh), mar chéatadán den
Éileamh SEM Iomlán, áit a bhfuil Éileamh SEM Iomlán bunaithe ar luachanna éilimh faighte ó Eirgrid, móide 2 TWhrs measta de ghiniúint leabaithe. Tá hionann an figiúr 30% agus an figiúr atá sonraithe i
bhFigiúr 3 ar leathanach 50 ina n-áirítear idirnascairí agus rannpháirtithe mhargadh SEM amháin.

49

aige thart ar 12 GW d’acmhainn in-athnuaite a sholáthar. É sin ráite,
i ndeireadh na dála, braitheann an acmhainn a sholáthraítear ar
iomaíochas agus ar pharaiméadair an bhabhta leithdháilte. Is é seo an
chéad uair ó 2015 go bhfuil cead ag teicneolaíochtaí seanbhunaithe,
lena n-áirítear fótavoltach gréine agus gaoth ar talamh, páirt iomaíoch a
ghlacadh i mbabhta leithdháilte CfD.

hÉireann, tá BSL ag obair go gníomhach i margaí gáis agus leictreachais
na hÉireann agus na Breataine Móire.

Carbón

Struchtúr An Mhargaidh Agus
Timpeallacht Oibriúcháin 2021

Straitéis agus Feidhmíocht

Gás agus Guall
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Figiúr 2: 2021 V 2020 V 2019 Athruithe Ar Éileamh

margaí ionlae.

Praghsanna Carbóin
Laistigh de EU ETS, ceanglaítear ar ghineadóirí
liúntais charbóin a cheannach don charbón atá á
astú acu fad is atá leictreachas á ghiniúint. Ar an
meán bhí praghsanna carbóin níos airde ná €33/
tona in Eanáir, agus mhéadaigh na praghsanna
ar bhonn comhsheasmhach go dtí breis is €79/
tona i mí na Nollag. In 2021 bhí an meánphraghas
bliantúil carbóin cothrom le €53.30/tona, méadú
suntasach i gcomparáid le €24.79/tona in 2020.
Is é an dlús atá á chur faoi dhícharbónú is cúis leis
na mbrú atá ar phraghas carbóin.
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Ráitis Airgeadais

Figiúr 5: Praghas Lá Roimh Ré I Gcomparáid Le Praghas An Mhargaidh
Cothromúcháin

Hidrea
Caidéal
Gaoithe
Idirnascóir

Bhí an meánphraghas DAM míosúil is ísle cothrom le €57.56 i mí Feabhra, agus go ginearálta
leanann an praghas DAM treocht na bpraghsanna gáis méadaithe i rith na bliana, agus tá
roinnt éagsúlachta beaga le tabhairt faoi deara
ag brath ar an leibhéal treáite gaoithe i rith na
míosa. Bhí meánmíosúil na bpraghsanna cothrom
le €250.40 i mí na Nollag, bhí na praghsanna
tráchtearraí ard, bhí an t-éileamh méadaithe agus
bhí éaradh fadtéarmacha i monarchana le cur
san áireamh.

Eile

Gaoithe 24%

Caidéal 1%

Gás 47%

Hidrea 2%

Margadh Cothromúcháin I-SEM

HFO 3%

Soláthraíonn an margadh cothromúcháin an
tOibreoir Córais Tarchurtha (TSO) leis an tsolúbthacht a theastaíonn chun sláine an chórais a
chinntiú. Faoin margadh cothromúcháin, tá an
TSO i gceannas (i ndiaidh idirbhearta a bheith
curtha i gcrích idir gineadóirí agus soláthraithe)
d’fhonn a chinntiú go bhfreastalaíonn soláthar
ar éileamh sa chás go mbíonn athrú le tabhairt
faoi deara sa réamhaisnéis éilimh nó athrú
ar an aschur gineadóra. Tá sé éigeantach do
gach gineadóir a sholáthraíonn tairiscintí páirt
a ghlacadh sa sásra cothromúcháin (SC) a
cheadaíonn don TSO iad a bhogadh ó ainmniúcháin ar cornadh más gá chun sláine an
chórais a chothabháil.

Meán phraghais DAM agus Gáis

Figiúr 4 Praghas DAM I Gcomparáid Le Praghas Gáis
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Sainmhínítear giniúint leictreachais in I-SEM de réir an chineáil breosla mar chéatadán den ghiniúint atá á déanamh ag
aonaid sa mhargadh atá grúpáilte de réir an chineáil breosla, lena n-áiritear idirnascairí mar ghrúpa ar leithligh. Cuimsítear
sa 24% dá dtagraítear dó i bhFigiúr 3 thuas idirnascairí agus rannpháirtithe i margadh SEM. Cuimsítear sa 30% dá
dtagraítear dó ar leathanach 48 gineadóirí gaoithe margaidh agus neamh-mhargaidh agus 2 TWhrs de ghiniúint leabaithe.
2
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Figiúr 6: Éileamh Leictreachais Na Breataine Móire (Twh)

Bliain i ndiaidh bliana, mhéadaigh an praghas
DAM 262% chuig meánluach de €136.05, ó
€37.63 in 2020. Tharla sé seo mar gheall ar
mhéadú suntasach ar phraghsanna gáis agus
méadú ar éileamh, agus in 2020 tugadh laghdú
faoi deara ar phraghsanna agus ar éileamh gáis.

HFO

Demand

Cuimsítear in I-SEM Margaí Lá Roimh
Ré, Ceantanna Ionlae (IDA) agus Margaí
Cothromúcháin. Ba é an margadh is leachtaí
díobh seo an Margadh Lá Roimh Ré (DAM), ach
laghdaigh an toirt MWhr go dtí thart ar c.85% den
trádáil mhargaidh ar fad, laghdú 93% i gcomparáid
leis an mbliain seo caite. Ba é an phríomhchúis
a bhí leis seo díchúpláil mhargaí ISEM agus na
Ríochta Aontaithe in DAM ó mhí Eanáir mar
thoradh ar Brexit, agus margaí cúpláilte a bheith in
IDA1 agus IDA2. Tugann sé seo deis d’aonaid atá
gan sócmhainní lántairbhe a bhaint as difreálaigh
praghsanna idir an dá mhargadh agus deiseanna
eile fós do sholáthraithe agus do ghineadóirí, rud
is cúis leis an bhfás atá le tabhairt faoi deara sna

Már

Eile 6%

2.(b) Timpeallacht Oibriúcháin - SEM

I-SEM Margadh Leictreachais Mórdhíola

Fea

Figiúr 3 Giniúint Leictreachais In I-SEM De Réir An Chineáil Breosla 2

Bunaíodh Scéim Trádála Astaíochtaí na Ríochta
Aontaithe (UK ETS) in áit rannpháirtíocht na
Ríochta Aontaithe in EU ETS ar an 1 Eanáir
2021. Ciallaíonn sé seo go bhfuil a chaidhp agus
scéim trádála féin ag an Ríocht Aontaithe agus
go bhfuil praghsanna ceant carbóin á nglanadh
neamhspleách ar EU ETS. Cuireadh tús le ceant
UK ETS i mí Bealtaine 2021, a shocraíonn
praghsanna carbóin na Ríochta Aontaithe in
ionad praghsanna EU ETS. Is é praghas carbóin
na Ríochta Aontaithe, móide cáin na Tacaíochta
Praghais Carbóin (CPS), atá socraithe ag £18/
tona faoi láthair, an praghas carbóin éifeachtach
do ghineadóirí leictreachais. Ó cuireadh tús le
ceant UK ETS, dibhéirsigh agus coinbhéirsigh
praghsanna carbóin na Ríochta Aontaithe agus an
AE i rith na coda deireanaí de 2021.

Bhí éifeacht shuntasach ag COVID-19 ar éileamh
cumhachta in 2021 ach d’fhan an t-éileamh
cumhachta foriomlán gar d’éileamh 2020
sa chuid luath den bhliain nuair a bhí srianta
i bhfeidhm, agus tugadh fás faoi deara níos
déanaí sa bhliain nuair a cuireadh deireadh de
réir a chéile leis na srianta. Faoi dheireadh mhí
an Mhárta, bhí an t-éileamh méadaithe beagán
i gcomparáid le leibhéil 2020. Faoi lár mhí
Aibreáin, bhí an leibhéal éilimh méadaithe agus
leanadh leis an méadú sin i rith na bliana, agus
bhí an t-éileamh iomlán méadaithe níos mó ná
5% i gcomparáid le leibhéil 2020 agus beagnach
5% i gcomparáid le leibhéil 2019. Féach ar
Fhigiúr 2.

In 2021, bhí breoslaí iontaise in úsáid chun
freastal ar 64% den ghiniúint mhéadraithe (Figiúr
3) in I-SEM. Ainneoin gur gás den chuid is mó
a bhí in úsáid, ainneoin praghsanna carbóin a
bheith méadaithe, bhí fiúntas le giniúint guail
arís i rith na bliana mar thoradh ar phraghsanna
gáis níos airde. Ainneoin méadú a bheith tagtha
ar ghiniúint guail i mbliana, is aonaid ghuail
atá in úsáid d’fhormhór na giniúna teirmí ar
an gcóras agus riamh anall bhí dlúthnasc idir
praghas leictreachais agus praghas mórdhíola
gáis. Faoi I-SEM, ar an meán, níl aon athrú
suntasach sa phraghas Margadh Lár Roimh Ré
(DAM) a thugann le fios go bhfuil an t-iompar
seo ag athrú agus go bhfuil sé fós bunaithe ar
phraghas gáis mar is léir ó Fhigiúr 4, ina léirítear
go bhfuil meánphraghas míosúil DAM bonn ar
aon leis praghsanna gáis i rith na bliana. É sin
ráite, ar bhonn laethúil tá éagsúlacht i bhfad níos
suntasaí idir praghas DAM agus praghas gáis
le tabhairt faoi deara, áit mar shampla go bhfuil
tréimhsí praghais DAM nialasacha nó diúltacha
tugtha faoi deara thar roinnt uaireanta an chloig
ag teacht le tréimhsí de ghaoth ard/d’éileamh
íseal (i.e. i rith na hoíche) nó éileamh ard agus
infhaighteacht íseal monarcha agus praghsanna
an-ard DAM.

Rialachas Corparáideach

€/MWh

láidir faoi deara idir sin agus Deireadh Fómhair,
tráth a raibh na praghsanna cothrom le thart
ar $230/tona. Ansin laghdaigh praghsanna
go dtí meán de thart ar $139/tona i mí na
Nollag. Chiallaigh an méadú suntasach ar
phraghsanna guail go bhfuil fiúntas ag baint le
monarchana guail arís, ainneoin na praghsanna
carbóin a bheith ard. Chiallaigh sé seo go raibh
monarchana guail ag feidhmiú le haghaidh
líon níos mó uaireanta an chloig agus gur
mhéadaigh an t-éileamh. Bhí praghsanna guail
cothrom le $121.27/tona ar an meán in 2021,
méadú suntasach i gcomparáid le $50.37/tona
in 2020.

Straitéis agus Feidhmíocht
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Gné den mhargadh cothromúcháin in 2021 ba
ea luaineacht, agus tá fianaise air seo le feiceáil
sna meánphraghsanna laethúla BM i gcomparáid
le praghsanna DAM, Figiúr 5. Bhí praghsanna
tréimhsí aonair, leathuair an chloig, cothrom le
leibhéal íseal de lúide €325 /MWh agus leibhéal
ard sa bhreis ar €862/MWh. Glactar le tréimhsí
trádála ina sáraíonn an praghas an praghas
ceangail mar theagmhais ghanntanais agus
spreagann siad íocaíochtaí ó gach gineadóir a
bhfuil conarthaí Rogha Iontaofachta acu. Go
dáta bhí an praghas ceangail socraithe ag €500,
ach mhéadaigh sé go €739.55 i mí Dheireadh
Fómhair, €539.01 i mí na Samhna agus €749.71
i mí na Nollag mar gheall ar phraghsanna gáis
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níos airde. Ní raibh mór samplaí ann de phraghas an mhargaidh cothromúcháin a bheith á shárú ag
an bpraghas ceangail in 2021, go príomha mar gheall ar thrádálacha TSO ar an idirnascaire chun
easpórtálacha a rinneadh i rith tréimhsí nuair a bhí brú ar an gcóras a aisiompú. Mar gheall ar athrú
rialach i rith na bliana, áfach, níl trádálacha TSO a sháraíonn an praghas ceangail á gcur san áireamh sa
phraghas éagothroime níos mó.

2.(c) Margadh Agus Praghsanna Leictreachais Na Breataine Móire
Éileamh
Laghdaíodh go suntasach an t-éileamh a bhí ar leictreachas in 2020 mar gheall ar phaindéim
COVID-19. Tá an laghdú ar éileamh ar leictreachas fós le tabhairt faoi deara in 2021, ach níl an laghdú
chomh suntasach céanna is a bhí in 2020, fianaise ar shrianta COVID-19 a bheith maolaithe.
In 2021 tá an t-éileamh bliantúil iomlán thart ar 2% níos airde ná 2020, ach tá sé sin fós thart ar 4%
níos ísle ná leibhéal 2019. Tá léargas le fáil i bhFigiúr 6 ar éileamh leictreachais na Breataine Móire in
2021 i gcomparáid leis an dá bhliain roimhe sin.

Meascán Giniúna
Léirítear i bhFigiúr 7 an meascán giniúna sa Bhreatain Mhór in 2021, agus bhí 26% den ghiniúint
ag teacht ón ngaoth agus ón ngrian. Ainneoin acmhainn ghaoithe níos airde a bheith suiteáilte, bhí
an t-aschur giniúna in 2021 níos ísle mar gheall ar luas na gaoithe a bheith níos ísle ná an meán. In
2021 bhí giniúint ón ngaoth thart ar 9% níos ísle ná mar a bhí in 2020. Ar an gcuma chéanna, in 2021
laghdaigh an ghiniúint iomlán ón ngrian 5% ainneoin go raibh an acmhainn suiteáilte méadaithe.
Giniúint gáis a bhí mar bhonn le 38% den ghiniúint iomlán in 2021, méadú ó 35% in 2020. Ba é an
phríomhchúis a bhí leis seo brú a bheith ar an soláthar a d’éiligh níos mó monarchana gáis chun freastal
ar an éileamh.
Chinn rialtas na Ríochta Aontaithe gach monarcha giniúna guail a dhúnadh faoin mbliain 2025. Stop an
dá aonad guail a bhí fágtha i Stáisiún Cumhachta Drax ag dó guail i mí Márta 2021. Ag deireadh 2021,
níl ach dhá stáisiún guail fágtha sa Bhreatain Mhór (Stáisiúin Chumhachta Ratcliffe agus West Burton)
ag a bhfuil acmhainn iomlán de thart ar3 GW. Dá ainneoin seo, dódh níos mó guail i samhradh 2021 i
gcomparáid le 2020 mar gheall ar phraghsanna gáis nádúrtha a mhéadú ag méadú go suntasach agus
brú a bheith ar sholáthar. In 2021 mhéadaigh giniúint guail 14% i gcomparáid le 2020.
In 2021, glaniompórtálaí cumhachta ó Mhór-roinn na hEorpa ba ea an Bhreatain Mhór de bhrí go raibh
praghsanna cumhachta sa Bhreatain Mhór níos airde go ginearálta. Bhí tréimhsí áirithe ann nuair
a bhí cumhacht á heaspórtáil ag an mBreatain Mhór chuig an Eoraip, go hiondúil i rith tréimhse de
ghiniúint in-athnuaite ard sa Bhreatain Mhór nó teagmhais eile cosúil le hinfhaighteacht monarchana
núicléacha íseal sa Fhrainc. Glaneaspórtálaí cumhachta chuig an bhFrainc ba ea an Bhreatain Mhór
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Rialachas Corparáideach

Figiúr 10: Praghsanna Gáis Nádúrtha Nbp

Figiúr 7: Meascán Giniúna Sa Bhreatain Mhór
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Figiúr 11: Praghsanna Carbóin Éifeachtacha Na Ríochta Aontaithe

Figiúr 8: Glanmhalartú Cumhachta Na Breataine Móire 2021
sa dá mhí dheireanacha de 2021, mar gheall ar
bhrú ar sholáthar sa Fhrainc mar gheall ar éaradh
ard i monarchana núicléacha. Tá na sreafaí
idir an Bhreatain Mhór agus Éire i bhfad níos
cothromaithe anois, ach bhí glaneaspórtáil áirithe
idir an Bhreatain Mhór agus Éire le tabhairt faoi
deara in 2021. Níltear ach i ndiaidh tús a chur le
hoibriú trialach na sreafaí idir an Bhreatain Mhór
agus an Iorua i mí Dheireadh Fómhair 2021 ag
thart ar leath den acmhainn iomlán de 1400
MW. Is idir an Iorua agus an Bhreatain Mhór a
bhí na sreafaí den chuid is mó de bhrí go bhfuil
praghsanna san Iorua i bhfad níos ísle mar gheall
ar an gcéatadán suntasach de hidrighiniúint.
Léirítear i bhFigiúr 8 na glansreafaí míosúla
chuig réigiúin nasctha, mar aon le luachanna
dearfacha ar fianaise iad ar iompórtálacha chuig
an mBreatain Mhór agus easpórtálacha diúltacha
ón mBreatain Mhór.

Ean

Ean

Margaí Cumhachta agus Praghsanna
In 2020 bhí an t-éileamh leictreachais íseal, bhí an
ghiniúint in-athnuaite ard agus bhí na praghsanna
gáis íseal, rud ba chúis le meánphraghsanna lá
roimh ré de £35/MWh. I gcodarsnacht leis sin,
in 2021 bhí na praghsanna leictreachais an-ard.
Bhí na praghsanna leictreachais lá roimh ré i
bhfad níos airde in 2021 agus i mí Eanáir bhí an
meánphraghas cothrom le £71/MWh. Bhí na
praghsanna ag méadú i rith 2021, agus sa ráithe
deiridh bhí na praghsanna cothrom le £192/
MWh ar an meán. Tá léargas le fáil i bhFigiúr 9
ar phraghsanna míosúla lá roimh ré do 2021 i
gcomparáid leis an dá bhliain roimhe sin.
Dhá phríomhfhachtóir a bhí mar bhonn leis na
praghsanna arda agus luaineacha in 2021:
• Praghsanna arda tráchtearraí – bhí praghsanna
gáis nádúrtha níos airde ná riamh roimhe seo
in 2021 mar gheall ar bhrú ar sholáthar san
Eoraip. Mhéadaigh praghas carbóin Scéim
Trádála Astaíochtaí na Ríochta Aontaithe (UK
ETS) go suntasach in 2021 freisin. De bhrí go
bhfuil córas na Breataine Móire fós ag brath
go mór ar mhonarchana gáis, bhí tionchar ag
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Figure 12: Meán Laethúil Bm Vs Praghas Dam
Figiúr 9: Praghsanna Cumhachta Bonnualaigh

950

750

550

350

150

Ean

Fea

Már

Aib

Bea

Mei

Iúl

Lún

MF

DF

Sam

Nol

-50
1/1/21

1/2/21

1/3/21

1/4/21

1/5/21

1/6/21

Praghas BM

1/7/21

53

an gcostas gáis agus carbóin níos airde ar na
praghsanna cumhachta níos airde. Tá léargas
le fáil ar phraghsanna gáis agus carbóin le
haghaidh 2021 i bhFigiúr 10 agus Figiúr 11
faoi seach, i gcomparáid leis an dá bhliain
roimhe sin.

Bithmhais 7%

Bithmhais 7%

Ráitis Airgeadais

1/8/21

Praghas DAM

1/9/21

1/10/21

1/11/21

1/12/21

Nol

Acmhainn ghiniúna laghdaithe – bhí go leor
éartha le tabhairt faoi deara in 2021 i bhfoinsí
teirmeacha, núicléacha agus in idirnascairí, mar
aon le giniúint íseal ón ngaoth mar thoradh ar
luas na gaoithe a bheith níos ísle ná an meán.

Tá margadh acmhainne ceantbhunaithe á
reáchtáil ag BETTA. Go ginearálta, le blianta
beaga anuas bhí an iomarca úsáide á baint as
ceantanna Mhargadh Acmhainne na Breataine
Móire, rud ba chúis le brú laghdaitheach a bheith
ar phraghsanna ceangail ceant. Bhí raon leathan
leibhéal praghsanna luaite leo seo, bunaithe ar
chothromaíocht athraitheach idir soláthar agus
éileamh ag gach ceant. Eisceacht ba ea ceant
2021/22, ach bhí praghsanna ceangail ceant T-1
níos ísle ná na praghsanna a tugadh faoi deara i
rith cheantanna T-4. Margadh a bhí faoi bhrú ba
chúis leis seo, mar aon le leibhéil laghdaitheacha
éilimh agus é a bheith beartaithe ag acmhainn
reatha fanacht ar líne agus dá réir sin gan a bheith
in ann tairiscint a dhéanamh ag praghsanna níos
ísle.
Bhí an praghas ceangail sa cheant deiridh T-4 le
soláthar in 2024/25, de £18/kW, beag níos airde i
gcomparáid leis an mbliain seo caite, fianaise ar a
bheith ag súil leis go mbeadh corrlaigh acmhainne
ag éirí níos lú de réir mar a bheidh monarchana
guail, gáis agus núicléacha á ndúnadh. Ní raibh an
acmhainn ag na monarchana atá ann faoi láthair
chun freastal ar riachtanais acmhainne an cheant,
de bhrí gur theip ar roinnt gineadóirí teirmeacha
móra réamhcháiliú nó gur scor siad den cheant
go luath. Bhunaigh trí OCGT (Progress Power,
Millbrook Power agus Hirwaun Power) nua atá
faoi úinéireacht DRAX comhaontuithe acmhainne
15 bhliana a bhunú le hacmhainn iomlán de 900
MW. Leithdháileadh an acmhainn a bhí fágtha
ar ghineadóirí leabaithe nó stóráil mhionscála
(cadhnra).
Cosúil le SEM, tá margadh Sásra Cothromúcháin
(SC) bunaithe ag an mBreatain Mhór. Baineann
tábhacht le margadh BM na Breataine Móire
i monarchana seolta agus réasúnta solúbtha
cosúil le Carrington CCGT. Is fianaise é an
praghas BM, dá dtagraítear dó mar an praghas
anáis airgid, ar imeallchostas an chórais laistigh
d’amfhráma an mhargaidh BM (gar d’fhíor-am). Go
ginearálta, ardaíonn na praghsanna BM nuair atá
an córas faoi bhrú agus nuair a iarrann an ESO
ar mhonarchana costasacha tosú ag giniúint. Tá
deis shuntasach ann do mhonarchana solúbtha
ioncam breise a thuilleamh, go háirithe nuair nach
bhfuil an t-airgead acu a bheith ag rith sa DAM.
Bhí na meánphraghsanna míosúla BM ag teacht a
bheag nó a mhór leis na praghsanna tráchtearraí.
Léirítear i bhFigiúr 12 meánphraghsanna laethúla
an chórais i gcomparáid le praghsanna lá roimh ré.
Go hiondúil bíonn praghsanna an chórais BM níos
luainí ná praghsanna DAM. Bhí na praghsanna
córais níos airde ná riamh in 2021 agus bhí siad
an-luaineach, mar gheall ar na fachtóirí a bhí mar
bhonn le praghsanna arda Lár Roimh Ré. Shroich
praghsanna BM, leathuair an chloig, buaicphointe
de bhreis is £4,000/MWh ar an 9 Meán Fómhair
2021, agus bhí an meánphraghas laethúil
beagnach cothrom le £1,000/MWh.

Rialachas Corparáideach
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BUAICPHOINTÍ

Athbhreithniú Airgeadais
Q Déan cur síos ar an bhfeidhmíocht airgeadais in 2021
I rith na bliana bhí luaineacht shuntasach le tabhairt faoi deara sna margaí fuinnimh, ach
d’fheidhmigh BSL go dearfach in 2021 agus bhí an Tuilleamh roimh Ús, Cáin, Dímheas
agus Amúchadh (TRÚCDA) roimh mhíreanna eisceachtúla cothrom le €1,493 milliún,
bhí an brabús oibriúcháin roimh mhíreanna eisceachtúla cothrom le €679 milliún agus
bhí an infheistíocht chaipitiúil cothrom le €1,223 milliún.
Tá fianaise le fáil i bhfeidhmíocht 2021 ar an dul chun cinn seo a leanas inár bpríomhaonaid ghnó:
• Lean gnóthaí Líonraí BSL agus Líonraí NIE ag déanamh dul chun cinn suntasach i ndáil lena gcláir
rialaithe chaipitiúla agus chothabhála chun líonraí sábháilte agus iontaofa a chinntiú. Go suntasach, chuir
Líonraí BSL tús lena chlár rialála Athbhreithniú Praghsanna 5 (PR5) a bheidh á reáchtáil go dtí 2025.
Áirítear i PR5 clár caipitiúil atá méadaithe go suntasach ar mhaithe leis an líonra leictreachais a fheabhsú
chun tacú leis an aistriú leanúnach chuig geilleagar ísealcharbóin.

€1,493
MILLIÚN

ghaoithe 448 MW ón talamh amach ó chósta thoir na hAlban. Bhí moill ar an
tionscadal (mar gheall ar dhúshláin a bhain le soláthar an phacáiste bunúis) agus súil le
costais bhreise tógála mar bhonn le táille bhearnúcháin eisceachtúil luach €154 milliún.

Pat Fenlon
Stiúrthóir
Feidhmiúcháin, Grúpa
Airgeadais agus
Tráchtála

• Lean Giniúint agus Trádáil (GT) lena phunann in-athnuaite a fhorbairt, go háirithe trí infheistíocht
leanúnach i dtionscadail ghaoithe ar talamh agus ón talamh in Éirinn agus sa Bhreatain Mhór agus
seoladh clár Green Atlantic @ Moneypoint. Chomh maith leis sin, chuir an gnó GT le slándáil an tsoláthair
leictreachais a chothabháil in Éirinn i rith 2021 tráth ar mhéadaigh éileamh, a raibh torthaí gaoithe íseal
agus a raibh éaradh le tabhairt faoi deara i monarcha gháis neamh-BSL, dúshláin shuntasacha don
chóras leictreachais. Chomh maith leis sin, in 2021 mhéadaigh costais tráchtearraí go suntasach (gás,
gual agus carbón) agus bhain tábhacht le beartas fálaithe GT chun an neamhchosaint seo a bhainistiú go
sásúil.
• Ainneoin thionchar suntasach na bpraghsanna fuinnimh mórdhíola a bheith ag méadú, d’fhan Réitigh
do Chustaiméirí tiomanta don luach ab fhearr agus ab fhéidir a thairiscint do chustaiméirí. Sa Bhreatain
Mhór, bhain dúshláin leis an timpeallacht oibriúcháin mar gur fhorchuir an Rialtas caidhp phraghais agus
mhéadaigh na costais fuinnimh mórdhíola go suntasach rud ba chúis leis an margadh a bheith á fhágáil ag
roinnt cuideachtaí. I ndiaidh éadáil So Energy bhí tionchar suntasach ag na coinníollacha margaidh seo ar
ghnó miondíola BSL sa Bhreatain Mhór, gnó a bhí ag cailleadh airgid in 2021.
Mhéadaigh brabús oibriúcháin (roimh mhíreanna eisceachtúla) €63 i gcomparáid le 2021 mar gheall ar
uainiú na n-athruithe rialáilte ar tharaifí líonra, éileamh méadaithe ar leictreachas, gluaiseachtaí dearfacha
in airgeadra eachtrach agus corrlaigh fuinnimh feabhsaithe agus margadh mórdhíola a bheith ar fáil chun
ár monarcha ghiniúna a reáchtáil sa Bhreatain Mhór. Bhí corrlaigh fuinnimh dár monarcha ghiniúna i
margadh mórdhíola na hÉireann (SEM) mórán mar an gcéanna leis na corrlaigh a bhí ann in 2020. Bhí na
gluaiseachtaí dearfacha seo seach-churtha ag caillteanais shuntasacha tabhaithe i ngnó soláthair BSL sa
Bhreatain Mhór agus bhí muirear dímheasa níos airde le tabhairt faoi deara a bhain le fás a bheith ag teacht
ar agus nádúr athraitheach an bhoinn sócmhainní, go háirithe inár ngnóthaí líonraí.

Míreanna Eisceachtúla

In 2021 shainaithníomar roinnt táillí eisceachtúla mar seo a leanas:
• I mí Meithimh 2021, dhíolamar bun 47% in Tilbury Green Power, monarcha fuinnimh fuíolladhmaid sa
Bhreatain Mhór. Tá gnóthachan ar dhíolachán de €82 milliún aitheanta sa Ráiteas Ioncaim i ndáil leis
an idirbheart seo, agus tá cuntas déanta d’fhormhór de mar aisiompú táillí bearnúcháin roimhe sin (lena
n-áirítear €43 milliún d’ús fabhraithe) ar iasachtaí scairshealbhóra BSL don tionscadal.

• I ndiaidh choimpléasc na Príomhoifige ar Shráid Mhic Liam i mBaile Átha Cliath a chríochnú, tá
gnóthachan ar dhíolachán de €70 milliún aitheanta a bhaineann le ceann den 2 bhloc shainiúla a
dhíol.
• Mar thoradh ar na dúshláin shuntasacha a tugadh faoi deara inár ngnó soláthair sa Bhreatain Mhór
(mar gheall ar phraghsanna mórdhíola a bhí ag méadú agus caidhp phraghais a bheith forchurtha
ag an Rialtas), tá foráil conartha dhochraidigh de €16 milliún mar aon le bearnú na dea-thola a
eascraíonn ó éadáil So Energy, €45 milliún aitheanta.

Infheistíocht Chaipitiúil
D’infheistigh BSL breis is €1.2 billiún de chaiteachas caipitiúil in 2021. Infheistíodh thart ar 75% de
seo i ngnóthaí ár dhá líonra de réir na gclár caipitiúil rialaithe comhaontaithe, lena n-áirítear beagnach
€150 milliún i rolladh amach méadar cliste i bPoblacht na hÉireann. D’infheistigh BSL thart ar €115
milliún i nginiúint in-athnuaite nua agus i dtionscadail seirbhísí córas (lena n-áirítear cadhnraí) mar aon
le thart ar €81 milliún chun an bhflít ghiniúna reatha a chothabháil d’fhonn iontaofacht an tsoláthair
leictreachais do chustaiméirí a chinntiú i rith an aistrithe leanúnaigh chuig giniúint ísealcharbóin.
Lena chois sin, cuireadh breis is €100 milliún ar fáil trí iasachtaí scairshealbhóirí do thionscadail
chomhfhiontair, ar bhain a bhformhór lenár n-infheistíocht leanúnach i ngaoth ón talamh.

Tuairisciú Rialachán maidir le Tacsanomaíocht an AE
Den chéad uair in 2021, chuir BSL nochtuithe san áireamh sa Tuarascáil Bhliantúil faoi Rialachán
maidir le Tacsanomaíocht an AE inar sonraíodh céatadán láimhdeachas BSL, OpEx agus CapEx
a bhaineann le gníomhaíochtaí Tacsanomaíocht-Incháilithe. Baineann thart ar 88% d’infheistíocht
chaipitiúil BSL le gníomhaíochtaí Tacsanomaíocht-Incháilithe de réir mar atá ag leanúint le
hinfheistíocht a dhéanamh i nginiúint in-athnuaite agus feabhsú líonraí leictreachais i bPoblacht
na hÉireann agus i dTuaisceart Éireann. Féach ar leathanach 87 áit a bhfuil an nochtadh iomlán a
bhaineann le Rialachán maidir le Tacsanomaíocht an AE.

TRÚCDA roimh
Mhíreanna Eisceachtúl

Brabús Oibriúcháin
roimh Mhíreanna
Eisceachtúla

Brabús i ndiaidh
Cánach roimh
Mhíreanna
Eisceachtúla

€679
MILLIÚN

€266
MILLIÚN

€1,223
MILLIÚN

Caiteachas Caipitiúil

€126
MILLIÚN

Díbhinní 2021

Dearcadh
Mar an príomhfhóntas fuinnimh in Éirinn, tá próifíl ghnó chobhsaí ag BSL agus cuntas déanta ar
thart ar 70% den tuilleamh agus sócmhainní i líonraí leictreachais rialaithe in Éirinn faoi chreataí
rialála bunaithe agus trédhearcacha. Tá cuma mhaith ar chlár comhardaithe BSL ag an 31 Nollaig
2021 agus tá luach breis is €4.1 billiún luaite leis na glansócmhainní. Tá BSL ag leanúint le brabúis
oibriúcháin láidre a sholáthar (roimh mhíreanna eisceachtúla) agus tá seasamh láidir leachtachta
de thart ar €1.9 billiún á chothabháil. Tá leibhéal measartha giarála de 52% ag BSL ag deireadh
2021 agus rátálacha creidmheasa A- agus A3 le Standard & Poor’s agus Moody’s faoi seach, ar
athdhearbhaíodh iad i rith 2021.
Ciallaíonn an seasamh láidir airgeadais seo agus an phróifíl chobhsaí ghnó go mbeidh seans maith
ag BSL déileáil leis na dúshláin a bheidh le sárú agus an uaillmhian straitéiseach a chomhlíonadh
chun difríocht a dhéanamh, todhchaí níos gile a sholáthar agus a bheith ag feidhmiú ar bhonn
aeráidneodrach faoin mbliain 2040.

5.6%
Toradh ar Chaipiteal
in Úsáid

Giaráil

(Glanfhiachas roinnte ar shuim
na nglansócmhainní agus
fiachas comhlán
(seachas comhfhiontair))

52%

• Is comhpháirtí comhfhiontair é BSL le EDF Renewables sa tionscadal Neart na Gaoithe, forbairt feirm

Figiúr 1: Achoimre cúig-bhliana
BRABÚS OIBRIÚCHÁIN ROIMH MHÍREANNA EISCEACHTÚLA1

TRÚCDA ROIMH MHÍREANNA EISCEACHTÚLA €'M

CAITEACHAS CAIPITIÚIL2 €'M

2
1

Roimh na míreanna eisceachtúla seo a leanas: 2021: Brabús ar dhíolachán sócmhainní (lena n-áirítear aisiompuithe bearnúcháin) €152 milliún, bearnúchán Neart na Gaoithe (€154 milliún), bearnúchán
dea-thola So Energy agus foráil conartha dhochraidigh (€61 milliún). 2020: Táille bhearnúcháin (€188 milliún) agus Forálacha Sócmhainne Scoir méadaithe (€59 milliún). 2019: Costais téarfa agus
ghaolmhara (€60 milliún) agus táille bhearnúcháin (€34 milliún). 2018: táille bhearnúcháin (€140 milliún). 2017: táille bhearnúcháin (€276 milliún).

3

GLANFHIACHAS3 €'M

Is figiúr comhlán é caiteachas caipitiúil 2018 – 2021 de ranníocaíochtaí custaiméirí le haghaidh nasc líonra (de réir IFRS 15 ‘Ioncam ó Chonarthaí le Custaiméirí’). Is figiúr glan ó ranníocaíochtaí custaiméirí
é an caiteachas caipitiúil in 2017 luach €106 milliún.
Áirítear i nglanfhiachas 2019 - 2021 dliteanais léasa aitheanta de réir IFRS 16 ‘Léasanna’. 2021: €120 milliún, 2020: €125 milliún, 2019: €132 milliún. Áirítear ann sciar BSL d’fhiachas a bhaineann le
hinfheistíochtaí i gcomhfhiontair agus comhlachaithe a bhfuil cuntas déanta don chothromas ar fad a bhaineann leo.

Figiúr 2: Ráiteas Ioncaim Achoimrithe
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Brabús roimh cháin
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Muirear cánach

(97)
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Brabús i ndiaidh cánach

191

126

Costais oibriúcháin*
Brabús oibriúcháin
Míreanna eisceachtúla
Brabús oibriúcháin i ndiaidh míreanna eisceachtúla

Rialachas Corparáideach

IONCAM
Mhéadaigh ioncam agus ioncam oibriúcháin eile
roimh mhíreanna eisceachtúla ag €5,267 milliún
€1,517 milliún i gcomparáid le 2020 (€3,750
milliún).
Bhain an méadú seo go príomha le hioncam
níos airde i nGiniúint agus Trádáil mar gheall ar
phraghsanna leictreachais mórdhíola níos airde
agus reáchtáil níos mó monarchana, toirteanna
méadaithe (úsáideoirí móra fuinnimh den chuid
is mó) agus praghsanna custaiméirí i Réitigh
do Chustaiméirí (mar thoradh ar chostais
mhórdhíola níos airde) i gcomparáid le 2020,
mar aon le hathruithe ar tharaifí sna gnóthaí
líonra rialaithe.

€’m

€’m

Brabús Oibriúcháin

770

369

Bearnúcháin (lena n-áirítear glanchaillteanais bhearnúcháin neamhthrádála ar shócmhainní airgeadais agus gnóthachain bhearnúcháin)

(16)

201

TRÚCDA

Dímheas

877

807

Tuilleamh roimh ús, cánachas, dímheas,
bearnúcháin (lena n-áirítear glanchaillteanais
bhearnúcháin neamhthrádála ar shócmhainní
airgeadais), amúchadh agus ioncam ó
ranníocaíochtaí soláthair.

Ioncam ó Ranníocaíochtaí Soláthair
TRÚCDA
Míreanna eisceachtúla (neamhbhearnúchán)*
TRÚCDA roimh mhíreanna eisceachtúla

(81)

(78)

1,550

1,299

(57)

59

1,493

1,358

* Míreanna eisceachtúla (neamhbhearnúchán) 2021 – gnóthachan ar dhíol foirgnimh ar Shráid Mhic Liam €70 milliún, foráil
conartha dhochraidigh (€16 milliún), gnóthachan ar dhíol Tilbury (seachas gnóthachan bearnúcháin) €3 mhilliún. 2020 – méadú
ar fhoráil ARO €59 milliún.

2021

Mhéadaigh costais oibriúcháin foriomlána roimh mhíreanna eisceachtúla ag €4,588 milliún €1,454
milliún.
•

Mhéadaigh costais bhreosla agus costais fuinnimh eile €1,476 milliún fianaise ar chostais tráchtearraí
i bhfad níos airde in 2021 agus toirteanna méadaithe i Réitigh do Chustaiméirí agus Giniúint agus
Trádáil in SEM agus sa Bhreatain Mhór.
• Tá dímheas níos airde i Líonraí BSL go príomha mar gheall ar nádúr méadaitheach agus athraitheach
an bhoinn sócmhainní.
• Tá costais fostaithe laghdaithe €18 milliún de bhrí gur caipitlíodh costais bhreise phárolla in 2021. In
2020, bhí srianta ar an gclár caipitil (sna gnóthaí líonraí den chuid is mó) mar gheall ar COVID-19 mar
bhonn le níos mó costas a bheith á muirearú sa Ráiteas Ioncaim.
• Laghdaigh costais oibriúcháin agus chothabhála €76 milliún go príomha mar gheall ar ghnóthachan
aistrithe airgeadra eachtraigh neamhairgid ar staideanna idirchuideachta ainmnithe i steirling agus
costais laghdaithe Oibleagáidí Scoir Sócmhainní (ARO) i nGiniúint agus Trádáil.
• Tá bearnúchán sócmhainní airgeadais ar aon dul le 2020.
Tá miondealú ar na costais oibriúcháin de réir na rannóige gnó le fáil i nóta 3 leis na ráitis
airgeadais.

Míreanna Eisceachtúla
Féach ar an Athbhreithniú Airgeadais ar leathanach 54 agus nóta 6 leis na ráitis airgeadais le
haghaidh tuilleadh sonraí maidir le míreanna eisceachtúla.

Costais bhreosla agus
costais ghaolmhara
fuinnimh eile

2021

2020

€’m

€’m

2,746

1,270

Dímheas agus
amúchadh

877

807

Costais fostaithe

476

494

Costais oibriúcháin
agus chothabhála

449

525

Glanchaillteanais
bhearnúcháin
ar shócmhainní
airgeadais

22

25

Bearnúchán
(seachas míreanna
eisceachtúla)

18

13

4,588

3,134

Costais iomlána
oibriúcháin

€’m
186

Brabús Roimh Chánachas

247

Míreanna Eisceachtúla
113

47

Gluaiseacht cóirluacha ar bhabhtálacha JV

89

(11)

Brabús Coigeartaithe Roimh Chánachas

553

469

Gluaiseacht cóirluacha ar RPI atá nasctha le babhtálacha ráta úis

Mhéadaigh an brabús oibriúcháin roimh
mhíreanna eisceachtúla €63 milliún. Tá eolas
maidir le gluaiseacht an bhrabúis oibriúcháin idir
2020 agus 2021 sonraithe i bhFigiúr 4.

BRABÚS COIGEARTAITHE ROIMH
CHÁNACHAS
Tá an brabús coigeartaithe roimh chánachas le
haghaidh 2021 cothrom le €553 milliún (2020:
€469 milliún). Baineann an t-athraitheas
le brabús oibriúcháin níos airde, míreanna
eisceachtúla níos ísle agus gluaiseachtaí
cóirluacha neamhairgid níos airde (féach Figiúr
5).

COSTAIS IOMLÁNA AIRGEADAIS
2020

Tá na costais iomlána airgeadais le haghaidh
2021 €60 milliún níos airde ná 2020.
Tá na glanchostais mhaoinithe níos ísle ná
2020, fianaise ar laghdú ar an meánráta
ualaithe úis ar iasachtaí Grúpa.
Is fianaise í an ghluaiseacht ar bhabhtálacha
ráta úis atá nasctha le boilsciú (RPI) ar mhéadú
ar na toimhdí ráta boilscithe atá mar bhonn
le cóirluach na n-ionstraimí seo agus costais
ghaolmhara a bhaineann le hathmhaoiniú na
mbabhtálacha seo i rith 2021.
Tá tuilleadh eolais le fáil i nóta 9 leis na ráitis
airgeadais.

Figiúr 6: Costais iomlána airgeadais
2021

2020

€’m

€’m

Ús glan ar iasachtaí
Muirir mhaoinithe
Ioncam maoinithe

119
13
(7)

125
19
(2)

Glanchostais mhaoinithe
Boilsciú nasctha le babhtálacha ráta úis
Caillteanais chóirluacha ar ionstraimí airgeadais

125
113
14

142
47
3

Costais iomlána airgeadais

252

192

Figiúr 4: Réiteach an Bhrabúis Oibriúcháin, 2020 - 2021

SCIAR DE NA HINSTITIÚIDÍ
INFHEISTIÚCHÁIN AR CUIREADH MODH
CUNTASAÍOCHTA AN CHOTHROMAIS I
BHFEIDHM ORTHU/(CAILLTEANAS)
Is fianaise é seo ar sciar BSL de na brabúis
óna institiúidí infheistiúcháin ar cuireadh modh
cuntasaíochta an chothromais i bhfeidhm
orthu. Baineann an caillteanas in 2021 go
príomha le sciar 50% BSL den mharc diúltach
sna gluaiseachtaí margaí ar bhabhtálacha
nasctha le boilsciú i dtionscadal feirm gaoithe
ón talamh Neart na Gaoithe nach gcáilíonn do
chuntasaíocht fálaithe.

CÁNACHAS

Figiúr 7: Sreabhadh Airgid Achoimrithe
2021

Glanchostais
oibriúcháin agus
cothabhála

BRABÚS OIBRIÚCHÁIN

2020

€’m

COSTAIS OIBRIÚCHÁIN

Dímheas

57

2021

Figiúr 5: Réiteach an bhrabúis choigeartaithe roimh chánachas

Figiúr 3: Costais Oibriúcháin
(seachas míreanna eisceachtúla)

*Lena n-áirítear bearnúcháin neamheisceachtúla (féach nóta 8)

Brabús oibriúcháin
2020 roimh earraí
éisce-achtúla

Ráitis Airgeadais

TRÚCDA
2021

Ioncam agus ioncam oibriúcháin eile

Straitéis agus Feidhmíocht

03
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Párolla

Tionchar FX

Teorainn fuinnimh

Brabús oibriúcháin
2021 roimh earraí
eisce-achtúla

2020

€’m

€’m

TRÚCDA
Úsáid soláthair agus gluaiseachtaí eile
Ús agus Cáin

1,550
230
(222)

1,299
3
(223)

Glan-insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin

1,558

1,079

Fáltais Diúscartha
Caiteachas Caipitiúil
Eile (lena n-áirítear FX)

25
(1,186)
1

27
(996)
2

Glan-eis-sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta
Glan- (eis-sreabhadh)/insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí
maoinithe

(1,160)
(128)

(967)
10

270

122

Glanmhéadú airgid

Tá an muirear cánach de €97 milliún níos airde
ná 2020. Mhéadaigh ráta cánach éifeachtach
BSL ar bhrabúis roimh mhíreanna eisceachtúla
i gcomparáid le 2020 go príomha mar gheall
ar mhuirir chánach iarchurtha níos airde ar
fianaise iad ar fhógairt a rinneadh i Márta 2021
maidir le méadú ar ráta cánach na Ríochta
Aontaithe ó 19% go 25% ó Aibreán 2023. Tá
tuilleadh eolais le fáil i nóta 21 leis na ráitis
airgeadais.

FEIDHMÍOCHT MÍREANNA
Tá an Grúpa eagraithe i gcúig phríomh-mhír
intuairiscithe nó rannán straitéiseach, atá
á mbainistiú ar leithligh. Tá sonraí maidir le
feidhmíocht airgeadais na míreanna gnó le
háireamh i rannóga athbhreithnithe na n-aonad
gnó ar leathanach 60 - 69 agus i nóta 3 leis na
ráitis airgeadais.

GLANFHIACHAS AGUS GIARÁIL

INFHEISTÍOCHT CHAIPITIÚIL

Laghdaigh an glanfhiachas go dtí €4.9 billiún
in 2021 ó €5.1 billiún in 2020. Tá na leibhéil
iasachtaíochta níos airde ná 2020 agus tá
caiteachas caipitiúil breise agus gluaiseachtaí
diúltacha le cur san áireamh i ndáil le haistriú
an fhiachais ainmnithe i steirling go euro (mar
gheall ar threisiú steirling in 2021) atá fritháirithe
ag TRÚCDA méadaithe. Bhain an laghdú sa
ghlanfhiachas le níos mó airgid ar láimh lena
n-áirítear luach €0.3 billiún de ghlanmhéideanna
airgid comhthaobhachta faighte mar atá
sonraithe i rannóg na ngníomhaíochtaí
leachtachta agus maoinithe thíos.

D’infheistigh BSL €1,223 milliún de chaiteachas caipitiúil in 2021, méadú €108 milliún i gcomparáid le
2020.

Laghdaigh an leibhéal giarála ó 55% go 52%,
fianaise ar an nglanfhiachas níos ísle agus
airgead ar láimh comhthaobhachta ag deireadh
na bliana.

Figiúr 8: Caiteachas Caipitiúil

Straitéis agus Feidhmíocht

Rialachas Corparáideach

03
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Ráitis Airgeadais
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Próifíl Fiachas Aibíochta* ag an 31 Nollaig 2021 (seachas fiachas Airgeadais Tionscadail neamh-Iontaofa atá i seilbh
Comhfhiontar):

D’infheistigh Giniúint agus Trádáil €209 milliún in 2021, lena n0áirítear infheistíocht i 50% de FuturEnergy
Ireland, comhfhiontar le Coillte, agus infheistíocht i dteicneolaíocht cadhnra. Áiríodh sa chaiteachas in 2020
éadáil tionscadal feirm ghaoithe ón talamh Inch Cape (GB).
Cuimsítear sa chaiteachas caipitiúil i Líonraí BSL an caiteachas méadaithe ar an tionscadal um Méadrú
Cliste (thart ar €150 milliún in 2021 i gcomparáid le thart ar €110 milliún in 2020) mar aon leis an
infheistíocht leanúnach sa líonra de réir chinneadh PR5. I Líonraí NIE, baineann an méadú ar chaiteachas
caipitiúil go príomha le deireadh a bheith curtha le srianta a bhain le COVID-19 a raibh tionchar aige ar
sholáthar chlár caipitil NIE.
Áirítear san infheistíocht chaipitiúil de €87 milliún i míreanna eile grúpthionscadail éagsúla cosúil le
hathfhorbairt Cheannoifig Shráid Mhic Liam agus infheistíocht i TF agus tionscadail dhigiteacha.

Fiach Bainc Déthaobhach

Bannaí EUR

Banna Glas

Socrúcháin Príobháideacha

Bannaí GBP

* is fianaise iad na sreafaí airgid ar na socruithe fálaithe atá bunaithe

léaráid thuas maidir le haibíocht fiachais, tá an figiúr seo i bhfad níos airde ná na
haisíocaíochtaí fiachais sceidealaithe atá dlite as seo go ceann 3 bliana.

Gréasáin ESB

CREAT BAINISTÍOCHTA AN CHISTEÁIN
Bainistíonn Grúpa Cisteáin BSL rioscaí a bhaineann leis an gcisteán thar
ceann BSL. Is é aidhm an Ghrúpa Cisteáin cur ar chumas BSL a straitéis
a sheachadadh trí na réitigh bhainistíochta maoinithe agus riosca is fearr a
sholáthar agus seasamh airgeadais láidir BSL a chothabháil. Is féidir na rioscaí
atá á mbainistiú ag an nGrúpa Cisteáin a bhriseadh síos mar seo a leanas:
•

LInfhaighteacht leachtachta agus cothabháil rochtana le haghaidh na
margaí caipitil fiachais
• Luaineacht airgeadra eachtraigh
• Neamhchosaintí costais úis ar cheanglais fiachais reatha agus
thodhchaíocha an Ghrúpa
• Gluaiseachtaí boilscithe, lena mbaineann an poitéinseal feidhmíocht
airgeadais a ídiú de réir a chéile
• Neamhchosaint chreidmheasa contrapháirtí agus riosca contrapháirtí go
ginearálta
• Riosca oibríochtúil, lena n-áirítear an riosca a bhaineann le míleithreasú cistí,
trí chalaois nó earráid
• Comhlíontacht le rialacháin airgeadais
Tá an Grúpa Cisteáin freagrach as gníomhaíochtaí cisteáin laethúla an Ghrúpa,
agus dá réir sin, as bainistíocht, go hiomlán nó i bpáirt, gach ceann de na rioscaí
seo. Is féidir cuid de na rioscaí seo a mhaolú trí úsáid a bhaint as díorthaigh. Sa
chás go bhfuil sé seo i gceist, forghníomhaítear a leithéid sin d’ionstraimí chun
Ceanglais agus Coinníollacha an Aire Airgeadais a chomhlíonadh, a eisítear
faoi Acht um Idirbhearta Airgeadais Cuideachtaí Áirithe agus Comhlachtaí
Eile, 1992. Ní ghlacann BSL páirt i gconarthaí díorthaigh atá amhantrach, ach
díreach chun rioscaí geilleagracha bunúsacha a fhálú.
Roinntear an t-eolas is déanaí maidir le príomhcheisteanna cisteáin le Coiste
Airgeadais agus Infheistíochta an Bhoird go leanúnach. Tá níos mó eolais
maidir le cur chuige an Ghrúpa Cisteáin maidir le príomhrioscaí airgeadais BSL
le fáil i nóta 29 leis na ráitis airgeadais, Bainistíocht Riosca Airgeadais agus
Cóirluach.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ LEACHTACHTA AGUS MAOINITHE
Baineann tábhacht straitéiseach le gníomhaíochtaí maoinithe an Ghrúpa
Cisteáin i gcomhthéacs an Ghrúpa, tacaíonn siad le clár caiteachais chaipitiúil
BSL, athmhaoiniú fiachas atá ag aibiú, agus cothaíonn siad maolán leachtachta
oiriúnach chun cosaint i gcoinne tuairteanna geilleagracha amach anseo a
bhféadfadh tionchar a bheith acu ar shreafaí airgid agus ar mhargaí airgeadais.

I mí Feabhra 2020, bhunaigh BSL Saoráid Chreidmheasa Imrothlaigh

Giniúint agus Trádáil

Gréasáin NIE

Deighleoga Eile

Inbhuanaitheachta luach €1.4 billiún le grúpa de 14 bhanc idirnáisiúnta. Tá an
tsaoráid seo bunaithe go dtí Feabhra 2027 faoi láthair, de bhrí gur úsáid BSL
an chéad cheann de dhá rogha síneadh bliana a chur leis i mí Feabhra 2021
agus an dara síneadh a chur leis i mí Feabhra 2022. Tá nasc díreach idir costas
na saoráide leachtachta teannta seo agus spriocanna sonracha dícharbónaithe
a bheith á seachadadh ag BSL atá ailínithe le straitéis BSL. Bhí an tsaoráid seo
(€1.4 billiún) neamhtharraingthe ar an 31 Nollaig 2021.
I mí Aibreáin 2021, baineadh nó cuireadh síneadh leis na sosanna éigeantacha
ar shraith de bhabhtálacha RPI-nasctha, a bhí i seilbh NIE Networks agus a
raibh contrapháirtithe bainc éagsúla páirteach iontu, a raibh luach ainmniúil
de GBP £550 milliún luaite leo. Bhí sos éigeantach luaite le babhtálacha na
n-aibíochtaí in 2026 (£200 milliún), 2031 (£200 milliún) agus 2036 (£150
milliún) i mí Meithimh 2022. Tá na sosanna ar bhabhtálacha 2026 agus 2031
bainte agus tá síneadh curtha leis na sosanna ar bhabhtálacha 2036 go dtí mí
na Nollag 2025.
I mí Eanáir 2022, bhí glasbhanna ráta sheasta bunaithe 1.0% luach €500
milliún bunaithe ag BSL, glasbhanna a thiocfaidh in aibíocht i mí Iúil 2034. Is
é seo an dara glasbhanna atá eisithe ag BSL i níos lú ná trí bliana, i ndiaidh an
chéad ghlasbhanna corparáideach in Éirinn a eisiúint in 2019. Leithdháilfear na
glanfháltais ón idirbheart seo ar thionscadail ghlasa incháilithe, cosúil le giniúint
fuinnimh in-athnuaite agus tionscadail éifeachtúlachta fuinnimh. Infheisteoirí ar
fud na hEorpa den chuid is mó a cheannaigh an banna seo ag a bhfuil dintiúir
láidir SRI (Infheistíocht atá Freagrach go Sóisialta), agus fuarthas orduithe a
bhfuil luach níos mó ná €2 bhilliún luaite leo, fianaise ar mhuinín a bheith ag
daoine as clár infheistíochta BSL.
I rith 2021, lean an Grúpa Cisteáin le sreafaí airgid an Ghrúpa a bhainistiú go
héifeachtach go háirithe i bhfianaise luaineacht gan choinne phraghas an
mhargaidh tráchtearraí agus mórdhíola fuinnimh a bhí le tabhairt faoi deara sa
mhargadh i rith 2021 agus atá fós le tabhairt faoi deara in 2022. Bhí tionchar
aige seo ar sheasamh gaolmhar comhthaobhachta airgid a theastaíonn i ndáil
le malartú conarthaí gáis trádáilte, carbóin agus fálaithe cumhachta a bhfuil
BSL páirteach iontu.
Ag an 31 Nollaig 2021, bhí leachtacht luach €1.9 billiún ar fáil ag BSL,
inar cuimsíodh breis is €0.5 billiún d’airgead ar láimh agus an tSaoráid
Chreidmheasa Imrothlaigh Inbhuanaitheachta luach €1.4 billiún
(neamhtharraingthe). San áireamh san airgead ar láimh tá thart ar €0.3 billiún a
bhaineann leis na glanmhéideanna airgid chomhthaobhachta a fuarthas i ndáil
le malartú conarthaí gáis trádáilte, carbóin agus cumhachta. Mar a léirítear sa

Bhí an meánráta úis ualaithe ar phunann an Ghrúpa d’iasachtaí gan
íoc laghdaithe go dtí 2.6% ar an 31 Nollaig 2021 (an 31 Nollaig 2020:
2.7%). Le blianta beaga anuas, bhí ar chumas an Ghrúpa bannaí a raibh
dátaí níos faide luaite leo a eisiúint (10 - 20 bliain), a laghdaithe an riosca
athmhaoinithe meántéarmach. Tá meántréimhse phunann fiachais an Ghrúpa
comhsheasmhacht le nádúr fadtéarmach shócmhainní an Ghrúpa. I rith na
bliana, d’athdheimhnigh Standard & Poor’s agus Moody’s rátáil chreidmheas
BSL, A- agus A3 faoi seach.

BAINISTÍOCHT AIRGEADRA EACHTRAIGH AGUS RIOSCA RÁTA ÚIS
Tá gnó an Ghrúpa lonnaithe i bPoblacht na hÉireann agus sa Ríocht
Aontaithe go príomha. Dá réir sin, tá formhór na sreafaí airgid oibriúcháin agus
infheistíochta ainmnithe in euro agus steirling. Baineann an príomheisceachtaí
le ceannachán guail, atá ainmnithe i ndollair na Stát Aontaithe go ginearálta.
Is é beartas BSL aon neamhchosaintí airgeadra eachtraigh ábhartha a fhálú
de réir mar a thagann siad chun cinn trí úsáid a bhaint as díorthaigh airgeadra
cosúil le réamhchonarthaí FX, ag margaí iomaíocha sa mhargadh.
Is é beartas an Ghrúpa a ghnó ainmnithe in euro a mhaoiniú trí iasachtaí a fháil
in euro nó aon iasachtaí airgeadra eachtraigh a thiontú go euro trí úsáid a bhaint
as ionstraimí díorthaigh, cosúil le babhtálacha tras-airgeadra. Go ginearálta tá
infheistíochtaí sa Ríocht Aontaithe (lena n-áirítear NIE Networks) á maoiniú
ag fiachas eisithe in nó malartaithe go punt steirling. Ag an 31 Nollaig 2021 tá
thart ar 69% d'fhiachas bunúsach BSL ainmnithe in euro, agus tá an 31% eile
ainmnithe in steirling.
Faoi bheartas ráta úis cheadaithe an Bhoird, tá tús áite á thabhairt ag BSL
d’fhiachas ráta úis sheasta, agus tá sé mar aidhm aige formhór a fhiachas a
bheith ag ráta úis sheasta (nó nasctha le boilsciú) go dtí aibíocht, le híosmhéid
de ráta seasta 60% an t-am ar fad. Ag an 31 Nollaig 2021, bhí beagnach
100% d’iasachtaí an Ghrúpa seasta go dtí aibíocht (nó nasctha le boilsciú). Tá
an Grúpa neamhchosanta, áfach, do ghluaiseachtaí sa ráta úis thodhchaíoch
a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar chostas na gceanglas iasachtaithe
amach anseo, go háirithe de réir mar a théann an fiachas ráta sheasta
in aibíochta, agus nuair a athmhaoineofar é. Déanann an Grúpa Cisteáin
dlúthmhonatóireacht ar choinníollacha margaidh agus d’fhéadfadh sé ceanglais
mhaoinithe thodhchaíocha réamh-mhaoinithe nó réamhfhálaithe a lorg más
cuí, faoi réir an cheada riachtanaigh a fháil ón mBord agus ó na Páirtithe
Leasmhara.

RIOSCA PRAGHAS TRÁCHTEARRAÍ
Tá foirne ar leithligh ag Giniúint agus Trádáil agus Réitigh do Chustaiméirí atá
freagrach as rioscaí praghsanna tráchtearraí agus fuinnimh ina n-aonaid ghnó
a bhainistiú.
D’fhéadfadh go mbeadh praghsanna breosla agus carbóin a íocann BSL i
ndáil le giniúint fuinnimh agus gníomhaíochtaí soláthair a bheith luaineach, ag
brath ar na coinníollacha margaidh. Tá na neamhchosaintí do ghluaiseachtaí
ar phraghas breosla ar thuilleamh amach anseo á mbainistiú ag BSL ar bhonn
roghnach fálaithe. Tá BSL páirteach i réamhchonarthaí praghas tráchtearraí i
ndáil le liúntais chumhachta, gháis, ghuail agus astaíochtaí carbóin le haghaidh

suas le trí bliana amach romhainn ar mhaithe le neamhchosaint an Ghrúpa ar
ghluaiseachtaí i bpraghsanna leictreachas mórdhíola a eascraíonn óna leithéid
sin de luaineachtaí ar phraghas tráchtearraí a laghdú.
Bhí neart luaineachta le tabhairt faoi deara sna margaí fuinnimh mórdhíola
in 2021 agus tugadh méaduithe faoi deara i bpraghsanna tráchtearraí
idirnáisiúnta (gás, gual agus carbón), rud ba chúis le méadú leanúnach ar na
praghsanna fuinnimh mórdhíola. Lean sé seo ar aghaidh in 2022. Ainneoin gur
chabhraigh beartais fálaithe BSL lena thuilleamh a chosaint, bhí dúshláin le
sárú, go háirithe i ndáil le gnó soláthair BSL, bunaithe ar athruithe gan choinne
ar na coinníollacha margaidh a bhí ann in 2021 (féach Réitigh do Chustaiméirí
leathanach 66).

RIOSCA CONTRAPHÁIRTÍ
Tá an Grúpa neamhchosanta do riosca creidmheasa i ndáil leis na
contrapháirtithe a bhfuil cuntais bhainc aige leo agus a thrádálann i margaí
airgeadais agus tráchtearraí. Is é beartas BSL teorainn a chur le neamhchosaint
ar chontrapháirtithe bunaithe ar mheasúnuithe ar riosca creidmheasa
agus socruithe slándála (más cuí). Tá neamhchosaintí agus teorainneacha
creidmheasa faoi réir athbhreithniú agus monatóireacht leanúnach i ngach
aonad gnó agus, ag leibhéal Grúpa, a bhfuil Coiste Riosca an Ghrúpa Trádála
(GTC) freagrach astu. Tá gníomhaíochtaí déileála á rialú trí shainorduithe trádála
a bhunú le contrapháirtithe.
Tá dlúthnasc idir teorainneacha creidmheasa contrapháirtithe atá
sonraithe ag GTC agus a rátálacha creidmheasa atá á gcinneadh ag
príomhghníomhaireachtaí rátála creidmheasa, ainneoin go bhféadfaí fachtóirí
eile a bhreithniú, lena n-áirítear an tslándáil atá á soláthar agus struchtúr dlí an
idirbhirt. Is ionann an teorainn a shonraítear do chontrapháirtí agus an tsuim
den mhéid réitigh, chun an luach margaidh a mharcáil agus an méid nach féidir
le neamhchosaint thodhchaíoch fhéideartha a shárú. Déantar na seasaimh
seo a athbhreithniú ar bhonn rialta (go laethúil i gcásanna áirithe). I rith 2021,
idirbheartaíodh formhór de thrádáil tráchtearraí breosla an Ghrúpa a idirbheartú
trí mhalartuithe margaidh fuinnimh, seachas go déthaobhach. Go ginearálta
laghdaíonn trádáil mhalartaithe, ainneoin nach gcuireann sí deireadh le, riosca
contrapháirtithe, mar aon le leachtacht trádála agus trédhearcacht phraghsála
a sholáthar. Táthar ag leanúint le fálú an Ghrúpa Cisteáin (maidir le hairgeadra
eachtrach, ráta úis agus riosca boilscithe), a dhéanamh go déthaobhach le
bainc chaidrimh rátáilte, trí chonarthaí déthaobhacha Thar an gCuntar (OTC).

RIALÁIL AIRGEADAIS
Tá an timpeallacht rialála do thrádáil i margaí airgeadais agus fuinnimh éirithe
níos casta le blianta beaga anuas, agus dá réir sin, tá acmhainn an Ghrúpa sa
chomhthéacs seo méadaithe. Mar chuid den leasú ar thagarmharc ráta úis an
mhargaidh, chuir Grúpa an Chisteáin tús le haistriú GBP LIBOR (Ráta Táirgthe
Idirbhainc Londan) chuig SONIA (Meáninnéacs Steirling Thar Oíche) in 2021,
ag cloí le prótacal LIBOR ISDA agus ag uasdátaí doiciméad iasachta ábhartha.

Líonraí BSL

ar an tionchar atá ag a róil aonair agus choiteanna ar
chaighdeáin sábháilteachta, sláinte agus folláine.
Rinne Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann
(NSAI) iniúchadh neamhspleách ar Chóras Bainistíochta
Sábháilteachta Líonraí BSL (SMS) i rith 2021 agus
deimhníodh go bhfuil caighdeán idirnáisiúnta ISO 45001 á
chomhlíonadh ag an SMS.

PTF

Brabús
Oibriúcháin*

Nicholas Tarrant
Managing Director,
ESB Networks

Caiteachas
Caipitiúil

Bonn Sócmhainní
Rialaithe (RAB)

€409 milliún €734 milliún €8.8 billiún

2021

€368 milliún

2020

+€41 milliún

€749 milliún

€8.4 billiún

(€15 milliún )

+€0.4 billiún

*Roimh mhíreanna eisceachtúla luach €NIL (2020 €59 milliún)

Céard iad príomhéachtaí
Líonraí BSL
in 2021?
Seo a leanas na príomhéachtaí a bhí ann in 2021:

• Tá toirt iomlán na n-inathnuaiteán atá nasctha go dáta cothrom le 4.7 GW
•
•
•

•

Straitéis agus Feidhmíocht

agus tá 4.3 GW á sholáthar ag an ngaoth. Ina theannta sin, nascadh 249 MW
de stóráil cadhnra mórscála nua leis an líonra in 2021.
Bhí Líonraí BSL gnóthach i mbun 86 iarratas gineadóra a phróiseáil a bhí
cothrom le thart ar 730 MW faoi ECP2.1 a chabhróidh tacú le custaiméirí
ullmhú dá gcuid tairiscintí do cheant RESS-2 i mí Bealtaine 2022.
Rinne Líonraí BSL breis is 29,000 nasc i mbliana agus suiteáladh 380,000
méadar cliste.
I mí Dheireadh Fómhair, seoladh an clár National Network, Local Connections
a fheidhmeoidh mar fheithicil chun leictriú teasa agus iompair a chumasú
agus custaiméirí a chumhachtú chomh fada is a bhaineann leis an úsáid atá á
baint acu as leictreachas.
Mar atá á dhéanamh againn ó thús phaindéim COVID-19, leanamar ar
aghaidh le seirbhísí a chur ar fáil dár gcustaiméirí agus bearta riachtanacha a
bhunú chun ár bhfostaithe agus an pobal a chosaint

FORLÉARGAS
Is é Líonraí BSL Oibreoir Córais Dáilte (DSO) ceadúnaithe an chórais dáileacháin
leictreachais i bPoblacht na hÉireann, agus tá sé freagrach as an líonra a thógáil, a oibriú,
a chothabháil agus a fhorbairt agus freastal ar gach custaiméir leictreachais ar fud na tíre.
Chomh maith leis sin, tá an líonra tarchurtha i bPoblacht na hÉireann faoi úinéireacht Líonraí
BSL, agus oibríonn sé i ndlúthchomhar leis an Oibreoir Córais Tarchurtha, EirGrid.
Ba é 2021 an chéad bhliain thréimhse 5 den athbhreithniú ar phraghas rialála (PR5)
agus rinne Líonraí BSL dul chun cinn maith i ndáil leis na cláir cheadaithe infheistíochta
agus cothabhála ainneoin tionchar COVID-19. D’infheistigh Líonraí BSL €280 milliún in
athsholáthar sócmhainní agus líonraí nua a thógáil in 2021 agus caitheamh €112 milliún
ar an líonra atá ann cheana féin a chothabháil. Chomh maith leis sin, tá dul chun cinn maith
déanta i ndáil le rolladh amach na Méadar Cliste agus caitheamh €147 milliún ar an obair seo.

FEIDHMÍOCHT AIRGEADAIS
In 2021 bhí brabús oibriúcháin Líonraí BSL roimh mhíreanna eisceachtúla cothrom le €409
milliún, sin méadú €41 milliún i gcomparáid le 2020 mar gheall ar mhéadú ar ioncam ó
athruithe ar tharaifí rialaithe a bhí fritháirithe i bpáirt mar gheall ar dhímheas níos airde a
d’eascair as nádúr méadaithe agus athraitheach an bhoinn sócmhainní.
Tá an caiteachas caipitiúil atá cothrom le €734 milliún laghdaithe €15 milliún i gcomparáid
le 2020. Ainneoin méaduithe a bheith tugtha faoi deara mar thoradh ar rolladh amach
méadaithe Méadar Cliste i rith Chéim a 2 den chlár agus infheistíocht a bheith déanta sa
líonra Tarchurtha, tá siad seo fritháirithe trí fhoráil a chur san áireamh a bhaineann le cuaillí
adhmaid gan a bheith in úsáid níos mó agus stoc caipitil níos airde in 2020.

PLEAN GNÍOMHAITHE AR SON NA HAERÁIDE
In 2021 d’fháiltigh Líonraí BSL roimh athbhreithniú ar an bPlean Gníomhaithe ar son na
hAeráide agus tá obair á déanamh anois chun cuspóirí an Phlean a chur chun feidhme.
Cumasóidh an obair a cuireadh i gcrích in 2021 toirteanna suntasach de ghrianchumhacht
agus de chumhacht cadhnra a nascadh leis an gcóras in 2022.
Leanadh leis an bpróiseas a bhaineann le hacmhainn agus athléimneacht an líonra a
fheabhsú in 2021. Cuireadh roinnt tionscadal forbartha líonra i gcrích agus cuireadh obair
cothabhála líonra i gcrích freisin chun iontaofacht an chórais a chinntiú.
Suiteáladh breis is 620,000 méadar suiteáilte in 2021 mar chuid den Tionscadal Méadraithe
Chliste agus tá breis is 40,000 méadar cliste á suiteáil gach mí anois.
Bunaíodh an clár National Network, Local Connections chun an bealach a bhfuil fuinneamh
ar líonra leictreachais na hÉireann á bhainistiú agus in úsáid ag leibhéal áitiúil ag custaiméirí
agus pobail ar fud na tíre. I Ráithe 4 2021, sheol an tAire Eamonn Ryan an clár go poiblí.
Ábhar comhairliúcháin phoiblí agus breithniúchán rialála ba ea forléargas an chláir agus
10 dtogra dearaidh (a bhí dírithe ar sheachadadh, riachtanais custaiméirí, margaidh agus
teicneolaíochta) i rith na ráithe deiridh de 2021.

CUSTAIMÉIRÍ LÍONRAÍ BSL
Tá custaiméirí ag croílár gníomhaíochtaí uile Líonraí BSL: lena n-áirítear an 2.3 milliún
custaiméir leictreachais a úsáideann leictreachas, iad siúd a sholáthraíonn nó a ghineann

Conas ar chabhraigh Líonraí
BSL le BSL a straitéis
a chomhlíonadh?
Trí ról ceannaireachta a ghlacadh maidir leis an aistriú chuig todhchaí
ísealcharbóin atá cumhachtaithe ag leictreachas glan, slán agus inacmhainne, tá
Líonraí BSL ag leanúint le:

• Toirteanna níos mó de ghiniúint in-athnuaite a nascadh chun leictreachas a
dhícharbónú

• An líonra a fhorbairt chun tacú le líonrú forleathan, ionas gur féidir
•
•
•
•

leictreachas glan a úsáid chun dlús a chur le dícharbónú iompair, teasa agus
an gheilleagair
Nasc le agus freagair do riachtanais athraitheacha custaiméirí
Athléimneacht, feidhmíocht agus sábháilteacht an líonra a threisiú agus a
fheabhsú
Lántairbhe a bhaint as úsáid líonra agus luach ar airgead do chustaiméirí
Lorg carbóin ár gcuid oibríochtaí a laghdú agus dlús a chur lenár gCairt
Eangaí Inbhuanaithe

leictreachas agus iad siúd a fhaigheann rochtain ar an líonra ar mhaithe le seirbhísí a
sholáthar, cosúil le soláthraithe teileachumarsáide.
Idirghníomhaíonn custaiméirí le Líonraí BSL ar go leor bealaí éagsúla lena n-áirítear:

• An tIonad Teagmhála: 1.5 milliún teagmháil le custaiméirí (glaonna, freagairt gutha
idirghníomhach, ríomhphoist)

• Powercheck: 4.3 milliún amas
• Seachadadh breis is 29,000 nasc nua in 2021, agus déileáladh le 85% díobh tríd an
iarratas ar líne agus an tseirbhís rianaithe

• Bhí thart ar 45 milliún taispeáint luaite le cainéil shóisialta Líonraí BSL in 2021 agus

tugadh fás faoi deara sna hardáin ar fad. D’fhás cainéal LinkedIn Líonraí BSL 50% agus
tá thart ar 8,600 leantóir ag an gcainéal anois. Chomh maith leis sin tá thart ar 59,000
leantóir ag Líonraí BSL ar Twitter, thart ar 3,000 leantóir ar Instagram agus thart ar
38,000 leantóir ar Facebook

Tá Líonraí BSL ag leanúint le díriú ar aistir custaiméirí a shruthlíniú agus ar fheabhsuithe a
tugadh isteach in 2021 lena n-áirítear:

• Nuashonruithe Powercheck ionas gur féidir le custaiméirí cuardach a dhéanamh le

haghaidh éartha trí úsáid a bhaint as Eircode agus fógraí a lorg le haghaidh nuashonruithe
maidir le héaradh cumhachta
• Suíomh gréasáin nua, a fheabhsóidh inrochtaineacht agus eispéireas gach custaiméara
• Seirbhís iarratais mhicrighiniúna níos tapa
• Roinnt trialacha a sheoladh chun fógraí a sholáthar trí SMS maidir le héaradh beartaithe
(cuirfear síneadh leis seo in 2022)

RANNPHÁIRTÍOCHT LE PÁIRTITHE LEASMHARA
I rith 2021, cuireadh Straitéis Rannpháirtíochta le Páirtithe Leasmhara BSL chun feidhme
inar sonraíodh na príomhréimsí rannpháirtíochta le haghaidh 2021 agus soláthraíodh
liosta de dheiseanna rannpháirtíochta lena n-áirítear comhairliúcháin, foilseacháin agus
reáchtáladh cruinnithe agus imeachtaí le páirtithe leasmhara.
Soláthraíodh sa tSraith straitéiseach seiminéar gréasáin dar teideal “Powering the Change”
deis rannpháirtíochta ardleibhéil maidir le straitéis agus pleananna gnó Líonraí BSL. Tá
an Painéil Sheachtracha Páirtithe Leasmhara nua in úsáid mar ardáin chun plé oscailte
a chumasú agus aiseolas le raon leathan páirtithe leasmhara ó na hearnálacha tionscail,
custaiméirí agus eile. Ag deireadh 2021, chuir Líonraí BSL tús le hanailís agus athbhreithniú
neamhspleách ar straitéis agus cur chuige rannpháirtíochta le páirtithe leasmhara na
cuideachta. Mar chuid den athbhreithniú seo, déanfar straitéis rannpháirtíochta Líonraí BSL
a thagarmharcáil i gcomparáid le hOibreoirí Líonra Dáileacháin dea-chleachtais i Sasana, in
Albain agus sa Bhreatain Bheag.

SÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS FOLLÁINE
Tá Líonraí BSL tiomanta do shábháilteacht, sláinte agus folláine gach fostaí, conraitheoir,
baill den phobal agus daoine eile a bhféadfadh tionchar a bheith ag a ghníomhaíochtaí orthu
a chosaint. Cruthaítear amharclíne i straitéis sábháilteachta, sláinte agus timpeallachta BSL
(2020-2025) do gach fostaí agus conraitheoir atá á rialú ag BSL chun teacht ar thuiscint

SÁBHÁILTEACHT AN PHOBAIL
• I rith 2021, athbhreithníodh agus athnuadh an Straitéis
um Shábháilteacht an Phobail. Cuireann an straitéis
nua leis an méid a bhí sonraithe sa straitéis roimhe seo
agus bunaítear cur chuige córas bainistíochta maidir
le sábháilteacht an phobail agus táthar ag leanúint le
béim a leagan ar theachtaireachtaí sna meáin chun
príomhghrúpaí sainaitheanta atá i mbaol lena n-áirítear
na hearnálacha feirmeoireachta, tógála agus an pobal i
gcoitinne
• D’fheidhmigh seirbhís freagartha éigeandála 24/7 - 365
Líonraí BSL ag an gcaighdeán ab airde agus ab fhéidir
ar mhaithe le sábháilteacht an phobail a chinntiú
• I rith 2021, deimhníodh in iniúchadh neamhspleách ar
Chlár um Shábháilteacht an Phobail Líonraí BSL (thar
ceann an Choimisiúin um Rialáil Fóntais) go raibh na
ceanglais rialála á gcomhlíonadh go leanúnach ag BSL
• Ó thaobh cúrsaí cumarsáide de, tá béim shuntasach á
leagan ag Líonraí BSL ar shábháilteacht an phobail agus
seoladh feachtas nua i mí Dheireadh Fómhair 2021 a
bheith á reáchtáil i rith 2022 ar an teilifís, raidió agus ar
na cainéil dhigiteacha. Cuimsítear san fhógra teilifíse
cásanna riosca breise lena n-áirítear stiallbhratacha a
chrochadh ar chuaillí leictreachais, scafall a thógáil in
aice le cuaillí leictreachais agus cáblaí lasnairde, dróin a
úsáid in aice le cáblaí lasnairde agus aire a thabhairt do
chrainn atá tite agus sreanga leictreacha ar an talamh a
d’fhéadfadh a bheith beo.
DAOINE
Tá ról lárnach ag an thart ar 3,350 duine atá fostaithe ag
BSL i straitéis Líonraí BSL a sholáthar agus freastal ar
riachtanais custaiméirí. Seo a leanas na príomhéachtaí a
bhí ann in 2021:

• Bronnadh athdheimhniú chreidiúnú Scothsheirbhís ó

Scothfhostaithe NSAI ar Líonraí BSL, creidiúnú a mheas
caighdeán agus cáilíocht na bpróiseas bainistíochta
daoine
• Chuir 96 Printíseach Chéad Bhliana tús lena
bprintíseachtaí i mí Mheán Fómhair agus i mí Dheireadh
Fómhair
• Cuireadh críoch le cleachtadh píolótach a raibh sé mar
aidhm leis próiseas roghnúcháin sheachtraigh nua
sruthlínithe a chruthú do Theicneoirí Líonra

INBHUANAITHEACHT
Tá Líonraí BSL tiomanta do thacú le sprioc Rialtas
na hÉireann CO2 ón earnáil a laghdú 30% agus
éifeachtúlacht fuinnimh fhoirgnimh BSL a fheabhsú 50%
faoin mbliain 2030.
I rith 2021, lean Líonraí BSL le prótacail fógartha
athbhreithnithe a fheidhmiú i ndáil le cáblaí sreabhánlíonta
leis na húdaráis reachtúla ábhartha agus leanadh le
himscrúduithe ar roinnt láithreán sceite stairiúil. Tá eolas
poiblí le fáil ar shuíomh gréasáin Líonraí BSL www.
esbnetworks.ie maidir le cáblaí sreabhánlíonta agus tá an
suíomh gréasáin á nuashonrú le heolas nua i gcónaí.
Úsáideann Líonraí BSL, cosúil le formhór na bhfóntas
leictreach, Heicseafluairíd Sulfair (SF6) mar inslitheoir
sábháilte i lascthrealamh. I rith 2021, laghdaithe Líonraí
BSL an méid sceite SF6 agus táthar ag leanúint le hobair
chun úsáid SF6 a shrianadh, a laghdú agus a íoslaghdú.

Saol ísealcharbóin a chumhachtú
Aithníonn straitéis Ghréasáin ESB 2030
gníomhaíocht ar son na haeráide mar che-ann
de dhúshláin is tábhachtaí sa ghlúin seo agus
aithníonn sé ról criticiúil lárnach Ghréasáin
ESB chun an t-aistriú chuig íseal-charbóin
a cheadú. Tá mandáid shoiléir ag Gréasáin
ESB faoi PR5 chun plean gnó a sheachadadh
chun cloí le riachtanais chun sochaí na
hÉireann a thrasfhoirmiú agus a fhorbairt sna
blianta le teacht. Tá an plean seo I gcomhréir
le aidhmeanna an Phlean Gníomhaíochta ar
son na hAeráide agus beidh a sheachadadh
criticiúil chun todhchaí ísealcharbóin a cheadú
do chustaiméirí trí leictriúchán teasa agus
iompair agus 80% targaide inathnuaite a
bhaint amach roimh 2030.

Rialachas Corparáideach
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Update on 2021 Priorities and Priorities for 2022
Tosaíocht 2021

Dul Chun Cinn 2021

Tosaíocht 2022

• Níos mó béime a leagan ar gach gné de shábháilteacht

• Leanúint le Straitéis Sábháilteachta,

Oibríochtúil
Leanúint le Straitéis
Sabháilteachta, Sláinte
& Timpeallachta BSL
2020-2025 a sholáthar
agus leanúint le tús
áite a thabhairt do
sholáthar an chláir
claochlaithe cultúir
Shábháilte agus
Fhónta

leictreach
• Leanúint le tús áite a thabhairt do fhreagairt Líonraí BSL
do COVID-19 mar sholáthraí seirbhíse riachtanaí
• Straitéis um Shábháilteacht an Phobail agus Straitéis
um Shábháilteacht ar Bhóithre Líonraí BSL a fhorbairt, a
cheadú agus a fhoilsiú

Leanúint le béim a
• Tuarascáil CRU a fhoilsiú ar an suíomh gréasáin.
leagan ar lorg carbóin
• Astaíochtaí SF6 a laghdú tuilleadh
BSL a laghdú agus
ag an am céanna
eolas a roinnt maidir
le tábhacht na
timpeallachta ar fud
Líonraí agus obair
a dhéanamh chun
airteagail timpeallachta
Chairt DSO na hEorpa
a chomhlíonadh

Sláinte & Timpeallachta BSL 20202025 a sholáthar agus béim a leagan ar
shábháilteacht shíceolaíoch/iompair
• A chinntiú go leantar le soláthar
seirbhísí riachtanacha Líonraí BSL ar
bhealach sábháilte agus sláintiúil do
gach comhalta foirne ag cur COVID-19,
folláine mheabhairshláinte lena n-áirítear
strus, imní etc. san áireamh.

• Tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh

i ndáil le cur chun feidhme chuspóirí
chairt EDSO
• Tacú le tuilleadh trédhearcachta i ndáil le
heolas faoin timpeallacht a roinnt laistigh
agus lasmuigh de Líonraí BSL

Oibriú le custaiméirí
• Cuireadh 249 MW de stóráil cadhnra nua leis.
• Príomhthosaíocht le haghaidh 2022 a
in-athnuaite chun
• Ainneoin go bhfuil an fhorbairt a rinneadh ar an líon
bheidh i soláthar thionscadail RESS-1.
naisc a fhorbairt leis na
tionscadal Inathnuaite in 2021 níos lú i gcomparáid
I láthair na huaire tá sé beartaithe 47
córais tarchurtha agus
le blianta roimhe seo, go príomha mar gheall ar an
Tionscadal DSO a fhorbairt roimh
dáileacháin agus tacú
mbearna idir ceantanna tacaíochta REFIT agus RESS,
dheireadh 2022
lena bhforbairt rathúil
thapaigh Líonraí BSL an deis ardoibreacha cumasúcháin • Leanfaidh oibreacha dearaidh agus
mar chuid de chuspóirí
tógála le 10 dTionscadal TSO atá
a dhéanamh i rith 2022 agus 2023 chun RESS-1 a
an Phlean Gníomhaithe
nasctha le RESS-1 a sholáthar
sholáthar
ar son na hAeráide
• Cuireadh tús leis na hoibreacha dearaidh innealtóireachta • Táthar ag súil le forbairt a dhéanamh
le haghaidh 38 den 54 Tionscadal DSO RESS-1, agus
ar 4 thionscadal in-athnuaite a
lean 8 dtionscadal ar aghaidh chuig an gcéim tógála
nascófar trí úsáid a bhaint as
fisiciúla
Comhaontuithe Ceannaigh Chumhachta
Corparáideacha in 2022
Ar aon dul le conradh
• I ndiaidh dul i gcomhairle le CRU agus doiciméad
PR5, tús a chur le
beartais réamhíocaíochta a fhoilsiú i Meán Fómhair
hathruithe ar phróisis
2021, tá Líonraí BSL ag obair le gach rannpháirtí
agus mhargaidh
margaidh chun na hathruithe nach mór a chur i
miondíola agus tacú le
bhfeidhm sna córais mhargaidh mhiondíola leictreachais
córais TF chun seirbhísí
a shainaithint agus a chomhaontú agus chun tacú le
réamhíocaíochta cliste
seirbhísí réamhíocaíochta cliste
a chumasú in 2023

• Na hathruithe nach mór a chur i

bhfeidhm ar phróisis an mhargaidh
mhiondíola leictreachais a dheimhniú
a theastaíonn chun seirbhísí
réamhíocaíochtaí cliste a sholáthar,
plean seachadta a chomhaontú leis na
rannpháirtithe margaidh ar fad agus tús
a chur le gníomhaíochtaí mionsonraithe
dearaidh agus tógála

Níos mó r-theasa agus • I ndiaidh comhairliúcháin phoiblí, foilsíodh an Straitéis
• Leanúint le cur chun feidhme na
r-iompair a éascú ar
le haghaidh Leictriú Teasa agus Iompair a dhíríonn
straitéise lena n-áirítear uirlisí agus
fud na sochaí de réir an
ar 3 théama (i) Deireadh a chur le bacainní beartais
réitigh nua a sholáthar chun an líonra
Phlean Gníomhaithe
Líonraí BSL (ii) custaiméirí a spreagadh-a chumasú-a
a threisiú chun freastal ar leictriú
ar son na hAeráide trí
chumhachtaí chun leictriú a dhéanamh agus (iii)
méadaithe
líonra ísealvoltais a
ullmhacht an líonra a chinntiú
fhorbairt
• Rinneadh dul chun cinn ar 36 tionscnamh atá nasctha go
díreach le cur chun feidhme na straitéise
• Forbraíodh plean ullmhachta an líonra LV chun
feabhsú spriocdhírithe an líonra LV a sholáthar chun
leictriú iompair a éascú gan tionchar a bheith aige ar
leanúnachas nó ar cháilíocht cumhachta
• Forbraíodh an sruth oibre ‘LV vision’ d’fhonn a chinntiú
go bhfuil réimsí den líonra LV ina bhfuil déimeagrafaic
custaiméirí ina bhféadfadh glacadh LCT méadaithe a
bheith le tabhairt faoi deara sofheicthe do Líonraí BSL
agus go sainaithnítear obair ullmhachta líonra

Straitéiseach
Aistriú custaiméirí
• I Ráithe 4 2021, sheol an tAire Eamonn Ryan an Clár • I rith 2022, forbrófar gníomhaíochtaí
chuig ísealcharbón
National Network, Local Connections go poiblí
dearaidh mionsonraithe, agus leanfar le
• Ábhar comhairliúcháin phoiblí agus breithniúchán rialála
a chumasú trí ról
forbairt, tástáil agus imlonnú an chéad
ba ea forléargas an chláir agus 10 dtogra dearaidh
DSO a athrú agus
tionscadal píolótach solúbthachta
(a bhí dírithe ar sheachadadh, riachtanais custaiméirí,
béim a leagan in
éilimh, a bheidh beo i Ráithe 4 2022
margaidh agus teicneolaíochta) i rith Ráithe 4
2021 ar Thionscadal
ag suas le 6 shuíomh ar fud na tíre
• Soláthrófar staidéar níos casta
Bainistíochta Córas
ar chóras cumhachta a bheidh
Gníomhach Líonra a
mar bhonn le forbairt seirbhísí
fhorbairt chun feidhmiú
solúbthachta fadtéarmacha agus
mar mhodh chun an
soláthar comhpháirtí réitigh cláir
athrú seo a éascú
agus díoltóir teicneolaíochta chun na
sna blianta amach
príomhtheicneolaíochtaí oibríochtúla a
romhainn
theastaíonn a sholáthar
500,000 méadar cliste
a shuiteáil go sábháilte
i rith 2021
Leanúint leis an
soláthar i gcomparáid
le gníomhaíochtaí an
Phlean Gníomhaithe
ar son na hAeráide trí
phleananna PR5

• Suiteáladh 380,000 méadar cliste 2021 rud a

chiallaíonn go bhfuil 620,000 méadar cliste ar fad
suiteáilte anois
• Athruithe a chur i bhfeidhm i bpróisis margaidh
mhiondíola leictreachais agus tacú le córais TF chun
cur ar chumas cuideachtaí soláthair leictreachais
seirbhísí cliste a thairiscint ó mhí Feabhra 2021
• Tús a chur le léamh cianda méadar cliste rud a
bheidh mar bhonn leis an líon billí measta a laghdú go
suntasach

• 500,000 méadar cliste a shuiteáil go

sábháilte in 2022 a chiallaíonn go
mbeidh níos mó ná 1 mhilliún méadar
cliste suiteáilte

Gréasáin Leictreachais Thuaisceart
Éireann (Gréasáin NIE)
KPI

Brabús
Oibriúcháin

Jerry O’Sullivan
Leasphríomhfheidhmeannach

2021
2020

Lean Gréasáin NIE ag seachadadh ar a dtiomantais do chustaiméirí in 2021
le infheistíocht bhreise le os cionn €139 milliún sa ghréasán in éineacht
le feidhmíocht láidir leanúnach ar infhaighteacht an ghréasáin le Nóiméid
Custaiméara Caillte (CML) ag fanacht an-ghearr do na leibhéil is ísle ar taifead,
in ainneoin tionchair leanúnaigh COVID-19 ar ghníomhaíochtaí.
In 2021 bhí dúshláin againn freisin chun an geilleagar a atógáil i ndiaidh
tionchair tosaigh na paindéime COVID-19 agus sochaí a thrasfhoirmiú chun
carbón neodrach a bhaint amach roimh 2050. Tá Gréasáin NIE ag imirt róil
Ghníomhaigh sna dúshláin sin, le tairiscintí do gheallshealbhóirí lena n-áirítear
d’Fheidhmeannach NI a d’fhéadfadh sé cuidiú chun poist ar phá níos airde a
chruthú; fórsa saothair aclaí agus níos oilte a fhorbairt; agus geilleagar níos
cothroime go réigiúnach a sheachadadh mar chuid d’athshlánú glas.
In 2021, sheol Gréasáin NIE a Straitéis do Chustaiméirí Leochaileacha, ag lua
conas is mian leo caitheamh le gach custaiméirí ar bhealach cóir agus ag aithint
nach mbíonn leochaileacht infheicthe i gcónaí. Luann an straitéis os cionn 20
bealach saincheaptha ar féidir le Gréasáin NIE cabhair agus tacaíocht a chur
ar fáil do chustaiméirí leochaileacha, lena n-áirítear réimsí ina mbeartaíonn an
comhlacht feabhas a chur ar sheirbhísí.

Conas a chuidigh Gréasáin NIE an
straitéis seo a chomhlíonadh?
D’fhoilsigh Gréasáin NIE a dtuarascáil Nialas Ghlain ó thaobh Fuinnimh a luann
aidhm Ghréasáin NIE chun córas fuinnimh inathnuaite a sheachadadh do gach
custaiméirí. Mionsonraíonn an tuarascáil conas a bheartaíonn Gréasáin NIE
FORLÉARGAS
Is úinéir iad Gréasáin NIE le tarchur leictreachais agus gréasáin tarchurtha in NI, ag iompar
leictreachais do os cionn 900,000 custaiméir lena n-áirítear bailte, gnóthaí agus feirmeacha.
Déanann fostaithe Ghréasáin NIE infreastruchtúr leictreachais a choinneáil agus a shíneadh
ar feadh NI, ag nascadh custaiméirí leis an ngréasán agus ag cinntiú go bhfuil an trealamh
sábháilte iontaofa. Rinneadh timpeall 9,000 nasc custaiméirí nua a sheachadadh in 2021.
Soláthraíonn Gréasáin NIE sonraí méadair leictreachais agus méadair do sholáthraithe
agus oibreoirí an mhargaidh. Forbraíonn agus athchumraíonn Gréasáin NIE an gréasán
leictreachais chun nasc na giniúna inathnuaite a éascú don todhchaí.
Ní sholáthraíonn Gréasáin NIE leictreachas ach soláthraíonn sé seirbhísí do gach soláthraithe
leictreachais a oibríonn i dTuaisceart Éireann.
De réir riachtanach faoina cheadúnaithe rialála, is gnó neamhspleách iad Gréasáin NIE
laistigh an ESB lena Bhord Stiúrthóirí, bainistíocht agus fostaithe féin.
SÁBHÁILTEACHT
Tá Gréasáin NIE tiomanta go hiomlán chun sláinte agus sábháilteacht gach fostaithe,
conraitheoirí agus custaiméirí a chosaint, le haidhm chun timpeallacht oibre gan dochar a
sholáthar ina bhfuil rioscaí do shláinte agus sábháilteacht measúnaithe agus curtha faoi
smacht. Cé go bhfuil sprioc ann ionas nach mbeidh eachtraí ama caillte (LTI) a thuilleadh, bhí
dhá LTI le linn na bliana (2020: dhá LTI agus bás amháin). Déantar fiosrúchán cuimsitheach
ar gach eachtraí dá leithéid chun sábháilteacht a fheabhsú don todhchaí.
Forbraíodh clár “Safer Together - Ár mBealach i dtreo Sábháilteachta Iomlán” mar phlean
gníomhaíochta cuidithe chun cloí níos fearr leis an luach sábháilteachta, riosca díobhála
a laghdú agus feabhas a chur ar leas gach ball foirne san eagraíocht. Bhí sé forbartha le
haiseolas ó ghrúpaí béime ar shábháilteacht reáchtáilte i nDeireadh Fómhair 2020 agus
foghlaim na heagraíochta is leithne a eascraíonn ó iarratais maidir le eachtraí dáiríre agus bás
a tharla i bhfostáisiún Drumnakelly Main i Lúnasa 2020.
Fuair an Clár Safer Together ionchur leanúnach agus idirghníomhaíocht leis an bhfoireann
ar feadh gnóthaí agus tá gné ar leith ar oscailt agus follasach comhrá ar an gcultúr
sábháilteachta agus conas é a fheabhsú ar feadh an ghnó.

Bunús
Sócmhainne
Rialaithe (RAB)

€74 milliún €193 milliún £1.8 billiún
€85 milliún
(€11 milliún)

Cad iad príomh-éachtaí
do Ghréasáin NIE in 2021?

Caiteachas
Caipitil

€140 milliún
+€53 milliún

£1.6 billiún
+£0.2 billiún

fuinneamh inathnuaite a mhéadú ar an ngréasán agus conas a bheartaíonn
sé glacadh teicneolaíochtaí ísealcharbóin a cheadú amhail feithiclí leictreacha,
fótavoltach agus caidéil teasa leictreacha.
D’oibrigh Gréasáin NIE i gcomhoibríocht leis an Roinn Eacnamaíochta agus
geallshealbhóirí NI eile chun creat fuinnimh a fhorbairt don todhchaí, foilsithe
i Nollaig 2021, agus tá sé ag obair le custaiméirí chun naisc níos gasta, níos
saoire agus níos cliste a sholáthar. Leanann an gnó ag forbairt áiseanna
nuálaíocha breise chun acmhainn bhreise a chruthú ar an ngréasán táirgthe ar
chostas níos ísle ná áiseanna atreisithe agus is féidir iad a imlonnú i bhfad níos
gasta mar fhreagra leis na athruithe tuartha san éileamh.
Rannpháirtí suntasach iad Gréasáin NIE le cinntiú go ndéantar os cionn 40%
d’ídiú leictreachais Thuaisceart Éireann ó fhoinsí inathnuaite. Táthar ag baint
amach na garsprice seo ó bhí 2019 ann (le athruithe áirithe bunaithe ar an
tréimhse tomhaiste) agus tá sé mar bhonnlíne inghlactha anois agus muid ag
bogadh i dtreo targaid i bhfad níos dúshlánaí leagtha amach i Straitéis Fuinnimh
NI le 70% roimh 2030. Táthar ag tacú leis seo trí nasc le timpeall 1.8 GW
acmhainne inathnuaite don ghréasán trí Ghréasáin NIE, le 0.2 GW acmhainne
eile le bheith nasctha roimh 2023.
Déanann Gréasáin NIE go leor dul chun cinn freisin in 2021 lena aistear chun
a bheith ina Oibreoir Córais Dáileacháin (DSO), rud a chiallaíonn go mbeidh
Gréasáin NIE in áit níos fearr chun an gréasán a bhainistiú agus a optamú do
mhargadh fuinnimh sa todhchaí in NI. Chríochnaigh Gréasáin NIE comhairliúchán
poiblí ar roghanna féideartha do ról DSO agus chuir sé tús le ullmhúchán a
gcórais chun na riachtanais sin a chumasú chomh maith le tús a chur leis an
trialach FLEX chun idirghníomhú le custaiméirí chun tacú le bainistíocht ar
éileamh ar an ngréasán.

Aithníodh líon suntasach tionscnaimh ar feadh an Chomhlachta agus bhí cur i bhfeidhm dóibh
sin mar thosaíocht ghnó in 2021 agus leanfar leis sin isteach in 2022.
I mí Mheán Fómhair 2021 bhí duine gortaithe go bás le linn dó gearradh crainn a dhéanamh
in aice le líne taca. Rinne Gréasáin NIE athbhreithniú agus iniúchadh ar an eachtra agus chuir
sé a thorthaí ar fáil do Health and Safety Executive Northern Ireland atá i mbun fiosrúcháin
san eachtra. Leanann Gréasáin NIE ag cur feasachta phoiblí chun cinn maidir leis na
guaiseanna a bhaineann le leictreachas.
FEIDHMÍOCHT AIRGEADAIS
Tá brabús oibriúcháin Ghréasáin NIE do 2021 ag €74 milliún síos €11 milliún ar 2021 i
ngeall ar laghdú ioncaim bainteach le Oibleagáid Seirbhíse Poiblí, seach-churtha ag atarlú
costais bhreise gearrtha in 2020 mar thoradh le paindéim COVID-19.
Tá Caiteachas Caipitil ag €193 milliún suas €53 milliún, ag filleadh ar leibhéil normálaithe
i ndiaidh tionchair COVID-19 ar an gcumas chun cláir oibre a sheachadadh in 2020. Bhí
infheistíocht ar an ngréasán i gcomhréir leis an leibhéal caiteachais a theastaíonn chun
na torthaí a theastaíonn sa rialú praghais reatha a sheachadadh go rathúil. Bhí caiteachas
caipitil 2021 bainteach go háirithe le athchóiriú agus athchur sócmhainní tarchurtha agus
dáileacháin seanchaite chun iontaofacht an tsoláthair a choinneáil agus sábháilteacht an
ghréasáin a chinntiú.
TIMPEALLACHT OIBRIÚCHÁIN
In 2021, bhí Gréasáin NIE dírithe ar a phlean RP6 a chur i bhfeidhm, le 68% de thorthaí ó
Phlean Infheistíochta an Ghréasáin seachadta go dtí seo, rud atá i gcomhréir leis na targaidí
socraithe sa rialú praghais reatha.
CUSTAIMÉIRÍ AN GHRÉASÁIN NIE
Leanann Gréasáin NIE ag bainistiú bristeacha chun fad an tréimhse ama a bhfuil custaiméirí
gan soláthar a íoslaghdú, rud tábhachtach go háirithe le líon níos mó custaiméirí ag obair
ón bhaile anois. Bhí líon meánach na nóiméad custaiméisí caillte i ngeall ar idirbhristeacha
beartaithe ar an soláthar 38 (2020: 33). Líon meánach na nóiméad caillte i ngeall ar fhabhtaí
i ndáileacháin bhí an gréasán 42 (2020: 41). Níor ghlac Comhairle na dTomhaltóirí aon
ghearáin do NI (CCNI) thar ceann na dtomhaltóirí le linn na bliana (2020: 2).

Straitéis agus Feidhmíocht

In ainneoin feidhmíochta dearfaí leanúnach ar infhaighteacht
an ghréasáin, bhí méadú i ngearáin custaiméirí do Ghréasáin
NIE an bhliain seo, go háirithe i ngeall ar thionchar ó ghearradh
beartaithe ar chustaiméirí ag obair ón bhaile mar thoradh
COVID-19. Oibriú le custaiméirí le cinntiú go leanfar ag díriú ar
thionchar a íoslaghdú, chomh maith le tacú leis na custaiméirí
is leochailí.
I gcás gearrtha chumhachta nó briseadh beartaithe ar an
soláthar, cuireann Gréasáin NIE seirbhís tacaíochta faisnéise
ghutháin ar fáil le custaiméirí a bhraiteann ar threalamh liachta
a thacaíonn lena saolta. Tá os cionn 12,000 duine cláraithe faoi
láthair ar Thaifead Cúraim do Chustaiméirí Liachta Ghréasáin
NIE.
DAOINE
Fostaíonn Gréasáin NIE fórsa saothair oilte go maith le 1,209
duine ag dul ó línte daoine go dtí léitheoirí méadair, altairí
go innealtóirí leictreachais, agus gairmithe airgeadais go
saineolaithe acmhainní daonna. Is Comhlacht ‘Investors in
People Gold’ é Gréasáin NIE.
Tá Gréasáin NIE tiomanta le oibriú i dtimpeallacht a cheadaíonn
d’fhostaithe a n-acmhainn is mó a réadú agus a bheith faoi
dhúshlán cuí agus rannpháirteach go hiomlán sa ghnó, le
deiseanna chun scileanna a fheabhsú agus don fhorbairt
phearsanta. Tá polasaithe acmhainní daonna ailínithe le
príomh-thiománaithe gnó lena n-áirítear feabhsú feidhmíochta
agus táirgiúlachta; luachanna agus iompair sonraithe go
soiléir; próiseas stuama um bhainistíocht ar fheidhmíocht; agus
tiomantas láidir le fostaíocht na bhfostaithe. I gcomhairliúchán
le grúpaí idirghníomhaithe fostaithe, d’fhorbair Gréasáin NIE
polasaí oibre aclaí nua in 2021 chun patrúin oibre difriúla a
léiriú, forbartha le linn paindéime COVID-19.
Trí fheasacht mhéadaithe ar ábhair STEAM agus
comhpháirtíochtaí le comhlachtaí an tionscail, lena n-áirítear
Mná sa Ghnó agus Institiúid Stiúrthóirí, tá Gréasáin NIE ag
déanamah a dhíchill chun feasacht a mhéadú ar ghairmeanna
á n-ofráil laistigh tionscail fuinnimh agus a thuilleadh fostaithe
baininscneacha a mhealladh. In 2021, choinnigh Gréasáin NIE
a Mharcáil Cairte Éagsúlachta chun a chuid oibre in éagsúlacht
inscne a chur chun cinn.
INBHUANAITHEACHT
D’fhorbair Gréasáin NIE Plean Gníomhaíochta
Inbhuanaitheachta 2021-2024 a luann a thiomantais chun
a lorg carbóin gnó a laghdú, ag leictriú 30% dá fhlít bheag
carbóin agus ag cur feabhais ar fheidhmíocht fhuinnimh
an fhoirgnimh le linn an tréimhse. Tháinig Gréasáin NIE i
bhfeachtas Rás na Náisiún Aontaithe i dTreo Neodraigh agus tá
sé tiomanta le laghdú 50% ina astuithe carbóin roimh 2030.
Laghdaigh Gréasáin NIE a astuithe carbóin neamh-ghréasáin
10.1% le linn 2021 in aghaidh bonnbhliana 2019 trí raon
bearta lena n-áirítear feabhas ar éifeachtacht fhuinnimh
le suíomhanna oibre agus teicneolaíocht ghiarála chun an
riachtanas ar thaisteal gnó a laghdú.
Cheangail Gréasáin NIE go rathúil timpeall c.21,000 custaiméir
a sholáthraíonn acmhainn giniúla inathnuaite don ghréasán, ag
cur go suntasach leis an acmhainn ar fáil sa mhargadh.
Bhain Gréasáin NIE amach creidiúnú leibhéil Platanaim i
gcomhair Suirbhé Tagarmharcála Comhshaoil NI don chúigiú
bhliain as a chéile in 2021. Aithníonn an tsuirbhé agus tugann
sé luaíocht do na eagraíochtaí sin a théann thar a riachtanais
dlíthiúla chun feabhas a chur ar a dtionchair comhshaoil agus
bainistíocht níos fearr a dhéanamh ar a n-acmhainní.

Cónaí Ísealcharbóin a Chumhachtú
Mar bhall le Grúpa Geallshealbhóirí Leictreachais
Straitéise Fhuinnimh agus mar rannpháirtí gníomhach
i gceithre chinn de na Grúpaí Oibre téamacha faoi
cheannas na Roinne Eacnamaíoch (‘Dfe’), chuidigh
Gréasáin NIE le forbairt Straitéise Fuinnimh Todhchaí
NI foilsithe i Nollaig 2021.
Tá Gréasáin NIE ag comhoibriú le geallshealbhóirí eile
chun measúnú a thabhairt ar raon cosáin difriúla go
dtí neodrach 2050 trí mheán forbairt teicneolaíochtaí
difriúla amhail inathnuaite, feithiclí leictreacha, cealla
fótavoltacha, stóras fuinnimh agus bainistíocht fhuinnimh a chur san áireamh.
Cuireann Gréasáin NIE fáilte roimh fhoilseachán
Straitéise Fuinnimh agus aidhmeanna curtha leis,
cuid acu ailínithe le straitéis i dtreo Neodraigh an Ghréasáin foilsithe ag an gComhlacht i Meitheamh 2021,
a chuir béim ar na tosaíochtaí a leanas chun tacú le
todhchaí ísealcharbóin do Thuaisceart Éireann:
• Polasaí agus rialachán a thabhairt le chéile
• Infheistíocht in inathnuaite a luasghéarú
• Infheistíocht in infreastruchtúr gréasáin a thabhairt
chun tosaigh
• Feabhas a chur ar an bpróiseas pleanála
• Rialacháin tógála a nua-aoisiú

Rialachas Corparáideach
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Nuashonrú ar Thosaíochtaí 2021 agus Tosaíochtaí do 2022
Tosaíocht 2021

Dul Chun Cinn 2021

Tosaíocht 2022

Sláinte agus sábháilteacht
a chinntiú D’fhostaithe,
conraitheoirí agus an pobal
ginearálta chun timpeallacht
timpeallacht oibre gan dochar
trí chur i bhfeidhm an chláir
Safer Together
Laghdú inathnuaite a
sheachadadh inár lorg
charbóin inmheánach le leabú
d’iompair agus cleachtais
ísealcharbóin

• Dul chun cinn sa chlár Safer Together

• Leanúint le dul chun cinn ar chlár

Straitéis a sheachadadh chun
tiomantais seirbhíse RP6 a
bhaint amach agus seirbhís
nua-aoiseach do chustaiméirí
a sheachadadh trí Phlean
Gníomhaíochta Seirbhíse do
Chustaiméirí
Oibriú go rathúil i margadh
naisc inchoimhlinte, ag
freagairt san am céanna
le cruth an mhargaidh a
athraíonn go mór tar éis
COVID-19
Clár RP6 a sheachadadh
laistigh liúntais, ag coinneáil
gréasán slán sábháilte agus
dul in oiriúint d’aon chleachtais
agus teorainneacha de bharr
COVID-19

• Seoladh Straitéise do Chustaiméirí

Operational
le tionscnaimh aitheanta agus cur i
bhfeidhm tosaithe
• Creidiúnuithe ISO ábhartha coinnithe

Safer Together le béim ar chultúr
agus cur chuige lárnach ar
dhaoine don sábháilteacht

• Plean Gníomhaíochta Inbhuanaitheachta • Tacú le seachadadh
2021-2024 seolta

• Laghdú 10.1% i lorg carbóin inmheánach

•
•
•
•

•
•

Leochaileacha
Idirghníomhaíocht leanúnach le
custaiméirí trí Phainéal Comhairleach
Idirghníomhaíochta le Custaiméirí
Bainistíocht leanúnach ar bhristeacha
chun nóiméid custaiméirí caillte a laghdú
Uirlis ar líne seolta le ceadú do
chustaiméirí a jab nasctha a rianú
Scair an mhargaidh coinneáilte
go suntasach Ag éascú freisin
iomaíochais ghníomhaigh agus rogha an
chustaiméara
Infheistíocht chaipitil substainteach
(€193 milliún) le linn 2021 le caiteachas
gearrtha i gcomhréir le liúntais
Cleachtais oibre nuashonraithe chun
déileáil rioscaí COVID-19

Phleain Gníomhaíochta
Inbhuanaitheachta

• Leanúint ag seachadadh ar

an straitéis chun tiomantais
seirbhíse RP6 a bhaint amach
• Plean Gníomhaíochta Sheirbhíse
do Chustaiméirí a fhorbairt agus
a sheachadadh chun seirbhís do
chustaiméirí a fheabhsú
• Leanúint ag obair go rathúil i
margadh naisc inchoimhlinte, ag
freagairt san am céanna le cruth
an mhargaidh

• Pleananna gnó go 2024 a

athbhreithniú agus céimeanna
riachtanacha chun cinntiú go
bhfanann Gréasáin NIE in am
don seachadadh rathúil RP6
• Plean gnó RP7 a sheoladh

Clár RP6 a chur in oiriúint
chun freagairt don moill de
Bharr Covid-19 le cinntiú go
seachadtar gach aschur thar
téarma an chláir

Straitéis
Infheistíocht i bhfostaithe trí
fhorbairt fostaithe éifeachtach
agus rannpháirtíocht
fostaithe le béim ar fheabhsú
leanúnach a spreagadh
san am céanna le freagairt
ar athruithe i gcleachtais
oibre agus a eascraíonn ó
COVID-19
Idirghníomhaocht éifeachtach
le príomh-gheallshealbhóirí
chun cuidiú le forbairt agus
cur i bhfeidhm Straitéise
Fuinnimh Todhchaí NI chomh
maith le forbairt aighneachta
Rialaithe Praghais RP7
Ghréasáin NIE

• Béim athnuaite ar Bhord
•
•
•
•

Idirghníomhaíochta Fostaithe agus fóraim
Gutha Tionsclaíoch
Measúnú mionsonraithe ar Chultúr
Sábháilteachta déanta ar feadh an ghnó
Forbairt pholasaithe Oibre Aclaí
Infheisteoirí in athchreidiúnú People Gold

• Infheistíocht leanúnach

i bhfostaithe trí fhorbairt
fostaithe forbairt fostaithe
agus rannpháirtíocht fostaithe
méadaithe le béim ar fheabhsú a
spreagadh go leanúnach chomh
maith le freagairt ar athruithe i
gcleachtais clár Slán Sábháilte

• Idirghníomhaíocht shuntasach le DfE agus • Idirghníomhaíocht éifeachtach a
geallshealbhóirí eile in 2021

• Ullmhúchán do Rialú Praghais RP7 Dul

chun cinn ar an aighneacht, lena n-áirítear
idirghníomhaíocht le UR

Idirghníomhú ar phríomhchinntí polasaithe agus próisis
a theastaíonn don Rialú
Praghais RP7
• Athbhreithniú ar na riachtanais maoinithe
Maoiniú monatóireachta ar
ar bhonn rialta
choinníollacha an mhargaidh
chun tráthúlacht optamach
a bhaint amach don chéad
tiomsú airgid eile
Cuidiú le forbairt pholasaithe • Foilseachán straitéise “Gréasáin chun
Nialas Glan”
fuinnimh nua don NI oiriúnach
• Bainteach go gníomhach le polasaí
chun carbón neodrach a
fuinnimh NI a dheimhniú
bhaint amach roimh 2050
• Faomhadh rialála faighte i gcomhair dul
Idirghníomhú le DfE agus
chun cinn i dtionscnaimh ísealcharbóin
Feidhmeannach NI chun
breise
infheistíocht a lorg i gcomhréir
• Tús ar thrialach bainistíochta ar
le roghanna Athshlánaithe
• éileamh ghréasán FLEX
Ghlais
• Infheistíochtaí don idirthréimhse DSO
Idirghníomhú le
tosaithe ???????????
geallshealbhóirí chun

leanúint le cinntiú go dtuigeann
Gréasáin NIE agus gur féidir leo
cloí le riachtanais geallshealbhóirí
• Forbairt Ghréasáin NIE
Aighneacht Rialaithe Praghais
RP7 chun cloí le riachtanais na
sochaí, custaiméara agus gnó
• Idirghníomhú ar phríomhchinntí polasaithe agus próisis
riachtanacha don Rialú Praghais
RP7

• Leanúint le monatóireachta ar

choinníollacha maoinithe an
mhargaidh chun tráthúlacht
optamach a bhaint amach don
chéad tiomsú airgid eile
• Leanúint ag idirghníomhú agus
tionchar a imirt ar cheisteanna
pholasaithe fuinnimh chun tacú le
dícharbónú agus leictriúchán
• Cuidiú le cur i bhfeidhm Straitéise
Fuinnimh don Todhchaí NI
• Imlonnú luasghéaraithe a thosú ar
áiseanna LCT i gcomhréir le clár
Athchóirithe Glas

• Idirghníomhú le geallshealbhóirí

chun tús a chur le cur i bhfeidhm
DSO i ndiaidh comhairliúcháin
phoiblí ?????????
• Oibriú le maoiniú rialaithe chun
cleachtais DSO a chur i bhfeidhm

Giniúint agus Trádáil (GT)
Jim Dollard
Stiúrthóir
Feidhmiúcháin,
Giniúint agus Trádáil

• Ghearr GT táille bearnúcháin éisceachtúil €154
milliúin sa bhliain ar fhorbairt feirme gaoithe
Easchósta Neart na Gaoithe.

KPI
Brabús Oibriúcháin*

2021
2020

Caiteachas Caipitil

€184 milliún €209 milliún
€108 milliún

€121 milliún

+€76 milliún

+€88 milliún

*roimh earraí éisceachtúla € 82 milliún (2020: €188 milliún)

2. Cuidiú le slándáil fuinnimh don soláthar in Éirinn.

Cad iad príomh-Éachtaí don Ghiniúint
agus Trádáil in 2021?
Bhí dhá phríomh-Éachta don Ghiniúint agus Trádáil (GT) in 2021:

1. Go leor dul chun cinn i seachadadh straitéise inathnuaite GT.
Is aidhm le ESB ar a laghad 5 GW sócmhainní fuinnimh inathnuaite a fháil roimh
2030 agus in 2021 bhí infheistíocht ag GT chun píblíne sócmhainní fuinnimh
inathnuaite a thógáil ar feadh raoin teicneolaíochtaí chun cloí lena dtargaid
inathnuaite.

• In Aibreán 2021, sheol ESB a Chlár Uaillmhianach an Atlantaigh Ghlais @
Moneypoint i gContae an Chláir. Le linn an deich mbliana le teacht, beidh
an suíomh iompaithe ina mhol fuinnimh glas, ag cuidiú d’Éirinn a bheith
ina ceannasaí táirgthe fuinnimh ghlais. Is clár infheistíochta billiúin euro é
Atlantach Glas @ Moneypoint le infheistíochtaí shuntasacha ar an suíomh
thar an chéad deich mbliana eile.
• Fás suntasach i lorg ESB gaoithe inathnuaite. In 2020, cheannaigh ESB
50% scairsheilbh Inch Cape (IC), tionscnamh forbartha feirme gaoithe
easchósta lonnaithe amach ó chósta na hAlbain. Tá go leor dul chun cinn
déanta sa tionscnamh trí fhorbairt chéime le go leor suirbhéanna geoiteicniúla
críochnaithe le linn na bliana. Tá sprioc ag Oibriúchán Tráchtála do 2026.
• Lean an tógáil ar thionscnamh gaoithe easchósta Neart na Gaoithe 448
MW, amach ó chósta na hAlbain freisin. Cé go bhfuil dul chun cinn suntasach
déanta, bhí dúshláin i seachadadh pacáiste bunúis a eascróidh i moill sa
tionscnamh agus costais tógála breise measta le bheith gearrtha ann.
Aithníodh táille laige €154 milliún, agus léiríonn sin an tionchar a bhí ag an
moill.

Le linn 2021, cuireann comhcheangal phraghsanna tráchtearra breosla a
mhéadaíonn go mór, agus éileamh a fhásann don fhuinneamh in Éirinn, béim
ar an riachtanas do leibhéil acmhainne oiriúnach giniúna fuinnimh iontaofa
inseolta ar an gcóras. Tá sé sin tábhachtach chun tacú leis an aistriú chuig córas
leictreachais neodrach, agus tacú le leictriúchán teasa agus iompair, atá lárnach
i gcomhair dícharbónaithe ár sochaí.
Mar cheann de go leor iomaitheoirí san earnáil giniúna fuinnimh in Éirinn, tá ról
ag ESB chun cuidiú slándáil fuinnimh a choinneáil don soláthar.

• Mhéadaigh aschur ó Moneypoint in 2021 tiománaithe ag gearrtha cumhachta
éigeantacha ag gléasraí neamh-ESB, 2021 mar bhliain gaoithe íseal agus
praghsanna gáis iontach ard sa dara chuid den bhliain ar leith. Cuirfidh an
gléasra Moneypoint stad le dóiteán guaile roimh 2025 agus roimh dheireadh
• Na deich mbliana beartaítear go mbeidh athearraíocht ar an suíomh go
hiomlán mar mhol fuinnimh ghlais mar chuid de thionscnamh an Atlantaigh
Ghlais.
• Chuir GT tús le tógáil ceithre thionscnaimh cadhnra (Inse Chór, Ádh Fhada,
An Poll Beag agus An Rinn), ar iomlán 154 MW. Beartaítear go mbeidh an
ceithre cheann in oibriúchán roimh Gheimhreadh 2022/23.
• Tá GT ag forbairt freisin trí thionscnamh giniúna gáis ar leithligh ar féidir leo
cuidiú le chéile le timpeall 190 MW acmhainne giniúna nua i réigiún Átha
Cliath. Dhaingnigh na tionscnaimh sin ar dtús conarthaí 10 mbliana i gceantáil
Shásra um Íocaíocht Toillte (CRM) in 2019 don bhliain acmhainne 2022/23.
D’ainneoin sin, bhí moill ag ESB sa phróiseas forbartha a d’eascraigh i
bhforceannadh na gconarthaí acmhainne sin i mBealtaine 2021. Lean ESB
ag forbairt na dtionscadal agus dhaingnigh sé pleanáil anois ar gach trí
shuíomh. I mí Feabhra 2022, dhaingnigh aschur sealadach na ceantála T-3
2024/25 conarthaí acmhainne 10 mbliana go rathúil don trí thionscadal.

• Is príomh-bhéim é gaoth eascósta in Éirinn go fóill do ESB trí
chomhpháirtíocht leanúnach le Parkwind i bhforbairt feirmeacha gaoithe Oriel
agus Clogherhead, an dá cheann lonnaithe amach ó chósta Co. An Lú.
• Chuir ESB agus Equinor tús le comhfhorbairt go leor tionscnaimh gaoithe
easchósta in Éirinn. I ndiaidh athraithe sa bhéim straitéiseach, roghnaigh
Equinor stop a chur lena thuilleadh forbartha easchósta in Éirinn. D’ainneoin
sin, coinníonn ESB na cearta i gcomhair gach oibre go dtí seo ar thionscnaimh
bainteach agus is mian leis iad a fhorbairt tuilleadh.
Forbairt phíblíne suntasaigh don todhchaí ar shócmhainní gaoithe ar an
gcladach:
• I gcomhpháirtíocht le Bord na Móna, tosaíodh an tógáil ar fheirm gaoithe 83
MW Oweninny Chuid 2 i dtuaisceart Mhaigh Eo.
• Chuir FuturEnergy Ireland, comhfhiontar idir ESB agus Coillte chun suas go
dtí 1,000 MW gaoithe ar an gcladach a fhorbairt in Éirinn ar thalamh Coillte,
tús le oibriúcháin.
• Optamú leanúnach fhorbairtí gréine agus gaoithe iomlán in ullmhúchán do
cheantanna RESS in 2022.
FORLÉARGAS
Forbraíonn agus oibríonn GT portfolio ESB le sócmhainní giniúla leictreachais faoi
úinéireacht go hiomlán nó i gcomhpháirt. Tá sócmhainn suntasach faoi úinéireacht
agus sócmhainn 3ú páirtí acu freisin don portfolio trádála. Comhdhéanann an flít
giniúna 5,404 MW le sócmhainní giniúna ar feadh Margaidh Leictreachais Singil
(SEM) agus na Breataine Móire (GB) lena n-áirítear 983 MW sócmhainní inathnuaite,
le tuilleadh 438 MW á dtógáil in acmhainn inathnuaite agus stórála. Le béim láidir ar
shábháilteacht, seachadaíonn GT luach ag:

• Soláthar táirgí mórdhíola agus trádáilte chun cloí le riachtanais an mhargaidh agus

	Conas a chuidigh Giniúint agus Trádáil
do ESB a straitéis a chomhlíonadh?

Tá aidhm straitéiseach ag ESB chun tacú le dícharbónú na hearnála
leictreachais. Chun an aidhm seo a bhaint amach, de réir cur síos thuas, tá GT
ag infheistiú i sócmhainní fuinnimh inathnuaite ar feadh raoin teicneolaíochtaí
chun cloí lena dtargaid inathnuaite. Tá GT ag forbairt sócmhainní freisin a
thacóidh leis an gcreat sa ghluaiseacht chuig todhchaí ísealcharbóin, amhail
sócmhainní cadhnra agus stórála, cúititheoirí sioncronacha agus aonaid le
breosla gáis a fhreagraíonn go gasta le éileamh an chórais, rud a bheith
tábhachtach chun inathnuaite a éascú ar scála mór sa todhchaí.

• Idirghníomhú ar bhealach cuiditheach sna pobail in aice le tionscadail tógála agus
sócmhainní oibriúcháin
FEIDHMÍOCHT AIRGEADAIS
Tá brabús oibriúcháin GT, roimh earraí éisceachtúla, ag €184 milliún suas go dtí €76
milliún ar 2020. Tá sé sin go háirithe mar gheall ar an lamháil fuinnimh níos airde in
GB tiomanta ag córas leictreachais “teann” (an bearna idir giniúint ar fáil agus éileamh
an chustaiméara níos cúinge ná de ghnáth), praghsanna níos airde agus costais
oibriúcháin níos ísle.

custaiméara

Aithníodh dhá earra éisceachtúla in 2021:

leictreachais stuama agus comhtháthú inathnuaite a éascú

• I mí an Mheithimh 2021, chríochnaigh ESB go rathúil díolachán 47% stainge in

• Acmhainn agus seirbhísí an chórais a chur ar fáil chun tacú le eangach
• Oibriúchán portfolio giniúna ESB a optamú
• Sócmhainní fuinnimh nua a sheachadadh chun tacú le aistriú i dtreo fuinnimh
íseal-charbóin

Straitéis agus Feidhmíocht

Tilbury Green Power, gléasra fuinnimh ó dhramhaíl adhmaid sa Bhreatain Mhór.
D'eascraigh gnóthú éisceachtúil €28 milliún ar dhiúscairt sócmhainne, lena
n-áirítear aisiompú táillí bearnúcháin roimhe.

Baineann caiteachas caipitil €209 milliún in 2021 go
háirithe le infheistíocht leanúnach ESB i sócmhainní
inathnuaite, lena n-áirítear ceannachán 50% úis
Comhfhiontair FuturEnergy Ireland le Coillte, a
thuilleadh infheistíochta i bhfeidhm ghaoithe easchósta
Neart na Gaoithe agus infheistíocht leanúnach in
ollchóiriú agus cothabháil sócmhainní reatha.
TIMPEALLACHT OIBRIÚCHÁIN
Tháinig athrú suntasach ar an tírdhreach de bharr
iomaíochais, rialúcháin agus dícharbónaithe, ag cothú
timpeallachta oibriúcháin dúshlánaigh, go háirithe do
ghléasraí teirmeacha. Chuidigh go leor fachtóirí le
teannas an chórais in SEM in 2021, lena n-áirítear
bristeacha seirbhíse éigeantacha ar 2 ghléasra gais
neamh-ESB, fachtóirí lódála gaoithe níos ísle agus
bristeacha cothabhála suntasacha iarchurtha ó 2020
i ngeall ar COVID-19. Bhí rith portfolio in 2021 chun
tosaigh ar 2020 agus leanfaidh GT le dul chun cinn
agus ag dul in oiriúint don portfolio teirmeach chun a
fheidhmíocht thráchtála a uasmhéadú.
Bhí luaineacht shuntasach ag margaí mórdhíola
leictreachais in 2021, tiománaithe go mór ag
gluaiseachtaí i bpraghsanna tráchtearraí amhail
gáis, guaile agus carbóin, ach freisin trí cheisteanna
áirithe an mhargaidh amhail athraitheacht na gaoithe,
bristeacha gléasra agus cothromaíocht ghinearálta
soláthair/éilimh an chórais. Rinne ESB bainistíocht ar
na neamhchosaintí sin trí fhálú imill suntasaigh.
CUSTAIMÉIRÍ GT
Leanann GT ag cur ar fáil réimse conarthaí trádáilte
le gach comhlachtaí soláthair in SEM, ar bhonn
neamh-idirdhealaitheach, trí ardán trádála thar
an gcuntar i bhfuinneoga trádála seachtainiúil.
Soláthraíonn na fuinneoga trádála sin deis do
sholáthraithe fálú a chur ar a gcuid neamhchosaintí
cumhachta chun riosca luaineachta an mhargaidh a
mhaolú dá gcustaiméirí.
DAOINE
Tá líon na bhfostaithe in GT laghdaithe go 692 ó
796 in 2020. Leanann GT ag díriú ar fheidhmíocht
shábháilte éifeachtach a choinneáil ar a bhunús
sócmhainní, ag seachadadh freisin ar straitéis ESB.
Tá sláinte, sábháilteacht agus folláine riachtanach agus
bhí clár feabhsúcháin sábháilteachta GT 2021 dírithe
ar leanúint ag seachadadh ár gCláir Córais Sábháilte
Oibre, an clár sábháilteachta próiseála a leabú agus
cur chuige ar shábháilteacht iompair a dhoimhniú tríd
an gClár Slán Sábháilte. Maidir le folláine, go háirithe
i ngeall ar COVID-19, rinne GT feasacht níos mó a
chur chun cinn ar shláinte agus folláine, lena n-áirítear
spreagadh d’aisfhriotal sa chlár oiliúna Garchabhrach
Meabhairshláinte ESB agus seachtaine Sláinte agus
Folláine tiomnaithe ESB, dírithe trí Sheaimpíní Sláinte
agus Folláine.
Oibríonn agus coinníonn gach suíomhanna laistigh GT
córais bainistíochta ar shábháilteacht atá deimhnithe
agus iniúchta go seachtrach le caighdeáin idirnáisiúnta
aitheanta, a raibh creidiúnú coinneáilte chucu in 2021.
Leis sin, d’éirigh el gach suíomh GT anois creidiúnú
a bhogadh ó chaighdeán OHSAS 18001 d’athchur
caighdeáin ISO 45001.
Leanann idirghníomhaíocht fhostaithe riachtanach
d’fheidhmíocht rathúil do ghnó GT, níos mó fiú le linn
paindéime COVID-19. Le torthaí suirbhé ar fhostaithe
agus aiseolas eile, leabaigh GT clár saincheaptha
idirghníomhaíochta chun tacú le bainisteoirí,
smaoineamh nuálaíoch a roinnt agus daoine a
choinneáil nasctha, folláin agus sábháilte.
INBHUANAITHEACHT
Oibríonn GT a ghnó le béim ar thionchar comhshaoil a
íoslaghdú, ar aidhm leis méadú suntasach a thabhairt
ar ghiniúint inathnuaite agus laghdú ar dhianas
ginearálta carbóin le giniúint leictreachais. Tá ESB
tiomanta chun aistriú slán inacmhainne a thosú amach
ó úsáid guaile agus móna chun giniúna cumhachta le
dúnadh a ngléasraí móna in 2020. Tá aschur CO2 ó
ghléasraí giniúna GT níos ísle ná 2005 (dáta tagartha)
ag timpeall 46% agus laghdaigh déine carbóin an
táirgthe 34% go 440 g/kWh.
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Rialachas Corparáideach

Ráitis Airgeadais
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Nuashonrú ar Thosaíochtaí 2021 agus Tosaíochtaí do 2022
Tosaíocht 2021

Dul Chun Cinn 2021

Tosaíocht 2022

• Béim uathúil aibhsithe ar fhoghlaim ó

• Leanúint ag coinneáil saor ó thimpistí

• Sábháilteacht an phróisis a leabú

• Leanúint ag atreisiú an phróisis is

Operational
Leanúint ag coinneáil
láthair oibre slán saor ó
thimpistí láthair oibre
ag cuidiú freisin chun Clár
Slán Sábháilte a leathnú
agus a dhoimhniú
Neartú an phróisis
cleachtais sábháilteachta
sa ghnó
Leanúint le maoirseacht
ar chéimeanna tosaigh
shínadh starrach fheirme
gaoithe easchósta Neart
na Gaoithe (NNG)
Maoirseacht ar thráchtálú
fheirme gaoithe easchósta Inch Cape
Ardleibhéal feidhmíochta
a choinneáil sa ghiniúint
agus trádáil araon
An portfolio teirmeach
a fhorbairt is a chur in
oiriúint tuilleadh chun a
fheidhmíocht thráchtála a
uasmhéadú

eachtraí, béim níos mó ar fholláine in
amanna COVID
• Agus ag doimhniú cláir slán sábháilte sa
ghnó, cuireadh tús le

tuilleadh

• Leanúint le maoirseacht ar shíneadh
starrach fheirme gaoithe NNG

le béim leanúnach ar cheachtanna
foghlamtha ó eachtraí
• Leanúint ag leathnú agus doimhniú
clárúcháin i Slán Sábháilte

fearr cleachtais sábháilteachta sa
ghnó
• Leanúint le maoirseacht ar shíneadh
starrach fheirme gaoithe NNG

• CFD a Dhaingniú i gceantáil AR4
• Bhí infhaighteacht bhliantúil fhlít giniúna

beagáinín níos ísle ná 2020 i ngeall ar
dhírátálacha ag Moneypoint in 2021
• Feidhmíocht láidir tráchtála in 2021, ina
raibh Trádáil in ann lamhálacha fuinnimh
láidre a dhaingniú faoina chonarthaí
leictreachais chun tosaigh Ceadú dó
bainistíocht chríonna a dhéanamh ar
nochtadh ar luaineacht gan choinne sna
margaí tráchtearra

agus dul chun cinn a thabhairt don
tionscadal chuig deiridh maoinithe
• Ardleibhéal feidhmíochta a
choinneáil sa ghiniúint agus trádáil
araon
• An portfolio teirmeach a fhorbairt
is a chur in oiriúint tuilleadh chun
a fheidhmíocht thráchtála a
uasmhéadú

Straitéis
Méadú ar líon na
ndeiseanna do
Infheistíocht i nginiúint
ísealcharbóin lena
n-áirítear gréine agus
gaoithe easchósta

• Bainistíocht ar dhúnadh
éifeachtach ordaithe i
stáisiúin móna

• Dul chun cinn suntasach déanta in 2021 • Méadú ar líon na ndeiseanna

le tionscadail gaoithe ar an gcladach, go
sonrach Oweninny 2 agus comhfhiontar
le Coillte
• Comhpháirtíocht leanúnach le Parkwing
ar Fhorbairt fheirmeacha gaoithe
easchósta Oriel agus Cheann Chlochair
• Forbairt cheithre thionscadal cadhnra
(Inse Chór, Áth Fhada, An Poll Beag
agus An Rinn)
• Trasfhoirmiú Moneypoint seolta i mol
fuinnimh ghlais
• Bainistíocht ar dhúnadh éifeachtach
ordaithe agus díchoimisiúnú stáisiúin móna

d’infheistíocht sa ghiniúint
ísealcharbóin lena n-áirítear gréine,
stórála agus gaoithe easchósta

• Díchoimisiúnú a bhainistiú ar stáisiúin
móna agus athchóiriú suímh i
gcomhréir le Ceadúnas Astuithe
Tionsclaíoch EPA. A thuilleadh
roghanna a lorg do na suíomhanna
chun leasa an phobail áitiúil agus
slándáil fuinnimh a sholáthar don
chreat

Cónaí Ísealcharbóin a Chumhachtú
Tá teicneolaíochtaí nua ag trasfhoirmiú córais
fuinnimh na hÉireann, ag soláthar deiseanna
chun foinsí amhail gréine, gaoithe agus stórála
a úsáid chun meascán leictreachais ghlain
a chruthú. Tá ESB ag díriú ar thrasfhoirmiú
Moneypoint i mol fuinneamh glas agus beidh sé
seo mar chéim mhór chun raon teicneolaíochtaí
inathnuaite a imlonnú thar an chéad deich
mbliana eile le acmhainn cumhachta do 1.6
milliún teaghlach. Bainfidh na teicneolaíochtaí
nua sin le ceithre phríomh-thionscnamh:
1) Cúititheoir sioncronach ar shuíomh
Moneypoint
2) Mol easchósta, a éascóidh tógáil do
mháithreach tuirbín gaoithe agus cóimeáil
tuirbín gaoithe sula ndéantar iad a sheoladh
san uisce go dtí a suíomhanna ar feadh boird
farraige an iarthair
3) Tionscnamh gaoithe easchósta ar feadh ar a
laghad dhá chéim ar iomlán 1,400 MW, leis an
gcéad chéim beartaithe chun seachadta

4) gléasra hidrigine sa mheántéarma ar an
suíomh, chun fuinneamh iomarcach na gaoithe
a thiontú go hidrigin i gcomhair stórála agus
úsáideanna eile
Tógáil cúititheoirí sioncronaigh tosaithe in 2021,
le oibriúchán tráchtála beartaithe i nDeireadh
Fómhair 2022. Nuair a chríochnaítear é, beidh
an cúititheoir seo mar an chéad cheann sa tír
ag corprú rotha lústair is mó ar domhain chun
cuspóirí seasmhachta sa ghreille. Déanfaidh
sé sin nascadh méideanna níos mó fuinnimh
inathnuaite a chur chun cinn ar an gcóras
leictreachais.
Tá dul chun cinn maith freisin ar an mol ar
an gcladach. Nuair a chríochnaítear é, beidh
Moneypoint mar lárionad tógála agus cóimeála
tuirbíní gaoithe ar snámh. Tá port uisce domhain
ann cheana sa suíomh, agus dá bharr is talamh
céimnithe idéalach é do thógáil feirmeacha
gaoithe easchósta.

Áiseanna do Chustaiméirí
KPI

Marguerite Sayers
Stiúrthóir Feidhmeannach,
Freagraí do Chustaiméirí

2021
2020

sheachadadh roimh 2030

• In GB, tá margadh luchtaithe leictreachais poiblí an-

Ioncam

Oibriúcháin (Caillteanas)/
Brabús*

€3.1 billiún

(

€2.2 billiún

€58 milliún

+€0.9 milliún

€19 milliún)

(€77 milliún)

*roimh earraí éisceachtúla (€61 milliún )(2020: €Nil)

Cad iad príomh-éachtaí in 2021
d’Áiseanna do Chustaiméirí?
Le linn 2021, lean Áiseanna do Chustaiméirí trína bhranda Electric Ireland, Fuinneamh
ESB, So Energy, Electric Ireland Superhomes, Seirbhísí Fuinnimh Cliste ESB, eCars ESB
agus ESB Telecoms ag cur seirbhíse agus luacha sármhaith ar fáil do gach custaiméirí.
Agus tionchar ó phaindéim COVID-19 á mhothú ar feadh na bliana fós, chuaigh
gach gnó in oiriúint don timpeallacht athraitheach le cinntiú go mbeadh tacaíocht ag
custaiméirí lena linn sin. In áit tosaíochta thar aon rud eile, bhí orainn seirbhís fuinnimh
miondíola iontaofa a sholáthar go sábháilte go os cionn 1.9 milliún custaiméir i go leor
margaí, leis an leibhéal cúraim agus seirbhíse a bhíonn ag ár gcustaiméirí i gcónaí. Tá
bród orm a rá gur sheachadadh muid ar an tiomantas sin.
Bhí seoladh Ciste Cruatain COVID-19 lenár gcomhpháirtithe in Saint Vincent De
Paul (SVP) agus Seirbhís Comhairle Airgid agus Buiséid (MABS) ina thionscnamh
onnghníomhach ag Electric Ireland maidir leis sin, agus chuireamar i bhfeidhm freisin
moratorium ar dhínaisc don chuid is mó den bhliain, chomh maith le raon méadaithe
pleananna íocaíochta solúbtha.
Bhí seachadadh ar straitéis ísealcharbóin ESB mar bhéim suntasach freisin le haghaidh
Áiseanna do Chustaiméirí le linn 2021. Chuir seoladh Electric Ireland Superhomes in
Éirinn agus ceannachán comhlachta miondíola fhuinneamh inathnuaite (So Energy)
in GB a thuilleadh nirt lenár bpost chun seachadadh do chustaiméirí. Bhíomar bródúil
freisin sraith taraifí a sheachadadh do chustaiméirí le méadair cliste, agus bhain ár
gcustaiméirí an-úsáid as na taraifí sin - roghnaigh os cionn 70% de chustaiméirí Electric
Ireland taraif cliste in Éirinn.
FORLÉARGAS
Cuireann Áiseanna do Chustaiméirí gach ofrálacha miondíola ESB le chéile in Éirinn agus GB,
lena n-áirítear Electric Ireland, ESB Energy, So Energy, Electric Ireland Superhomes, Seirbhísí
Fuinnimh Cliste ESB, ESB eCars agus ESB Telecoms.
Is brainse miondíola fuinnimh le ESB in ROI agus Tuaisceart Éireann (NI) é Electric Ireland
ag soláthar leictreachais agus seirbhísí fuinnimh ar feadh an oileáin, chomh maith le gás in
ROI. Le os cionn 1.4 milliún custaiméar agus sciar den mhargadh uile-oileáin leictreachais ar
40%, freastalaíonn Electric Ireland ar gach deighleog an mhargaidh, ó theaghlaigh go gnóthaí
tionsclaíoch agus tráchtála, in ROI agus NI. Ta 22% de sciar an mhargaidh gáis chónaithigh acu
freisin in ROI.
Ó 2018, is é ESB é gnó miondíola cónaitheach leictreachais agus gáis in GB, ag freastal ar
os cionn 160,000 cuntas leictreachais agus gáis cónaitheacha. Le linn 2021, d’fhairsingigh
Áiseanna do Chustaiméirí a ghnó miondíola Fuinnimh ESB le ceannachán an chuid is mó a
scairshealbhaithe in So Energy, branda miondíola a chuireann fuinneamh 100% inathnuaite ar
fáil. Tugann comhcheangal na ngnóthaí sin an chuid is fearr den dá chomhlacht le chéile faoi
réir bhranda So Energy, ag soláthar ar iomlán c.560,000 cuntas gáis agus leictreachais.
Is “Siopa Aonstaid” é Electric Ireland Superhomes a dhéanann bainistíocht ar thionscadal do
gach príomh-staideanna aisfheistithe fuinnimh tí, ó dhearadh aisfheistithe go dtí críochnaithe
agus iarratas do mhaoiniú deontais SEAI.
Tógann eCars ESB, tá úinéireacht agus oibriúchán acu ar ghréasáin luchtaithe d’fheithiclí leictreacha (EV) le n-úsáid go poiblí ar feadh ROI, NI agus GB. Tá os cionn 1,350 pointí luchtaithe
ag an ngréasán ar oileán na hÉireann, chomh maith le os cionn 350 pointe luchtaithe in GB.
Oibríonn ESB Telecoms laistigh margaidh ROI Telecoms Mórdhíola, ag coinneáil agus oibriú c.
420 struchtúr tarchurtha teileachumarsáide agus os cionn 2,000 km gréasáin snáthoptaice.
Tugann Seirbhísí Fuinnimh Cliste ESB (SES) dearadh, forbairt agus seachadadh d’áiseanna
bainistíochta comhtháite d’úsáideoirí fuinnimh móra san UK agus in Éirinn. Ag obair i gcomhpháirtíocht le custaiméirí, seachadaíonn SES áiseanna éifeachtachta fuinnimh saincheaptha,
giniúint ar an suíomh agus teicneolaíochtaí bainistíochta ar éileamh.
FEIDHMÍOCHT AIRGEADAIS
Bhí ioncam in Áiseanna do Chustaiméirí in 2021 ag €3.1 billiún, méadú díreach os cionn 40%
i gcomparáid le 2020. Bhí an méadú go háirithe i ngeall ar sciar den mhargadh méadaithe in
earnáil Úsáideora Fhuinneamh Mhóir (LEU) na hÉireann, ceannachán So Energy in GB agus
tionchar na méaduithe praghais fuinnimh mórdhíola suntasaigh.
In ainneoin méadaithe in ioncam iomlán, thuairiscigh Áiseanna do Chustaiméirí caillteanas
oibriúchán €19 milliún (roimh earraí éisceachtúla). Bhí feidhmíocht airgeadais laistigh ROI agus
NI go mór i gcomhréir le blianta roimhe. D’ainneoin sin, bhí caillteanais sa ghnó miondíola GB a
d’eascraigh ó chostais méadaithe sa mhargadh fuinnimh mórdhíola cúpláilte le mandáid rialála
mheall caidhp phraghais caillteanas ginearálta do bhliain 2021.

Straitéis agus Feidhmíocht

Conas a chuidíonn an gnó le ESB a
straitéis a chomhlíonadh?
Tá custaiméirí idirghníomhacha, nasctha, feasach tábhachtach don aistriú chuig
todhchaí ísealcharbóin.
Tá Áiseanna do Chustaiméirí riachtanach chun cuidiú le ESB seachadadh ar a straitéis
agus tacú le seachadadh Phleain Gníomhaíochta ar son na hAeráide. Déanann
sé sin trí tháirgí agus seirbhísí a thugann faisnéis do chustaiméirí maidir le úsáid
fhuinnimh agus a cheadaíonn dóibh an t-am a úsáideann siad a gcuid fuinnimh a
rialú agus a optamú. Cuidíonn taraifí cliste Electric Ireland le custaiméirí fuinneamh a
úsáid nuair atá sé tairbheach dóibh agus don chóras, agus soláthraíonn taraifí glasa
baránta do chustaiméirí go dtagann a gcuid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite amháin.
Suiteálann Electric Ireland agus So Energy araon painéil gréine, cadhnraí, luchtairí EV
agus rialaitheoirí cliste chun cuidiú tuilleadh le custaiméirí lena riachtanais fuinnimh.
Soláthraíonn ár Electric Ireland Superhomes JV nua siopa aonstaid chun tionscnamh
a bhainistiú d’aisfheistithe fuinnimh i dtithe na gcustaiméirí. I gcomhair custaiméirí gnó,
soláthraíonn Seirbhísí Fuinnimh Cliste comhairle saineolach ar optamú an phróisis
PV Gréine agus téamhú ísealcharbóin agus teicneolaíochtaí fuaraitheora. Trínár
gcuid gnóthaí eCars, táimid ceannródaíoch freisin le dícharbónú iompair ag soláthar
infreastruchtúir náisiúnta, poiblí EV in ROI agus NI, agus ag obair le go leor eagraíochtaí
agus Comhairlí Borough in GB chun gréasáin luchtaithe a shuiteáil.

I ngeall ar na caillteanais a tharla agus ar choinníollacha an mhargaidh in GB, aithníodh foráil
conartha dochraidí (a bhaineann go háirithe le custaiméirí taraife athraithigh) agus táille laige
maidir le cáilmheas gaolta le ceannachán So Energy. D’eascraigh sé sin i dtáille éisceachtúil ag
€61 milliún ar iomlán. Tá a thuilleadh mionsonraí ar fáil i nóta 6 na ráiteas airgeadais.
TIMPEALLACHT OIBRIÚCHÁIN
Lean paindéim COVID-19 ag sonrú timpeallachta oibriúcháin do gach gnóthaí ESB in 2021.
Bhí scála na ndúshlán a bhí roimh gach custaiméirí agus ball foirne ar feadh gach earnála
agus dlínse, suntasach agus gan fasach. Chuaigh Áiseanna do Chustaiméirí in oiriúint chun
seachadadh do chustaiméirí d’ainneoin timpeallachta a athraíonn go leanúnach agus chinntigh
sé go raibh leibhéil seirbhíse agus eispéireas do chustaiméirí coinneáilte agus feabhsaithe le
linn 2021.
Is margadh dinimiciúil iomaíoch é margadh miondíola fuinnimh in ROI le ardleibhéal iompaithe
nó malartaithe custaiméirí. Díríonn Electric Ireland ar chustaiméirí dílis a chúiteamh le
lascainí seasmhacha, ceann de rátaí aonaid chaighdeánaigh is saoire sa mhargadh, seirbhís
custaiméara sármhaith agus táirgí nuálaíocha. Chomh maith leis an chuid eile den Eoraip, fuair
margadh ROI tionchar ó luaineacht phraghais fuinnimh mórdhíola suntasach in 2021. Chinntigh
poist trádála éifeachtacha Electric Ireland go mbeadh a mhéaduithe taraife níos ísle ná a
phríomh-iomaitheoirí, i leictreachas agus gás araon.
In NI, tá Electric Ireland san iomaíocht le 6 sholáthraí i margadh leictreachais cónaitheach. Tá an
margadh in NI iomaíoch freisin, le gach soláthraithe onnghníomhach le feachtais a dhíríonn ar
cheannachán agus coinneáil custaiméirí. Is é Electric Ireland é an ceathrú soláthraí is mó in NI.
Tá margadh GB iomaíoch go dian, agus bhí c.70 miondíoltóirí acu sa mhargadh ag a
bhuaicphointe in 2018. Cé go bhfuil comhdhlúthú suntasach sa mhargadh fuinnimh le cúpla
bliain anuas, bhí luasghéarú sa dhá mhí is déanaí in 2021 sa chomhdhlúthú le níos mó ná 25
comhlacht soláthair leictreachais atá sa mhargadh sa bhFómhar/sa Gheimhreadh, ag eascrú
ó phraghsanna méadaithe go mór i margadh fuinnimh mórdhíola, cúpláilte le caidhp phraghais
rialála-mandáid. Ní chreideann Áiseanna do Chustaiméirí go bhfuil an meicníocht chaidhp
phraghais oiriúnach don chuspóir, go háirithe i dtréimhse praghsanna fuinnimh luaineacha agus
atá ag idirghníomhú le OFGEM ar go leor comhairliúcháin rialála chun athbhreithniú a thabhairt
ar an meicníocht chaidhp phraghais. Creideann So Energy go bhfuil sé in áit uathúil chun fíorrogha a thabhairt do chustaiméirí in GB do na blianta atá ag teacht, ag cur eispéiris inathnuaite,
nuálaíoch, digiteach, lárnaithe ar an gcustaiméar do chustaiméirí.
D'eascraigh buairtí maidir le athrú aeráide, i dteannta le infhaighteacht mhéadaithe an digitithe
agus na teicneolaíochta, in ionchais suntasacha na gcustaiméirí le blianta anuas:
• I gcomhair custaiméirí cónaithe, pleananna fuinnimh ghlais, rialuithe ar fhuinneamh cliste,
slándáil cliste tá córais, seirbhísí suaimhnis intinne agus uirlisí anailíse ar shonraí go léir ag
éirí ina bpríomh-chodanna le moltaí custaiméirí
• Is aidhm le Plean Gníomhaíochta ar son na hAeráide in Éirinn foilsithe i mí na Samhna
méadú a thabhairt ar líon na Evanna in ROI go 945,000 agus c.500,000 aisfheistiú tí a

ghníomhach freisin, le c.35 comhlacht a ofrálann luchtú EV
• Tá úsáideoirí móra fuinnimh (LEU) ar feadh gach dlínsí
ag iarraidh a n-aitheantais ísealcharbóin a fheabhsú agus
éifeachtachtaí oibriúcháin a sheachadadh, ag eascrú i méadú
i líon na gcomhlachtaí comhairleacha fuinnimh ag oibriú i
margadh LEU
CUSTAIMÉIRÍ FREAGRAÍ CUSTAIMÉARA
D’fhan nasc láidir le custaiméirí mar phríomh-cheist d’Áiseanna
do Chustaiméirí in 2021 agus éigeandáil sláinte COVID-19 ag
leanúint. Bhí gach táscairí feidhmíochta tábhachtach agus leibhéil
sásaimh custaiméara coinneáilte ar feadh 2021, in ainneoin
gur gá dóibh na seirbhísí sin a sheachadadh go fíorúil, le baill
foirne ag obair go cianda beagnach ar iomlán, amach ó ghnáthshuíomhanna oifige.
Bhí tacaíocht do phobail an-tábhachtach i gcónaí do ESB agus bhí
sé níos tábhachtaí ná riamh in 2021. Léirigh feachtais urraíochta
na hÉireann - lena n-áirítear ócáid Darkness Into Light i gcomhair
Pieta House, Craobh Mionúir CLG agus Game Changers (foireann
sacair na mban IFA in NI) conas a chuidíonn pobail lena chéile,
agus bhí Electric Ireland bródúil le bheith mar chuid de na
iarrachtaí sin.
In 2021 seoladh freisin Ciste Cruatan COVID-19 €2 milliúin mar
chuid de chomhpháirtíochtaí fadbhunaithe idir Electric Ireland,
Cumann Naomh Uinseann de Pól (SVP) agus Seirbhís Chomhairle
Airgid agus Buiséid (MABS). Is aidhm leis an gciste seo tacaíocht
a thabhairt do chustaiméirí a fuair tionchar airgeadais ó COVID-19
agus dá bharr atá ag streachailt chun a gcuid billí fuinnimh a
íocadh. Chomhaontaigh Áiseanna do Chustaiméirí freisin cuidiú le
ciste cruatan in NI comhordaithe ag an Rialaitheoir Fóntais agus
chomhaontaigh siad freisin páirt a ghlacadh i Scéim Lascaine um
Thithe Níos Teo in GB.
Chuir Áiseanna do Chustaiméirí a thuilleadh feabhais freisin lena
n-ofrálacha seirbhíse le linn 2021:
• Seoladh Electric Ireland Superhomes, “Siopa Aonstaid”
a dhéanann bainistíocht ar thionscadal do gach príomhstaideanna aisfheistithe fuinnimh tí, ó dhearadh aisfheistithe go
dtí críochnaithe agus íocaíocht do mhaoiniú deontais SEAI
• Pleananna ‘Home Electric+’ Méadraithe Leictrigh de chuid
Electric Ireland Chun cuidiú le custaiméirí a thuilleadh a
fhoghlaim maidir lena gcuid úsáide fuinnimh, laghdú ar a
n-úsáid leictreachais ginearálta agus laghdú ar a gcuid billí
ag baint úsáide as leictreachas níos saoire ag amanna difriúla
an lae
• Ceannachán soláthraithe fuinnimh ceannasaíoch UK, So
Energy, chun Feabhas a chur ar a bpost i margadh miondíola
UK agus leanúint lena thiomantas chun fuinneamh glan, sán
agus inacmhainne a sheachadadh do chustaiméirí. Eascróidh
cumasc So Energy agus ESB Energy i gcomhlacht ag freastal
ar os cionn 300,000 custaiméar, an chuid is mó acu dhábhreosla
DAOINE
Ní raibh Áiseanna do Chustaiméirí in ann a dtargaidí straitéiseacha agus oibriúcháin a chomhlíonadh gan acmhainn, feasacht,
tiomantas agus feidhmíocht a gcuid foirne atá díograiseach maidir
le seachadadh do chustaiméirí i gcomhréir le aidhmeanna straitéiseacha ESB. Cinnteoidh béim leanúnach láidir ar fhorbairt an
fhostaithe agus earcaíochta dhírithe ar feadh raoin disciplíní nasctha leis an straitéis fáis go leanfaidh Áiseanna do Chustaiméirí
mar áit oibre an-tarraingteach, ag soláthar ofrálacha iomaíocha
do chustaiméirí, seirbhís sármhaith do chustaiméirí agus táirgí nua
nuálaíocha chun cloí le riachtanais athraitheacha.
INBHUANAITHEACHT
Tá Electric Ireland comhfhiosach maidir lena gcuid gnó a oibriú
ar bhealach inbhuanaithe agus freagrach don chomhshaol agus
deimhnithe don chaighdeán ISO 14001. Oibríonn Electric Ireland
go gníomhach le custaiméirí chun cuidiú leo feabhas a chur ar
inbhuanaitheacht a dtithe agus gnóthaí trí úsáid éifeachtach an
fhuinnimh soláthraithe dóibh.

Cónaí Ísealcharbóin a Chumhachtú
Tá seirbhísí agus táirgí sármhaith a thabhairt do
chustaiméirí i gcónaí lárnach do rath ESB. Cinntiú
go bhfaigheann gach custaiméirí tacaíocht leis na
dúshláin a bhíonn sa saol, ag obair le chéile chun
sochaí a aistriú i dtreo todhchaí dícharbonaithe níos
éifeachtaí, agus comhdhéanann sin fórsa atá taobh
thiar de gach rud a sheachadaíonn Áiseanna do
Chustaiméirí.
Trí bhunaíocht Electric Ireland Superhomes,
chruthaigh Áiseanna do Chustaiméirí seirbhís
a thacaíonn le Plean Gníomhaíochta ar son na
hAeráide le 500,000 aisfheistiú baile roimh
2030 agus a cheadaíonn do chustaiméirí
baile compordach, folláin agus ísealcharbóin
a bhaint amach trí aisfheistiú don bhaile ar fad
cumhachtaithe ag fuinneamh inathnuaite.

Rialachas Corparáideach
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Nuashonrú ar Thosaíochtaí 2021 agus Tosaíochtaí do 2022
Tosaíocht 2021

Dul Chun Cinn 2021

Tosaíocht 2022

Oibriúcháin
Aistear digiteach is
• Tá dearcthaí saincheaptha ar úsáid
fearr san aicme a
fuinnimh a thógann thar am mar phríomhsheachadadh le feabhsú ar
fheidhm tháirgí Méadrachta Cliste nua
shaincheapadh, feidhmíocht
seolta in 2021
ar líne, acmhainneacht agus • Cinntíodh go raibh gach méadracht
fheidhmíochta seirbhíse coinneáilte
dearcthaí saincheaptha
d’ainneoin tionchair COVID-19

Bainistíocht láidir stuama
ar an mbunús costais
ar feadh Áiseanna do
Chustaiméirí chun leanúint
ag seachadadh luacha ar
airgead do gach custaiméirí
Leanúint ag seachadadh
straitéise bainistíochta ar
chreidmheasa atá dírithe
ar an gcustaiméar ach
éifeachtach agus cinntiú
go bhfuil cosaint ag
custaiméirí leochaileacha
agus nach ndéantar fiach
iomarcach a bhailiú. Beidh
sé tábhachtach go háirithe i
gcomhthéacs na paindéime
COVID-19 leanúnaigh agus
costais fuinnimh mórdhíola
a mhéadaíonn
Feidhmiú céimneach a
sheachadadh do mhoil
luchtaithe agus luchtairí
caighdeánacha a athchur.
Athróidh sé sin eispéireas
an tiománaithe ó úinéirí EV
ar feadh ROI
Raon réitigh a sheachadadh
do riachtanais na
gcustaiméirí trí
sheachadadh seirbhísí agus
táirgí nua

• Feabhsúcháin breise a

sheachadadh d’aistir an
chustaiméara dhigitigh ag
feabhsú seirbhíse do chustaiméirí
agus a thuilleadh cumhachtaithe a
thabhairt do chustaiméirí
• Bheith i gceannas ar dhearcthaí
saincheaptha do chustaiméirí
leictreachais in Éirinn agus
méadair cliste á gcur i bhfeidhm
go náisiúnta
• Bainistíocht iontach seachadta ar chostais, • Éifeachtacht a sheachadadh ar
ag éascú tiomantais chun custaiméirí dílis
feadh bunúis costais le cinntiú gur
a chúiteamh le lascainí gach bliain
féidir le Áiseanna do Chustaiméirí
leanúint ag cur tairiscintí praghais
iomaíocha ar fáil do gach
custaiméirí

• Moratóirí dínasctha curtha i bhfeidhm ar

• Leanúint ag seachadadh

• Tá os cionn 240 luchtaire caighdeánach

• Raon táirgí agus seirbhísí

• Raon pleananna phraghas méadair a

• Tá béim leanúnach ag gnóthaí

bhealach onnghníomhach do chustaiméirí
le linn dianghlasála COVID-19
• Seoladh Ciste Cruatan Covid €2m le
comhpháirtithe fadbhunaithe SVP agus
MABS chun tacú le custaiméirí
• Raon táirgí agus roghanna íocaíochta
cúpláilte le idirghníomhú luath le
custaiméirí

(suas go dtí 22kW) athchurtha, tá 35
luchtaire caighdeánach nuashonraithe le
luchtairí gasta (suas go dtí 50kW) agus
naoi mol arda (suas go dtí 150kW) i go
leor suíomhanna imlonnaithe go dtí seo
• Os cionn 98% iontaofachta bainte amach
in infreastruchtúr luchtaithe poiblí
• Seoladh Seirbhíse Caidéil Teasa do
chustaiméirí in 2021 chun tacú le
custaiméirí le “Bailte Uile-Leictreacha”

straitéise bainistíochta ar
chreidmheasa atá dírithe ar an
gcustaiméar ach éifeachtach
agus cinntiú go bhfuil custaiméirí
leochaileacha cosanta
• Idirghníomhaíocht leanúnach a
chinntiú le gníomhaireachtaí an
Stáit agus catharnachtaí chun
tacú le custaiméirí

nuálaíoch a sheachadadh do
chustaiméirí
• Feidhmiú céimneach a
sheachadadh do mhoil luchtaithe
cumhachta agus athchur luchtairí
caighdeánaigh. Athróidh sé sin
eispéireas an tiománaithe ó úinéirí
EV ar feadh ROI& ROI agus NI

Straitéis
Feabhas a chur ar
eispéireas an chustaiméara
ar feadh gach deighleoga an
mhargaidh, rud riachtanach
le haghaidh Áiseanna
do Chustaiméirí. Mar
thoradh, beidh infheistíocht
leanúnach agus forbairt ar
acmhainn seirbhíse digití
Beidh Áiseanna do
Chustaiméirí chun tosaigh
ar thodhchaí níos gile ag
díriú ar sheachadadh ar
gach targaidí éifeachtachta
fuinnimh, chomh maith le
táirgí agus seirbhísí nua a
chur ar fáil do chustaiméirí
chun iompair níos éifeachtaí
ó thaobh fuinnimh a
spreagadh
Luach agus seasmhacht
an phraghais a chinntiú do
chustaiméirí, ag leanúint
le bainistíocht rathúil ar
leachtacht an mhargaidh
agus fálú éifeachtach a
chinntiú do riosca mórdhíola
an mhargaidh
Go leor brandaí, ofrálacha
seirbhíse, sciar den
mhargadh Áiseanna do
Chustaiméirí ar feadh
margaí NI agus GB, ag
seachadadh luacha agus
seirbhíse sármhaith do
chustaiméirí

sheoladh do chustaiméirí le roghanna nua
nach raibh ar fáil sa mhargadh roimhe
sin, m.s. “Weekender” agus “Night Boost”
a thugann Dé Satharn nó Domhnaigh
saor in aisce nó rátaí an-íseal san oíche
saincheaptha do thiománaithe EV sa
sochaí

• Seoladh Electric Ireland Superhomes -

Áiseanna do Chustaiméirí i
bhforbairt acmhainne seirbhíse
digití ar feadh an aistir eispéiris do
chustaiméirí iomláine

• Beidh Áiseanna do Chustaiméirí
‘Siopa Aonstaid’ a thugann cúram do gach
i gceannas ar an mbealach, le
príomhstaideanna aisfheistithe fuinnimh
spreagadh agus luaíocht d’iompair
baile, ó dhearadh aisfheistithe go dtí
fuinnimh níos éifeachtaí
críochnaithe an tionscadail agus íocaíocht • Déanfaidh SES agus Electric
Ireland Superhomes seirbhísí
mhaoinithe deontais SEAI
fuinnimh a sholáthar dár
gcustaiméirí cónaitheacha agus
tráchtála ag seachadadh áiseanna
chun réitigh ísealcharbóin a
sheachadadh
• Bainistíocht déanta go rathúil ar
• Luach agus seasmhacht an
luaineacht an mhargaidh chomh mór agus
phraghais a chinntiú chomh mór
is féidir le cinntiú go mbeadh seasmhacht
agus indéanta do chustaiméirí,
an phraghais a choinneáil dár gcustaiméirí
ag leanúint le bainistíocht rathúil
chomh mór agus is féidir
ar luaineacht an mhargaidh agus
• Bhí méaduithe cónaitheacha Electric
fálú éifeachtach a chinntiú do
Ireland ar na ceann is ísle sa mhargadh in
riosca mórdhíola an mhargaidh
ROI in 2021
• Ceannachán soláthraithe fuinnimh
• Leanúint ag fás brandaí Áiseanna
ceannasaíoch UK, So Energy, chun
do Chustaiméirí, ofrálacha agus
feabhas a chur ar a bpost i margadh
sciartha an mhargaidh ar feadh
miondíola UK agus leanúint lena
margaí NI agus GB
• Suíomh cónaitheach Áiseanna
thiomantas chun fuinneamh glan, sán
do Chustaiméirí a fhás in GB ar
, agus inacmhainne a sheachadadh dá
feadh So Energy
chustaiméirí

Seirbhísí Innealtóireachta
Denis O Leary

Is cuspóir le Tionscadail Innealtóireachta agus Móra (EMP) chun tionscadail
agus áiseanna innealtóireachta móra a sheachadadh a theastaíonn ó ESB agus
a chustaiméirí le bheith i gceannas ar fhuinneamh iontaofa, inacmhainne agus
ísealcharbóin.
Le linn 2021 d’oibrigh EMP le Giniúint agus Trádáil (GT) chun dul chun cinn a thabhairt
ar straitéis fáis GT trí fhorbairt do dheiseanna giniúna inathnuaite nua lena n-áirítear
Inch Cape Offshore Limited, comhfhiontar 50:50 le Red Rock Power Limited chun
feirm gaoithe MW c.1,080 a fhorbairt amach ó chósta na hAlbain. Tá EMP ag obair
freisin ar raon tionscadail forbairtí inathnuaite eile easchósta agus ar an gcladach trí
chomhpháirtíochtaí ESB le Inathnuaite EdF ar fheirm gaoithe Neart na Gaoithe 448 MW
amach ó chósta na hAlbain, le Parkwind ar fhorbairt fheirmeacha gaoithe Oirialla agus
Cinn Chlochair amach ó chósta Oirthir na hÉireann agus le Bord na Móna ar fhorbairt
feirme gaoithe ar an gcladach Oweninny (Cuid 2) 83 MW in Co. Mhaigh Eo. Tá EMP
ag obair freisin le GT chun tionscadal Atlantaigh Ghlais @ Moneypoint a fhiebairt agus
a sheachadadh le cuspóir chun mol fuinnimh ghlais a chruthú ag suíomh Moneypoint
ESB in Co. an Chláir. Thosaigh an chéad chuid seo den chumasú inathnuaite don
tionscadal seo in 2021, le tosaíocht ar thógáil cúititheora sioncronaigh le EMP chun
raon seirbhísí leictreacha a sholáthar don ghreille leictreachais le ceadú do thoirteanna
arda inathnuaite ar an gcóras. Chun a thuilleadh tacaíochta a thabhairt do pholladh ar
an gcóras, tá EMP i gceannas freisin ar go leor tionscadail tógála chun ceallraí gasta
solúbtha do theicneolaíochtaí aero a thabhairt don ghreille. Rinne EMP bainistíocht
rathúil freisin ar chlár bristigh cothabhála giniúna le linn 2021 i gcomhoibríocht le GT
agus thacaigh sé le díolachán rathúil Tilbury Power Limited, tionscadal fuinnimh ó
dhramhaíl lonnaithe i Londain.
Tá obair le Gréasáin ESB, go leor tionscadail móra, lena n-áirítear seachadadh tógála
ar infreastruchtúr mhór don ghréasán tarchurtha agus gréasán dáileacháin, in éineacht
le naisc do chustaiméirí tionscail móra, faoi fhreagracht EMP anois. Beidh seachadadh
tionscadail móra ag EMP agus cláir oibre eile ag Gréasáin ESB ag uasmhéadú
seachadta do chlár oibre ginearálta Ghréasáin ESB. Le linn 2021, rinneadh go leor
oibre chun seachadadh a fhorbairt agus a phleanáil le tionscadail móra Ghréasáin
ESB a theastaíonn don tréimhse PR5 (2021 go 2025). Rinne EMP bainistíocht ar
sheachadadh os cionn €180 milliún tionscadail móra Ghréasáin ESB in 2021.
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Ráitis Airgeadais

Tionscadail Móra
Stiúrthóir Feidhmiúcháin,
Seirbhísí Fiontair

Faoi réir Maoine agus Slándála Grúpa, rinne athfhorbairt ceannoifige ESB, Project
Fitzwilliam, le dul chun cinn le linn na bliana agus tógáil críochnaithe faoi na caighdeáin
is airde inbhuanaitheachta. Beartaítear go mbeidh ESB lonnaithe in 27 Fitzwilliam ina
cheannoifig i ráithe 1 2022. Mar chuid den athfhorbairt seo, bhí conradh díolacháin do
28 Fitzwilliam comhaontaithe le Amundi Real Estate in 2020 críochnaithe go rathúil
in 2021. Tá 28 Fitzwilliam réamh-ligthe go hiomlán le comhlacht teicneolaíochta
domhanda Salesforce.
Lean ESB International ag seachadadh raoin áiseanna innealtóireachta, oibriúcháin
agus cothabhála agus seirbhísí comhairliúcháin le cliaint náisiúnta agus idirnáisiúnta
araon. Le linn 2021, sholáthair ESB International seirbhísí bainistíochta ar fhóntais don
chomhlacht fóntais náisiúnta sa Libéir bunaithe ag Millennium Challenge Corporation
chun cuidiú feidhmíocht an fhóntais a fhorbairt chun tacú le forbairt eacnamaíoch is
leithne sa Libéir. D’oibrigh ESB International gléasra cumhachta Delimara 4 freisin
i Málta trína chlár cothabhála mór agus tionscnaimh tarchurtha criticiúla seachadta
suas go dtí 400 kV agus soláthraíonn sé seirbhísí chomhairleacha freisin do chliaint go
domhanda.

Cad iad príomh-Éachtaí in 2021 le
Seirbhísí Fiontair?
Mar lárionad sármhaitheasa i gcomhair raoin leathain príomh-phróisis gnó agus seirbhísí
ar feadh Grúpa ESB, áirítear le éachtaí Sheirbhísí Fiontair 2021:
1. Leanúnachas rathúla a chinntiú le gach próisis gnó, seirbhísí agus tionscadail a
sheachadaíonn Seirbhísí Fiontair do ESB le linn paindéime COVID-19.

Is aidhm le cur chuige lárnaithe ar sheachadadh tionscadail mhóir tionscadail a
sheachadadh ar bhealach sábháilte éifeachtach ag tacú le aidhmeanna deiridh
airgeadais ESB. Tá an cur chuige seo bunaithe ar dea-chleachta acmhainne
bainistíochta tionscadail agus conartha ar féidir léi a bheith curtha i bhfeidhm ar feadh
an Ghrúpa, ag leanúint riachtanais rialála leis.

•
•

3. Ag glacadh róil cheannais agus ag feidhmiú mar eiseamláir i seachadadh
trasfhoirmithe dhigitigh agus seaimpín ar chur chuige digiteach ar feadh ESB trí
mheán:

•

(ERP) agus ardán SAP don chéad ghlúin eile, SAP S/4Hana in éineacht le
modúil HR Concur agus Success Factors. Aithníodh an tionscadal seo ag SAP
Customer Success Awards UK & Ireland 2021 le duais “Luach Gnó is Fearr”
• Clár Digiteach Luasghéaraithe ESB, ag ceadú agus tacú le trasfhoirmiú digiteach
ar feadh ESB trí theicneolaíochtaí, ardáin agus bealaí oibre nua
• Project Edge, príomh-chumhachtóir oibre chliste, lena n-áirítear foráil
feidhmiúlachtaí oibre cianda (m.s. Crua-earraí/bogearraí) a thugann solúbthacht
iomlán d’fhoireann ESB le úsáid as teicneolaíocht

Conas a chuidíonn an gnó le ESB a
straitéis a chomhlíonadh?

Le feirmeacha gaoithe nua, tionscadail tarchurtha nó dáileacháin leictreachais, nó
teicneolaíochtaí amhail stóráil cadhnra nó giniúint chumhachta solúbtha, is príomhriachtanas é acmhainn innealtóireachta thráchtála do ESB. Tacaíonn an acmhainn
seo freisin le cothabháil leanúnach infreastruchtúir reatha, ag cinntiú go bhfeidhmíonn
na sócmhainní giniúna agus gréasáin sin go héifeachtach trína saolta chun cloí le
riachtanais custaiméara agus an mhargaidh.

Is cuspóir le Enterprise Services straitéis ESB a chumasú trí cheannasaíocht, comhairle
agus seachadadh ina phríomh-réimsí saineolais, ag cuidiú ar bhealach suntasach le
seachadadh aidhmeanna straitéiseacha agus airgeadais ESB:

2. Leanúint ag tacú le gnóthaí eile chun a gcuid freagra a bhainistiú Ar COVID-19,
lena n-áirítear tacaíocht leanúnach le obair chianda ar scála leathan ar feadh ESB.

• Seoladh beo agus glacadh rathúil an chórais Pleanála Acmhainne Fiontair ESB

Tugann innealtóireacht agus seachadadh Tionscadail Mhóir straitéis ESB chun saoil
trí sheachadadh mór-thionscadail agus áiseanna innealtóireachta a cheadaíonn
táirgeadh, nasc agus seachadadh leictreachais ísealcharbóin. Is aidhm le EMP lárionad
sármhaitheasa innealtóireachta agus chun seachadadh tionscadail mhóir deachleachtais leanúnaigh a chinntiú ar feadh ESB.

Conas a chuidigh Enterprise
Services le ESB an straitéis seo a
chomhlíonadh?

•
•
•

Príomh-chomhairle straitéiseach a sholáthar maidir le sármhaitheas dlí, soláthair,
pinsin, árachais, oibriúcháin, agus seirbhísí ghairmiúla eile
Raon leathan príomh-phróisis agus seirbhísí gnó IT a sholáthar do Ghrúpa ESB,
lena n-áirítear seirbhís IT agus seachadadh tionscadail, anailísíocht agus saineolas
trasfhoirmithe dhigitigh a chuireann custaiméir agus eispéireas daoine i gcroílár
Raon leathan seirbhísí cuntasaíochta airgeadais, tuairiscithe agus idirbhirt a
sholáthar do Ghrúpa ESB
Leanúint le bainistíocht shábháilte ar portfolio maoine ESB le linn paindéime
COVID-19, chomh maith le feistiú áitribh ESB chun obair chianda a cheadú
Ról ceannasaíoch a imirt i seachadadh feabhsaithe feidhmíochta agus
trasfhoirmithe gnó ar feadh ESB
Leanúint ag tógáil agus ceadú foirne ard-fheidhmíochta, sábháilte, ag obair i
gcomhoibríocht agus comhpháirtíocht leis an gcuid eile de Ghrúpa ESB

4. Ról ceannasach a imirt i seachadadh trasfhoirmithe gnó ar feadh ESB, ag
seachadadh freisin ar ár gClár Trasfhoirmithe féin.
FORLÉARGAS
Príomh-réimsí saineolais Enterprise Services:

• Comhairleoir straitéiseach le Grúpa ESB maidir le feidhmeanna Enterprise Services
dírithe ar sheachadadh straitéise agus cruthaíocht luacha

• Freagrach as próisis agus seirbhísí criticiúla don ghnó a sholáthar do Ghrúpa ESB,
dírithe ar éifeachtacht oibriúcháin

• Freagrach as trasfhoirmiú digiteach a spreagadh do Ghrúpa ESB, ag úsáid sonraí
agus teicneolaíochta, chomh maith le sármhaitheas oibriúcháin a spreagadh ar
feadh ESB

Tá forléargas ar fheidhmeanna Enterprise Services achoimrithe thíos:
Feidhm

Cuspóir

Dlí
FORLÉARGAS
Soláthraíonn gnó EMP lárionad innealtóireachta do ESB, seachadaíonn sé tionscadail
móra ar feadh Ghrúpa ESB, tá sé freagrach as portfolio Maoine agus Slándála ESB,
agus soláthraíonn sé seirbhísí innealtóireachta agus eile do chliaint trí ESB International.
Tá os cionn 800 duine sa ghnó a chomhoibríonn le gnóthaí eile i réimsí in ESB agus
seachadaíonn sé seirbhísí innealtóireachta do chliaint seachtracha go náisiúnta agus
idirnáisiúnta.
LÁRIONAD INNEALTÓIREACHTA
Áirítear leis an Lárionad Innealtóireachta innealtóireacht shibhialta, chomhshaoil
agus inathnuaite, innealtóireacht ghiniúna, agus innealtóireacht agus seachadadh do
ghréasáin tarchurtha agus dáileacháin. Tá feidhmeanna innealtóireachta bainteach i
dtionscadail forbartha nua ón gcoincheap go dtí tógáil agus coimisiúnú. Tacaíonn siad
freisin le oibriúchán agus cothabháil ar shócmhainní reatha ar feadh Ghrúpa ESB, agus
oibríonn siad le Maoin agus Slándáil Ghrúpa agus ESB International.
SEACHADADH MÓR-THIONSCADAIL
Tá freagracht ar leithligh ag dhá réimse feidhme laistigh EMP as seachadadh mórthionscadail do Ghréasáin Giniúna agus Trádála ESB. Oibríonn siad sin leis na gnóthaí
i gceist agus tá siad ag tógáil acmhainne fheabhsaithe le cinntiú go ndéantar na
tionscadail sin a sheachadadh agus go sroicheann ESB na aidhmeanna leagtha amach
i straitéis ESB.
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Geraldine Heavey

Stiúrthóir Feidhmiúcháin
(Gníomhach),
Innealtóireachta agus
Thionscadail Móra (EMP)

Cad iad príomh-éachtaí in 2021
d’Áiseanna do EMP?
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MAOIN AGUS SLÁNDÁIL GRÚPA
Tugann Maoin agus Slándáil Grúpa (GP&S) bainistíocht ar portfolio maoine tráchtála
ESB. Is é príomh-thionscadal GP&S é forbairt cheannoifige ESB in Sr. Fitzwilliam, Baile
Átha Cliath 2, agus bhí a thógáil críochnaithe in 2021. Beartaítear go mbeidh ESB
lonnaithe in 27 Fitzwilliam ina cheannoifig i ráithe a haon 2022.
Déanfaidh an fhorbairt chearnach 45,000 méadair nua seo foirgneamh fuinnimh
beagnach neodraigh, ceann de forbairtí oifige tráchtála is éifeachtaí inbhuanaithe i
mBaile Átha Cliath, le meas agus feabhas freisin do shráid-dhreach Seoirseach.
ESB INTERNATIONAL
Tá ESB International, soláthraí domhanda sheirbhísí chomhairliúcháin innealtóireachta,
ag obair faoi láthair sa Mheánoirthear, Afraic agus Áis. Leanann sé ag obair freisin ar
fud na hEorpa lena n-áirítear Éire agus an UK. Le linn 2021, lean ESB International ag
seachadadh dá chliaint, ag soláthar raoin seirbhísí bunaithe ar phríomh-chumais ESB
maidir le innealtóireacht, bainistíocht agus seachadadh tionscadail ar feadh na hearnála
leictreachais.

Is ról Dlí comhairle dlí agus seirbhísí idirbhirt a sholáthar ar feadh raoin leathan réimsí cleachta agus comhairle a thabhairt maidir le rioscaí
dlí ar feadh Ghrúpa ESB.
Soláthair
Is ról le Soláthair bainistíocht a thabhairt ar gach gníomhaíocht sholáthair ar feadh Ghrúpa ESB, ag leanúint freisin riachtanais rialála. Áirítear
leis sin forbairt ar straitéis, ar pholasaí agus ar nósanna imeachta soláthair, pleanáil soláthair straitéisigh, agus seirbhísí tairiscintí.
Pinsin agus Árachas
Is ról le Pinsin agus Árachas bainistíocht a dhéanamh ar gach gníomhaíochtaí pinsin agus árachais ar feadh Ghrúpa ESB. Áirítear leis sin
forbairt straitéisí, foráil comhairle shaineolaigh agus bainistíocht ar rioscaí. Tugann sé bainistíocht freisin ar sheirbhísí árachais foirne agus
Ciste Coigiltis Liachta.
Sármhaitheas Oibriúcháin Is ról le Sármhaitheas Oibriúcháin tionscadail feabhsaithe próisis a sheachadadh agus ceannas a ghlacadh ar chultúr feabhsúcháin
leanúnaigh ar feadh Ghrúpa ESB.
Is ról leis an CIO cruth a thabhairt d’áiseanna teicneolaíochta den scoth a cheadaíonn fás gnó agus éifeachtachtaí agus maoirseacht do
CIO
chibearshlándáil.
Áirítear leis sin a bheith i gceannas ar thrasfhoirmiú Ghrúpa ESB ó dhearcadh IT, digiteach agus anailísíochta.
Seachadadh IT
Is ról le Seachadadh IT tionscadail, táirgí agus seirbhísí digiteacha a chur i bhfeidhm, a scálú agus a thacú, mar aon le bainistíocht ar
chibearshlándáil.
Oibriúcháin Gnó
Is ról le Oibriúcháin Gnó príomh-fheidhmeanna tacaíochta gnó a sholáthar amhail Oibriúcháin Daoine, Oibriúcháin Airgeadais, Oibriúcháin
Státchiste, Pleanáil agus Anailís Airgeadais, Foréileamh le hÍocadh, Áiseanna, chomh maith le Tacaíocht do Chustaiméirí.
Oifig Trasfhoirmithe
Is cuspóir leis an Oifig Trasfhoirmithe ceadú agus tacú le seachadadh tosaíochtaí trasfhoirmithe ar feadh feidhmeanna Sheirbhísí Fiontair
difriúla.

Faigheann na feidhmeanna sin tacaíocht ó Acmhainní Airgeadais lárnacha, Daonna agus foirne Sábháilteachta, Sláinte agus Folláine, agus oibríonn siad i gcomhréir le ceadúnas agus
riachtanais dlí eile.
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Forléargas
Pat Naughton
Stiúrthóir Feidhmiúcháin,
Forbairt Eagraíochta
agus Daoine

I ndiaidh gluaiseachta shuntasaigh an ghnó in aghaidh paindéime
COVID-19 trí 2020, an bhliain seo caite bhainistigh ESB an tionchar
leanúnach a bhí ar ár mbealach oibre. Rinneadh é sin mar obair
chianda forfheidhmithe leanúnaigh dár bhfostaithe Bunaithe san
oifig, agus inár ndaonra bunaithe ar shócmhainní agus bunaithe ar
shuíomh, ag coinneáil bearta sábháilteachta breise, a eascraíonn sna
grúpaí sin a bheith cianda fós don chuid is mó ó chinn eile le cinntiú
go leanfaidh soláthair leictreachais.
Bhí dúshlán chun comhluadar agus cultúr a choinneáil agus daoine
a choinneáil nasctha le ESB mar bhéim ar feadh 2021. Bhí cur
i bhfeidhm rathúil uirlisí digiteacha nua agus imlonnú ríomhairí
glúine d’fhostaithe, ag athchur teicneolaíochta níos sine, ina chéim
thábhachtach chun tosaigh chun eispéireas daoine dearfach a
chinntiú. Beidh an infheistíocht seo in eispéireas ár muintire ina
phríomh-chumasóir dár gclár Oibre Cliste chun bealaí solúbtha agus
cianda a chumasú don obair tar éis COVID.
Tháinig luas leis an gclár seo ar feadh 2021 agus bhí infheistíocht
ann i go leor oifigí reatha chun níos mó spáis chomhoibríochta agus
úsáid níos éifeachtaí as an spás a chur san áireamh. Cuidíonn sé sin,
i dteannta le infheistíocht in uirlisí dhigiteacha agus teicneolaíocht
agus forbairt cheannasaíochta agus chultúir, ullmhaítear ESB do
thodhchaí difriúil tar éis na paindéime.
D’éirigh folláine ina réimse béime mhéadaithigh in 2021 agus is
príomh-eilimint é le eispéireas duine ginearálta criticiúil chun ardfheidhmíocht a cheadú agus a chothú. Tús le aip fholláine nua, Zevo
Health, in éineacht le tionscnaimh folláine amhail iarnóin Céadaoin a
choinneáil saor ó chruinnithe agus lá folláine in Bhí mí na Nollag antábhachtach le cuidiú béim níos mó a thabhairt ar fholláine fostaithe.
Ag glacadh ceiste folláine agus sláinte inár dtacar ceiste agus deais

Daoine
Straitéis Ionchuimsithe agus Éagsúlachta
Luann Straitéis Ionchuimsithe agus Éagsúlachta ESB, forbartha in 2020, ráiteas
sonraithe go soiléir, sainmhíniú agus aidhmeanna tacaithe ag plean chur i bhfeidhm
cuimsitheach.
Baineann ár Straitéis Ionchuimsithe agus Éagsúlachta lenár Luachanna: Cróga
- Cúramach - Díograiseach - Iontaofa agus tá sé ailínithe go mór leis an gclár
athraithe cultúir atá ar siúil ag ESB.

Ráiteas
Cuirimid fáilte roimh éagsúlacht, uathúlacht agus indibhidiúlacht ionas gur féidir
linn a bheith i gceannas le chéile ar an mbealach i dtreo todhchaí níos gile
ionchuimsitheach do chách.

Sainmhíniú
Baineann éagsúlacht le difríochtaí, infheicthe agus dofheicthe.
Baineann ionchuimsiú le timpeallacht a chruthú ina bhfuil luach ar dhaoine,
braitheann siad luachmhar dúinn, agus oibríonn siad le díograis.

inár n-uirlis shuirbhé digití d’fhostaithe, Peakon, cabhraítear linn
tuiscint níos fearr a bhaint as cad is féidir linn a dhéanamh chun
folláine a chinntiú san obair. In 2021, chuir ESB béim thábhachtach
freisin ar mheanapás agus an dúshlán do dhaoine aonair chun é a
bhainistiú san obair. Is tábhachtach feasacht a ardú ar an ábhar seo
chun tacú Le éagsúlacht inscne sa láthair oibre agus caillteanas
tallainne baininscní a chosc.
Lean ESB ag déanamh dul chun cinn i gcur i bhfeidhm ár straitéise
Ionchuimsithe agus Éagsúlachta. Bhí cumasú do bhealaí oibre
solúbtha cianda mar cheann de phríomh-aidhmeanna na straitéise
agus cinnteoidh dul chun cinn an chláir Oibre Chianda go mbeidh
seo i bhfeidhm le linn obair chianda a chur i bhfeidhm cé gur tháinig
laghdú ar COVID. Leanaimid linn ag díriú ar éagsúlacht inscne a
chumasú sa láthair oibre Le foilseachán Tuarascála ar Bhearna
Íoctha Inscne ESB chun ceannasaíocht a léiriú ag déileáil le ceist na
mban in STEAM agus tacaíocht a fheabhsú do theaghlaigh oibre le
Saoire Thuismitheoireachta íoctha.
Thug ár ngréasán Fostaithe LGBTQI+, BeMe@ESB, béim ar
dhaoine trasinscneacha sa láthar oibre, ag óstáil seiminéir ghréasáin
faisnéise d’fhostaithe. I réimse ionchuimsithe míchumais, bhíomar
ceannródaíoch lenár gclár oiliúna do dhaoine le míchumais i gclár
oibre cianda, ag foghlaim ón taighde ar thionchair dearfacha na
hoibre cianda do dhaoine le míchumais.
Léiríonn taighde seachtrach gur chuir COVID bac ar chuid de
ghnóthaithe in éagsúlacht inscne ar fud an domhain. Ar feadh
2020 agus 2021, thugamar go leor airde ar ár sonraí, go háirithe
neamhfhreastal, fanacht chun tosaigh air seo. Tá tacaíocht ár gcuid
bainisteoirí i gcomhthéacs cultúir chúramaigh criticiúil chun tacú leo
sin a bhfuil freagrachtaí chúraim breise acu trí dheacrachtaí a tháinig
le COVID.
Ag súil le 2022, tá súil agam go n-eireoidh linn teacht as an tréimhse
paindéime seo ar deireadh, ag ceadú dúinn arís leas a bhaint as
idirghníomhaíocht shóisialta agus fhisiceach atá chomh tábhachtach
dár gcultúr, ag baint leasa as na ceachtanna le dhá bhliana anuas
freisin.
Pat Naughton
Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Forbairt Daonna agus Eagraíochtúil

Ceannasaíocht
agus Cultúr

Daoine

Ionchuimsiú & Bunchlocha
Straitéiseacha um
Éagsúlacht

Branda agus
Custaiméir

Nuálaíocht agus
Bealaí Oibre

chun tuiscint agus tomhais a ghlacadh ar an ndul chun cinn á dhéanamh agus muid
ag bogadh i dtreo cultúir ionchuimsithe ghníomhaigh.

Infheistíocht inár muintir
Tuigeann ESB go bhfuil ár gcumas agus rath mar eagraíocht lenár muintir. Nuair
a thagann daoine ar ESB, déanaimid infheistíocht ina bhforbairt agus tacaímid leo
trína n-aistear gairme. In 2021, chun tacú le forbairt agus foghlaim acmhainne, thug
ESB Foghlaim Fachtóirí Ratha. Ag úsáid an ardáin seo agus straitéise foghlama
digití nua, a chomhdhéanann foghlaim digiteach, foghlaim ar líne agus foghlaim
go pearsanta, táimid ag cur ár n-acmhainne agus raon deiseanna forbartha i méid
dár muintir, oiriúnach i gcomhair domhain hibridigh na hoibre. Ar feadh 2021,
cheadaigh sé seo do ESB forbairt a sholáthar do bhainisteoirí chéad uair, forbairt
cheannaireachta do bhainisteoirí sinsearacha nua-cheaptha, agus foghlaim uilefhostaithe a sholáthar ar phríomheilimintí polasaithe agus cultúir amhail Ár gCód,
cód ESB eitice gnó.

Comhionannas Pá agus Íocaíochta
Cuireann ESB ar fáil pacáiste iomaíoch íocaíochta in éineacht le sochair
cuimsitheacha na bhfostaithe lena n-áirítear sláinte, folláine agus tionscnaimh
éagsúlachta, tacaíochtaí teaghlaigh, socrúcháin oibre solúbtha, agus tiomantas ar
dhul chun cinn gairme in éineacht le tacaíochtaí d’fhorbairt leanúnach. Ag ESB,
is tábhachtach dúinn na ceisteanna a gcuireann ár bhfostaithe suim orthu agus
soláthraimid meaitseáil íocaíochta carthanúil fláithiúil.
Cloíonn ESB le gach reachtaíocht um chomhionannas fostaíochta a sholáthraíonn
don íocaíocht chomhionann san obair a dhéantar mar an gcéanna, cosúil nó ar
luach comhionann.

Ballraíocht le Ceardchumann agus Caidrimh an Tionscail
Tugann ESB meas do cheart gach fostaithe chun a bheith comhpháirteach agus
mar bhall le Ceardchumann. Aithníonn agus idirghníomhaíonn ESB i margáil
comhoibríoch le go leor Ceardchumainn creidiúnaithe (Grúpa Ceardchumainn
ESB).

TUARASCÁIL AR BHEARNA PÁ INSCNE ESB
Is tosaíochtaí do ESB iad éagsúlacht a
sheachadadh chun torthaí gnó níos fearr a
sheachadadh agus cultúr ionchuimsithe agus
Gender
muintearais a choinneáil ina féidir lenár muintir
a bheith faoi bhláth. Ceadaíonn an cinneadh le
bheith follasach agus ár sonraí bhearna íocaíochta
inscne a fhoilsiú dúinn chun béim athnuaite a
thabhairt ar éagsúlacht inscne agus tosaíocht dár gcuid gníomhartha
feabhsaithe in ionadaíocht inscne ar ESB. D’fhoilsigh ESB a
Thuarascáil ar Bhearna Pá Inscne i Márta 2021, chun tosaigh ar
riachtanas reachtúil chuige sin agus tá sé ar fáil ar shuíomh gréasáin
ESB, www.esb.ie.
I ngan modheolaíochta ríomhaireachta dheimhnithe, chuir ESB i
bhfeidhm na prionsabail ríomhaireachta ardleibhéil i bhfeidhm do
bhearna pá inscne UK tuairiscithe agus is ionann bearna pá inscne
(meánach) 3.3%. De bharr gnóthaithe ragoibre a bheith curtha san
áireamh, méadaíonn sin an meán go 10.0%. Léiríonn anailís air sin
go bhfuil tionchar mór ag rannpháirtíocht bhaininscneach i bhfad níos
ísle i róil ceirde agus innealtóireachta ar an mbearna pá, bainteach
go minic le sceidil oibre a mhealann pá agus liúntais sonracha don
ról, agus líon níos airde fir i róil ceannasaíochta shinsearaigh ar feadh
gach disciplíne.
Clár Intéirneachta do Mhúinteoirí STEAM (STINT)
Ofrálann Intéirneachtaí do Mhúinteoirí STEAM eispéiris foghlama STEAM chun
todhchaí roinnte a chothú agus chun dul chun cinn a chur ar chothromaíocht
inscne in STEAM. Eispéireas bunscoile agus iarbhunscoile STEAM don todhchaí
Intéirneachtaí íoctha 12-seachtain i róil STEAM. Spreagann eagraíochtaí óstála
foghlaim nuálaíoch, ag doimhniú feasachta agus inniúlachta na múinteoirí
STEAM don todhchaí. Bhí bród ar ESB a bheith mar eagraíocht óstála do Chlár
Intéirneachta do Mhúinteoirí STEAM 2021 le socrúcháin le tacaíocht ó Sheirbhísí
Innealtóireachta, agus Thionscadail Mhóir agus Sheirbhísí Fiontair. Bhí deis
ag rannpháirtithe ar an gclár foghlaim faoi go leor róil amhail innealtóireacht,
anailísíocht ar shonraí, bainistíocht ar thionscadail agus ESB Clár Printíseachta
Ghréasáin Beidh sé mar dheis freisin chun foghlaim faoi Chlár Ionchuimsithe agus
Éagsúlachta, Science Blast agus tuilleadh ag déanamh naisc leasmhara dá chéile
ar feadh na heagraíochta don todhchaí.
I ndiaidh ratha an chláir seo, tá ESB tiomanta chun 4 intéirneacht a óstáil do 2022.

In Aibreán, bhí baill Ceardchumainn na nOibrithe Neamhspleách (IWU)
rannpháirteach i ngníomhaíocht thionsclaíoch, a bhí i bhfoirm oibre de réir
rialach agus go leor lá stailce. Níl ceardchumann IWU cleamhnaithe le Grúpa
Ceardchumainn ESB (GOU) agus níl sé mar bhall le GOU. Bhí tionchar teoranta ar
chustaiméirí leictreachais ann mar thoradh le gníomh tionscail.

Baineann ionchuimsiú freisin le leas a bhaint as ár ndifríochtaí chun torthaí gnó níos
fearr a sheachadadh.

Measúnú
Cultúr ionchuimsithe agus muintearais a chruthú agus a choinneáil, ina bhfuil
daoine ag idirghníomhú, ag tabhairt dúshláin agus naisc le cuspóir, comhoibrithe,
custaiméirí agus pobal.

Nuashonrú ar Shaoire Thuismitheoireachta

Bunchlocha Straitéiseacha
D'eascraigh an obair ar fad i dtreo aitheanta go soiléir i gcomhair Ionchuimsithe
agus Éagsúlachta ESB agus bunús gnó sonraigh d’infheistíocht ESB in Ionchuimsiú
agus Éagsúlacht ailínithe le ceithre bhunchloch straitéiseach.
Ghlac os cionn 1,000 fostaí ESB páirt i go leor cláir Ionchuimsithe agus
Éagsúlachta ar feadh 2021. Lean gach gníomhaíochtaí Ionchuimsithe agus
Éagsúlachta á seachadadh ar líne, rud a cheadaigh rannpháirtíocht ar feadh na
heagraíochta. Baineadh amach constaic na geografaíochta ar rannpháirtíocht i
ndomhain fíorúil.
Le linn 2021 dhírigh idirghníomhaíocht le foirne ceannasaíochta ar feadh
gach aonaid ghnó ar cad is ciall le Ionchuimsiú agus Éagsúlacht ó dhearcadh
ceannasaíochta, gnó agus daoine. Beidh béim níos mó le linn 2022 ar athrú ar
dhiailiú ar chultúr ionchuimsitheach agus eispéireas daoine ag ESB. Beidh ár
gcumas chun na caighdeáin riachtanacha a shocrú lárnach le rath na straitéise,

Family

I mí Dheireadh Fómhair 2021, thug ESB faomhadh d’íocaíocht phá bunúis normálta, ag breisiú sochair an Stáit don
chéad dhá sheachtain (nó cúig sheachtainí) Saoire Thuismitheoireachta - ina bhfuil fostaithe i dteideal Sochair Saoire
Thuismitheoireachta a fháil. Tá an íocaíocht seo siardhátaithe go 1 Samhna 2019 i gcomhair aon fostaithe a bhain leas cheana
as Saoire Thuismitheoirí. Is céim dhearfadh eile é seo i dTacaíochtaí Tuismitheoireachta Dearfaí ESB. Tá ESB tiomanta chun
athbhreithnithe ar thionchar ó shíneadh ar an tacaíocht seo tar éis COVID.
Idirthréimhsí Tuismitheoireachta
Lean ESB ag tacú le fostaithe trí idirthréimhsí tuismitheoireachta, ceann de phríomh-thréimhsí atá tábhachtach i saolré fostaithe,
le modúil seachadta ar feadh gach lucht féachana is tábhachtaí. Is clár bunaithe ar fhianaise, cóitseála, a bhuaigh duaiseanna é
Clár Idirthréimhsí Tuismitheoireachta Rathúla Bainistíochta ESB, a cheadaíonn d’athrú córasach inbhuanaithe.
Leanann an clár seo ag teacht chun cinn chun dul i ngleic le eispéiris agus dúshláin na dtuismitheoirí a oibríonn:
• GIonchais Móra - dóibh sin a thagann ar Saoire Máithreachais/Uchtála
• Freagraí Muiníneacha - dóibh sin a thagann ar ais ó Shaoire Máithreachais/Uchtála
• Fachtóir Athair - d’Aithreacha agus Aithreacha dóchasacha
• Inbhuanaitheacht Faoi Bhláth - dóibh sin le páistí idir 1-5 bliana
• Straitéisí Ratha do Bhainisteoirí Líne, Comhpháirtithe Gnó HR agus Foireann Tacaíochta

D’óstáil Gréasán BeMe@ESB go leor ócáidí fíorúla ar feadh 2021, le béim ar na cúiseanna gur gá do dhaoine
aonair agus eagraíochtaí leanúint ag cruthú timpeallachtaí oibre ionchuimsithigh agus ag tacú le pobal LGBT+,
ní hamháin le linn Bróid.

Mhol painéal breithiúnais CIPD BeMe@ESB: “Seo conas a bhí gach rud ailínithe leis an straitéis ghnó, déanta ar
ardchaighdeán, bhí sé dílis tríd is tríd. Le ardleibhéil urraíochta eagraíochtúil, léirigh an fuinneamh agus barántúlacht
cur chuige ó bhun aníos, ó thosaigh obair le grúpa acmhainne d’fhostaithe. Chuidigh leabú Straitéise LGBT+ chun
luachanna na heagraíochta a thabhairt chun saoil agus spreagadh do gach duine a bheith dílis dóibh féin.”

Disability and
Access

Clár Chúrsa Oiliúna ESB molta an bhliain seo do Dhaoine le Míchumais i ndiaidh sosa bliana le linn an chéad
bhliana COVID-19. Tá Clár Oiliúna 2021 difriúil go leor ó bhlianta eile ina bhfuil gach oiliúnaí curtha ar bord,
tacaithe agus ag obair go cianda. Oibríonn oiliúnaithe ó Chorcaigh agus Baile Átha Cliath ar feadh go leor aonaid
gnó - Gréasáin ESB, Electric Ireland, Seirbhísí Fiontair agus Forbairt Daonna agus Eagraíochtúil. Faigheann
gach oiliúnaí tacaíocht ó bhainisteoirí líne, meantóirí, Bainisteoir Chláir Oiliúna ESB agus AHEAD, comhpháirtí
earcaíochta seachtraigh ESB. Chuidigh AHEAD freisin le leideanna luachmhara agus athbhreithnithe um
ionduchtú i gcomhair timpeallachta oibre chianda agus oiliúint fheasachta ar mhíchumas. Is clár sé mhí é Clár
Oiliúna ESB a sholáthraíonn oiliúint agus eispéireas oibre i dtimpeallacht ghnó comhaimseartha. Soláthraíonn
sé deiseanna d’fhorbairt phearsanta agus ghairmiúil agus tá sé dearfach do rannpháirtithe chun cur isteach i
gcomhair deiseanna fostaíochta sa todhchaí.

Rialachas Corparáideach

Digiteach
Sa Bhaile

- Naisc aon áit, le
haon ghléas

Cúramach

- Naisc agus comhoibrigh i
mbealaí nua
- Roinn eolas

Tiomanta

Gender
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Cróga

Bealaí Oibre Nua

Forbairt
Ar an
Suíomh

Le chéile,
aon áit

Sochair Pearsanta

Iontaofa

Níos mó traschomhoibríocht agus
deisean-na foghlama

Níos mó
deiseanna
gairme

- Solúbthacht laistigh chreata
- Torthaí dírithe
- Triail / Foghlaim / Oiriúint
- Comhoibríocht fheabhsaithe ag
digiteach

OBAIR CHLISTE
Astuithe
carbóin
laghdaithe

- Solúbthacht
- Níos lú
comaitéireachta
Tionchar
- Cothromaíocht oibre/
sóisialta
saoil
feabhsaithe
- Leas intinne agus
fisiceach
- Próisis níos fearr
- Forbairt ghairme
- Comhionannas deiseanna
- Bealaí nua um nasc,
chumarsáid agus
chomhoibríocht
- Caidrimh bunaithe ar
mhuinín

Éagsúlacht agus
ionchuimsiú
méadaithe

Le chéile, aon áit

Ár Spáis Oibre

Sochair ESB

Nuálaíocht
fheabhsaithe

Eispéireas daoine
feabhsaithe

Mealladh agus
coinneáil talainn
feabhsaithe

Torthaí gnó agus
eispéireas an chustaiméara níos fearr

OBAIR CHLISTE AG ESB
Ag ESB, creidimid go bhfuil deis againn a tharlaíonn uair amháin gach glúin chun feabhas a chur ar an mbealach a
dhéanaimid obair. Chun é seo a bhaint amach, bhunaíomar Clár Oibre Cliste chun cuidiú linn triail, foghlaim agus dul
in oiriúint do bhealaí oibre nua.

Ráitis Airgeadais

Luachanna

- Scileanna
digiteacha méadaithe

In Oifig

Chomhoibrigh BeMe@ESB le tacaíocht ó Jim Dollard, Urraitheoir Feidhmiúcháin d’Ionchuimsiú LGBT+ ag ESB,
le BeLonGTo chun seiminéir gréasáin tarraingteacha a sheachadadh chun tacú tuilleadh le Clár Feasachta
Chara BeMe@ESB agus Clár Fíorúil Ócáidí.
Bhí Duais Éagsúlachta agus Ionchuimsithe ó Institiúid Pearsanra agus Forbartha Cairte 2021 (CIPD) bronnta do
ESB as ‘BeMe@ESB - Ag Tacú le LGBT+ in ESB’.

03

Straitéis agus Feidhmíocht

Samhail
Hibrideach

Tá ESB mar thacadóir fadbhunaithe bródúil le BeLonGTo, a sholáthraíonn tacaíocht agus seirbhísí do phobal
LGBT+ óg in Éirinn. Leanann Clár Stand Up BeLonGTo, maoinithe ag Fuinneamh ESB do Chiste Giniúna, ag
déanamh tionchair dhearfaigh ar feadh scoileanna ag ardú feasachta ar thionchar na bulaíochta ar phobal
scoileanna LGBT+.
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- Am Ardchaighdeáin a Phleanáil le
Chéile
- Bunaithe sa chomharsanacht
- Spáis chun smaoineamh,
comhoibriú agus don nuálaíocht
- Athnascadh, athluchtú,
athbhreoslú

2021

2020

2019

7,870

7,938

7,974

Baineann

25%

26%

25%

Bainistíochta Shinsearach Baininscneach

31%

30%

30%

3%

3%

3%

Líon Meánach na bhFostaithe

Is aidhm le Obair Chliste ár muintir a chumhachtú le féinriail, solúbthacht agus uirlisí digiteacha chun seachadadh
ar ár gcuspóir, ag eascrú in aistriú chuig todhchaí fuinnimh slán, inacmhainne, ísealcharbóin dár gcustaiméirí agus
pobail.
Le Eispéireas Daonna ag an lár, táimid ag glacadh cur chuige faoi cheannas fostaithe daingnithe sa trí dhiminsean
Cultúir, Comhshaoil agus Uirlisí.
Le ionchur agus tacaíocht ó áiteanna ar feadh na heagraíochta, in éineacht leis chuireamar na bunchlocha Oibre
Chliste i bhfeidhm. Ar feadh 2021, chonaic muid go leor de sin chun saoil, a chuimsíonn uirlisí dhigiteacha agus
teicneolaíocht chun tacú le comhoibríocht, ag forbairt bealaí nua oibre chun ár muintir a chumhachtú agus feabhas
a chur ar ár bhfoirgnimh ionas go gcloíonn siad le riachtanais an todhchaí.
I mí Mheán Fómhair, d’éirigh ESB ina bhall bunaithe Cumainn Chianda, tionscnamh nua bunaithe ag fiontar sóisialta
Grow Remote. Ag obair le baill a bhfuil an dearcadh céanna acu, táimid tiomanta chun áiseanna a fhorbairt a
chinnteoidh gur féidir le obair hibrideach a bheith mar chuid inbhuanaithe dár gcuid gnó.
Agus muid ag súil le leanúint lenár n-aistriú chuig Obair Chianda, creidimid gur leag muid na bunchlocha i gcomhair
samhlach hibridigh inbhuanaithe - a dhéanfaidh torthaí gnó níos fearr a sheachadadh, tacú lenár n-aidhmeanna
inbhuanaitheachta agus ceadú dúinn aire a thabhairt dár bhfolláine, ag baint leasa as sochair chultúir oibre
ionchuimsithigh, solúbtha.
2022 is ea ár mbliain foghlamtha as Obair Chianda, ina ndéanaimid iarracht, foghlaim agus dul in oiriúint lenár
mbealaí oibre is fearr.

Fostaithe le Míchumais*

Tá líon meánach na bhfostaithe de réir aonaid ghnó san áireamh i nóta 10 na ráiteas airgeadais.
*Leanann ESB ag dul thar 3% targaide fostaíochta do dhaoine le míchumais, de réir leagtha amach in Acht Míchumais 2005.
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Forléargas

Áirítear leis sin foireann oifige ag leanúint ag obair ó bhaile go háirithe.

3.

Tá Bord, bainistíocht agus fostaithe ESB
tiomanta chun cosaint a thabhairt do shláinte
agus sábháilteacht na bhfostaithe, custaiméirí,
conraitheoirí agus daoine a fhreastalaíonn ESB;
smaointear ar a gcuid sábháilteachta ar dtús i
gcónaí i ngníomhartha agus gníomhaíochtaí gnó.
Creideann ESB gur féidir gach próisis oibriúcháin
a ainmniú agus a oibriú ar bhealach sábháilte.
Treoraíonn an creideamh seo cur chuige
sábháilteachta ar feadh gach gníomhaíochtaí
gnó agus bíonn sé neartaithe trí cheannasaíocht
láidir infheicthe ar feadh ESB.

Áirítear leis na bearta rialaithe: obair chianda nuair is féidir; aitheantas ar róil criticiúla; foirne ag
obair i bpod; sláinteachas agus bearta PPE; rianú teagmhála; treoraithe chinntí ar stádas COVID-19;
treoraíocht ar choinneáil slán sábháilte; agus líne cabhrach tiomnaithe COVID-19 le foireann chliniciúil
agus ofrálacha Chláir Cúnta d’Fhostaithe (EAP) ar fáil chun freagairt ar cheisteanna agus buairtí na
bhfostaithe.

P1 Dúnadh ar fhiosrúcháin. Nuair a dhéantar fiosrúchán ar eachtra
P1, is minic a eascraíonn na torthaí i ngníomhartha ceartaitheacha.
Déanann an KPI seo rianú ar chríochnú tráthúil gach gníomhartha
bainteach le Eachtraí P1. Sáraíodh targaid dúnta Ghníomh P1 in 2021
ag baint amach ar meán 83% ráta dúnta in aghaidh na míosa.

a bheith cúramach le sábháilteacht duine agus a chomhoibrithe; a bheith
cróga chun labhairt amach nuair a fheictear contúirt; a bheith Iontaofa le
fostaithe, comhpháirtithe faoi chonradh, agus custaiméirí le bheith sábháilte
gach lá; agus a bheith tiomanta le bheith i gceannas i sábháilteacht, sláinte
agus folláine agus freagracht chomhshaoil.

4.

Comhráite Sábháilteachta Bainisteora Shinsearaigh. Meastar go
mbeidh gach Bainisteoirí Sinsearacha in ESB in ann a gceannasaíocht
shábháilteachta a léiriú ag déanamh comhráite sábháilteachta gach
mí. Tugann an KPI rianú ar chríoch na gcomhráite sin. Le linn 2021 bhí
comhráite le bainisteoirí sinsearacha os cionn an targaid don bhliain ag
82% ráta críochnaithe.

5.

Dúnadh neamh-chomhréireachta iniúchta. Cloíonn ESB le
deimhniúchán dá Chórais Bainistíochta ar Shábháilteacht (SMS).
Bíonn neamh-chomhréireachtaí gaolta le iniúchtaí seachtracha ar na
SMS sin rianaithe i gcomhair críochnaithe tráthúil. Tá líon na neamhchomhréireachtaí beaga agus móra an-íseal go leanúnach. Tá gach
gníomhartha dúnta in am.

Tá béim in 2021 as Slán Sábháilte i nGréasáin ESB, Giniúint agus
Trádáil agus Tionscadail Innealtóireachta agus Móra ar cheannasaíocht
shábháilteachta dearfaí agus ar chónaí ar phrionsabail Slán Sábháilte. Is
iad sin: Sábháilteacht í an Chúis go mbeidh Daoine mar Réiteach, Tógáil
ar Láidreachtaí Daoine agus Caitheamh le Daoine mar Theaghlach. Tá
béim láidir freisin ar idirghníomhaíocht shábháilte dearfaí le comhpháirtithe
conraitheora ESB, le béim ar chultúr sábháilteachta dearfaigh a fhásann
do chách a oibríonn in ESB. Tá siad ag díriú go háirithe ar shábháilteacht
líne tosaigh, ach ghlac siad dúshláin freisin le Sláinte agus Folláine agus
Comhshaoil agus Inbhuanaitheachta.
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Sábháilteacht

Tá freagracht ghinearálta ag an
bPríomhfheidhmeannach as bainistíocht gach
sláinte, sábháilteachta agus folláine in ESB.
Leagann Ráiteas Sábháilteachta Ghrúpa ESB
amach polasaí ginearálta agus socrúcháin
ginearálta chun sláinte, sábháilteacht agus
folláine a chinntiú do gach fostaithe. Roinntear
freagracht fheidhmiúil le gach bainistíocht
shinsearach agus, leis sin, le gach bainisteoir,
maoirseoir, ceannaire foirne agus fostaí.
Tacaíonn Coiste Sábháilteachta, Comhshaoil
agus Cultúir le monatóireacht agus rialachas an
Bhoird ar shláinte, sábháilteacht agus folláine. Tá
mionsonraí iomlán ar Shábháilteacht, Comhshaol
agus Coiste Cultúir luaite ar leathanach 117.

Leanann ESB ag déanamh monatóireachta ar an gcás chun sláinte agus folláine a chosaint ar a
fhostaithe, conraitheoirí, custaiméirí agus an pobal chomh maith le seirbhísí riachtanacha a choinneáil.

Feidhmíocht Shábháilteachta in 2021
Tá feidhmíocht in 2021 cosúil le 2020.
Úsáideann ESB na príomhtháscairí feidhmíochta a leanas (KPI) chun rianú a dhéanamh ar
fheidhmíocht shábháilteachta:

1.

2.

Tuairisciú ar Lúb Maith. Tarlaíonn Lúb Maith nuair a dhéanann fostaí nó conraitheoir idirghabháil
nuair a fheiceann siad gníomh nó coinníoll contúirteach. Cuidíonn sin chun cosc a chur ar eachtra
sábháilteachta. Bhí an targaid do 2021 ar 12,200 Lúb Maith. I ngeall ar líon suntasach na
bhfostaithe ag obair ó bhaile ar feadh 2021, bhí líon na Lúb Maithe faoi bhun an targaid ag 9,687
Dúnadh ar fhiosrúcháin P1. Cuireann ESB gach eachtra agus neastimpistí i gcatagóirí le béim
ar leith ar eactraí féideartha a d’fhéadfadh siad eascrú i dtorthaí níos dáiríre. Déantar fiosrúchán
iomlán ar gach eachtraí P1. Tugann an KPI dúnta fiosrúcháin P1 tuairisciú ar chríochnú tráthúil na
n-imscrúduithe. Sáraíodh an targaid KPI sin ag deireadh 2021 ag baint amach ar meán 84% ráta
dúnta in aghaidh na míosa.

Léaráid 1. Gortuithe Ama Caillte 2017-2021

Bhí 2021 ina dara bhliain as a chéile dúinn inár
gcónaí le COVID-19. Ó dhearcadh sláinte agus
sábháilteachta, lean rialuithe a laghdaigh deis
tarchurtha ar bhealach suntasach as tarchur
an víris i láithreacha oibre rialaithe ag ESB Ag
coinneáil soláthair riachtanacha leictreachais do
gach custaiméirí.

Bhí líon na nGortuithe Aga Díomhaoin (LTI) in 2021 ag 69 i gcomparáid le
57 in 2020 agus 65 in 2019. Cé go bhfuil méadú suntasach ar na blianta
roimhe, bhí an chuid is mó de na gortuithe sin ar déine íseal, ina ndearna
gach páirtithe athshlánú iomlán agus d’fhill siad ar an obair go gasta. I
measc na gcúiseanna is coitianta le LTI, bhí sleamhnuithe agus truipeanna,
agus feasacht ghinearálta ar chúrsaí.
Is gortuithe saothair iad Gortuithe Aga Díomhaoin (LTI) a eascraíonn in ar a
laghad easnamh lae amháin ón obair, gan an lá a tharla an gortú a chur san
áireamh.
In 2021, rinneadh taifead ar 135 P1 eachtra. In 2021 tharla laghdú in
eachtraí P1 i gcomparáid le 2020. In 2021 bhí níos lú Gortuithe Aga
Díomhaoin ag ESB (4) i gcomparáid le 2 bhliana roimhe (11 in 2020 agus
2019 araon). Tá an treocht ghinearálta ag laghdú beagáinín thar an tréimhse
cúig bhliana 2017-2021.
Is iad na rioscaí sábháilteachta is suntasaí a eascraíonn ó eachtraí P1 do
ESB ná: leictreachas, oibiachtaí ag titim, agus oibriú in airde.

Ar an ndrochuair, bhí bás amháin gaolta le
gníomhaíochtaí ESB le linn 2021. Tháinig gortú
marfach ar bhall an phobail nuair a tháinig siad i
dteagmháil nó beagnach i dteagmháil le gréasán
leictreachais taca i dTuaisceart Éireann.

Sábháilteacht Phoiblí

Paindéim COVID-19 - Freagra ESB
Lean ESB ag cur i bhfeidhm agus athbhreithniú a
Phleain Freagartha ar an bPaindéim le linn 2021
agus iompar víris COVID-19 athraithe. Tháinig
foireann Tacaíochta ar Fhreagraí na Paindéime
(PRST) i ndiaidh gach treoraíochta éirithigh
ó chomhlachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta
chomhlachtaí sláinte poiblí lena n-áirítear HSE/
NHS, Ionad Maoirseachta um Chosaint Sláinte,
ECDC, agus WHO. Nuashonraigh an PRST
freagra ESB ar an bpaindéim chomh luath agus
a d’athraigh na cúinsí agus thug na údaráis
ábhartha comhairle maidir le teorainneacha nó
deireadh ar theorainneacha.
I dtreo deiridh na bliana, agus teorainneacha
náisiúnta is idirnáisiúnta tagtha chun deiridh,
ghlac ESB cur chuige cúramach chun aon
teorainneacha a bhaint, ag cinntiú san am
céanna nach raibh droch-thionchar ar na
custaiméirí.

Gortuithe Aga Díomhaoin

Eachtra Féideartha Arda (P1)

Léaráid 2. Eachtraí P1 2017-2021

Le linn 2021, rinneadh athbhreithniú agus athshlánú ar Straitéis
Sábháilteachta Poiblí ESB. Tógann an straitéis nua seo ar an straitéis
roimhe, agus tugtar isteach cur chuige an chórais bainistíochta ar
shábháilteacht phoiblí agus leanann sí ag díriú ar theachtaireachtaí sna
meáin le grúpaí aitheanta faoi riosca lena n-áirítear feirmeoireacht, tógáil
agus earnálacha poiblí ginearálta.
D’oibrigh Gréasáin ESB 24/7 - 365 seirbhís freagartha éigeandála oibrithe
ar na caighdeáin is airde chun sábháilteacht phoiblí a chinntiú.
Le linn 2021, dheimhnigh iniúchadh neamhspleách ar an gClár
Sábháilteachta Poiblí (thar ceann an Choimisinéara um Rialú Fóntais) go
leanann Gréasáin ESB ag cloí lena riachtanais rialála.
Ní raibh aon bháis ag baint le baill an phobail agus gréasán leictreachais
coinneáilte ag Gréasáin ESB, mar a tharla le cúig bhliana anuas. D’ainneoin
sin, bhí dhá eachtra teagmhála ann leis an ngréasán ag baill an phobail a
d’eascraigh i dturraing leictreach agus cóireáil san ospidéal. I dTuaisceart
Éireann, tháinig gortú marfach ar bhall an phobail nuair a tháinig siad
i dteagmháil nó beagnach i dteagmháil le gréasán leictreachais taca
coinneáilte ag NIE.

Slán Sábháilte
Is clár trasfhoirmithe chultúir sábháilteachta ESB é Slán Sábháilte. Óna
sheoladh in 2018, bhain sé rath ar leith amach in éabhlóid do chultúr
sábháilteachta ag ESB. Chuidigh an clár chun go mbeadh sábháilteacht
lárnach do gach rud á dhéanamh. Tá sé tógtha ar phríomhluachanna ESB:

Tá Slán Sábháilte fairsingthe anois ar feadh aonaid gnó atá fágtha.
Beartaíonn ESB foirne Slán Sábháilte a shocrú ar feadh na aonad gnó sin.
Tabharfaidh na foirne sin aithris agus tógfaidh siad ar mhodheolaíocht rathúil
forbartha ar feadh aistir Slán Sábháilte go dtí seo.

Sláinte agus Folláine
Tá ESB tiomanta chun tacú ar bhealach onnghníomhach le fostaithe chun
dea-sláinte agus folláine a choinneáil. Cuidíonn foireann Sláinte agus
Folláine ESB le fostaithe a n-acmhainneacht iomlán a bhaint amach sa
láthair oibre ar bhealach onnghníomhach, coisctheach agus seirbhísí sláinte
agus folláine um idirghabháil luath. Soláthraíonn sé faisnéis agus comhairle
d’fhostaithe chun cuidiú leo saol folláin a chruthú agus a choinneáil.
Soláthraíonn an clár tacaíocht éifeachtach nuair a bhíonn dúshlán sláinte
agus pearsanta eile rompu trí sherbhís liachta sláinte san obair, EAP, seirbhís
chomhairliúcháin neamhspleách agus raon bearta tacaíochta eile. Bhí Cur
chun Cinn don Sláinte, bunaithe ar fhéilire réimsí míosúla béime seachadta
trí ócáidí ar líne, bunrán sláinte agus folláine míosúil, agus seiminéir gréasáin
ar mheabhairshláinte agus sláinte fisiceach.

Príomh-thionscnaimh agus Cláir curtha i bhfeidhm nó leanta in
2021
• Choinnigh aonaid gnó ESB a gcórais deimhniúcháin bainistíochta ar
shábháilteacht ar chaighdeán ISO 45001 nó coibhéiseach.
• Lean ESB ag déanamh dul chun cinn in 2021 chun feabhas a chur ar
a fheidhmíocht shábháilteachta trí sheachadadh príomh-thionscnaimh
feabhsúcháin i nGréasáin ESB agus Giniúint agus Trádáil.
• Leanann clár trasfhoirmithe cultúir Slán Sábháilte á leabú i dTionscadail
Innealtóireachta agus Móra, gnóthaí Gréasáin agus Giniúna agus táthar á
bhfairsingiú ar feadh Ghrúpa ESB.
• Rinneadh athbhreithniú ar eachtraí P1 agus fuarthas amach gur dóchúil
go raibh sé mar gheall ar fhachtóirí daonna, córas oibre agus iomláine
sócmhainne. Cheadaigh an t-athbhreithniú do ESB tuiscint níos fearr a
bhaint agus déileáil le príomh-chúiseanna agus fachtóirí cuidithe ag an
bhfoinse, sular eascraigh siad in eachtraí dáiríre.
• Tugtar athbhreithniú agus tuairisciú ar phríomh-rioscaí agus a
mbainistíocht gach ráithe do Bhainisteoir ar Riosca Grupa agus Coiste
Iniúchta agus Riosca.
• Foilsíodh straitéisí nua um shábháilteacht sa bhóthair agus sábháilteacht
phoiblí le linn na bliana toisc gur réimsí riosca sábháilteachta suntasaigh
iad sin.
• Forbraíodh clár bainistíochta ar strus agus cuireadh ar fáil iad do gach
fostaithe. Bhí a bhéim ar an nduine aonair, bainisteoir agus foireann ar
strus a aithint agus a bhainistiú.
• Tugadh isteach aip sláinte agus folláine nua le inneachar ar shláinte
fisiceach agus meabhairshláinte.
• Bhí oiliúint garchabhrach meabhairshláinte seachadta do c.200 fostaí
ESB.
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Freagracht Shóisialta Corparáideach
Cuspóir Sóisialta
Tá traidisiún fada ag ESB ag tacú le pobail agus cláir a
chuireann feabhas ar fhabraic eacnamaíoch agus sóisialta
na hÉireann, ag cuidiú chun solas agus fuinneamh a
thabhairt do na daoine a fhreastalaíonn sé orthu, ag
ceadú do dhaoine aonair agus pobail a n-acmhainn a
bhaint amach i ngach gné den saol. Ar feadh 2021, rinne
ESB infheistíocht os cionn €2.5 milliún le cúiseanna
fhiúntacha le linn a chláir CSR.

Ciste Fuinnimh do na Glúnta
Tugann Ciste Fuinnimh do na Glúnta ESB maoiniú
do thionscadail chun deireadh a chur le easpa
dídine, cosc ar fhéinmharú agus rochtain a cheadú
ar oideachas STEAM. Le blianta beaga anuas,
thacaigh an Ciste le 111 tionscadal ar feadh
oileáin na hÉireann, ar iomlán €1,242,390. Áirítear
le maoiniú ESB comhpháirtíochtaí le Fondúireacht
TU Átha Cliath um Chlár Rochtana ar Phrintíseacht
agus tionscnamh Scileanna Saoil do Scoileanna
chun feasacht ar mheabhairshláinte a chur chun
cinn i meánscoileanna ar fud na hÉireann.
Obair Dheonach na bhFostaithe
Nuair a dhéanann fostaithe ESB os cionn 20
uair deonach dá gcuid ama nó tiomsaíonn
siad ar a laghad €250, is fédir leo cur isteach
i gcomhair Ciste Fuinnimh do na Glúnta ar
dheontas €250 don eagraíocht sin. In 2021,
bhí €12,250 bronnta ar feadh an Chiste ar
raon catharnachtaí lena n-áirítear Cumann
Ailse na hÉireann, Debra Éireann agus
Cumann na Croise Deirge. In 2021, ghlac
fostaithe deonacha ESB páirt in Time to Read
and Time to Count seachadta go cianda i
gcomhpháirtíocht le Gnó sa Phobal (BITC)
chun cuidiú feabhas a chur ar inniúlacht
agus uimhearthacht in 8 mbunscoil ar fud na
hÉireann. Chuir oibrithe deonacha ESB tús
freisin le daltaí idirbhliana i 5 meánscoil chuig
domhain na hoibre trí chlár Domhain Oibre
BITC.

2021

2020

2019

€

€

€

1,242,390

1,251,309

986,078

12,250

9,750

25,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

Cúnamh Leictreach

275,000

275,000

275,000

UNICEF Faigh Vacsaín

105,000

-

-

Fuinnimh do na Glúnta
Obair Dheonach na bhFostaithe
Ciste Pobail Feirme Gaoithe

In 2021 mhaoinigh ElectricAid 96 tionscadal
in 34 tír ar iomlán €1,008,058 milliún, le
gach tionscadal ag déileáil go díreach
le ceann nó níos mó de Aidhmeanna
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe
(UN SDGs). Tá cóip de Thuarascáil Bliantúil
ElectricAid ar fáil ó shuíomh gréasáin
ElectricAid - www.electricaid.ie.

CSR idirnáisiúnta
Is comhpháirtí corparáideach é ESB le ElectricAid, catharnacht bunaithe ag foireann ESB in 1987.
Inniu, faigheann ElectricAid tacaíocht ó 2,400 ball foirne freastail agus ar scoir, le deonacháin
meaitseáilte ag ESB ar chóimheas 2:3 le uasteorainn €275,000 gach bliain.
UNICEF Faigh Vacsaín
I nDeireadh Fómhair, d’éirigh ESB ina bhall ceannais le cumann vacsaín corparáidigh UNICEF le
deonachán €80,000 chun vacsaíní COVID-19 a sholáthar, a iompar agus a dháileadh le oibrithe
chúram sláinte i dtíortha ar ioncaim íseal agus meánach mar chuid den fheidhmiú céimneach
vacsaín is mó riamh. Ghlac ElectricAid páirt freisin i bhfeachtas “Faigh Vacsaín, Tabhair Vacsaín”
UNICEF agus sheol sé iarratas éigeandála agus d’fhreagair pinsinéirí agus foireann ESB le
deonacháin ar iomlán €26,417. Meaitseáilte le €25,000 ó ESB, thug sé sin maoiniú ar iomlán do
UNICEF go €131,417.
Ciste Pobail Feirme Gaoithe
Oibríonn comhlachtaí feirme gaoithe fochuideachta ESB in Éirinn, Tuaisceart Éireann (NI) agus sa
Bhreatain Mhór (GB), agus cuireann a Chiste Pobail Fheirme Gaoithe €1 milliún ar fáil do phobail in
aice le suíomhanna feirme chun forbartha infreastruchtúir áitiúil agus seirbhísí a thugannn le chéile
todhchaí níos gile do chónaitheoirí a phobail tuaithe mórthimpeall.

Bí Sábháilte, Bí i bhfad
Tá an comórtas scoile
Beo anois!
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Urraíocht
Tugann an Grúpa bainistíocht agus portfolio urraíochta gníomhaí lena
n-áirítear a leanas:
• Tacaitheoir agus urraitheoir bródúil le ócáid bliantúil Darkness into
Light le Pieta House
• Daoine óga a chur chun cinn i spórt trí Chraobh Mionaoisigh UileÉireann CLG Electric Ireland agus Craobh Ardoideachais
• Tacú leis na ealaíona trí chomhpháirtíochtaí le eagraíochtaí
lena n-áirítear Gailearaí Náisiúnta na hÉireann, Amharclann na
Mainistreach, Seamlas an Éisc: The New Play Company agus
Business to Arts
• Tacú le forbairt príomh-scileanna 21ú haoise i ndaoine óga ar
feadh chláir oideachais STEAM Generation Tomorrow ESB, ar
aidhm leis daoine óga na hÉireann a chumhachtú chun teacht ar a
n-acmhainneacht agus cumhacht a thabhairt dá dtodhchaí níos gile
tiomsach trí chomhpháirtíochtaí straitéiseacha le go leor eagraíochtaí,
lena n-áirítear RDS agus fiontar sóisialta Kinia
Bleaist Eolaíochta ESB
Tugann Bleaist Eolaíochta ESB, seachadta ag RDS, cumhacht do
pháirtí bunscoile ó 3ú go dtí 6ú aicme, le oibriú le chéile mar aicme
Chun fiosrúchán a dhéanamh ar an eolaíocht taobh thiar de cheist
shimplí atá suimiúil dóibh, sula dtugtar a dtorthaí ar cheann den trí
ócáid i mBaile Átha Cliath, Luimneach nó Béal Feirste. Ní raibh na
ócáidí taispeántais in ann dul ar aghaidh in 2021 i ngeall ar thionchar
COVID-19, ach ghlac scoileanna páirt i gclár ar líne, le breithimh, le
40 ceann ó ESB, idirghníomhach i léirithe tionscadail aicme go fíorúil.
Rinne ESB Bleaist Eolaíochta TV, sraith ceithre eipeasóide seachadta
trí Ghaeilge agus Béarla araon, le imscrúdú ar an eolaíocht taobh
thiar den fhuinneamh, eitilt, athchúrsáil agus curtha san áireamh
i dturgnaimh sheomra ranga chun tacú le foghlaim. Bhí an tsraith
óstáilte ar líne agus ar an ardán www.rte.ie/learn chomh maith.
Kinia (roimhe seo Camara Éireann agus Techspace)
Is clár oideachais teicneolaíochta cruthaithí é TechSpace á bhainistiú
ag fiontar sóisialta Camara Ireland agus seachadta in earnálacha
oideachais neamhfhoirmiúil agus foirmiúil. Molann sé do dhaoine óga
a gcuid paisin agus acmhainneacht a réadú trí úsáid chruthaitheach na
teicneolaíochta. Tacaíonn ESB le cláir Camara Éireann ó 2014, ag tacú
freisin le Creative TechFest, ceiliúradh bliantúil ar obair chruthaitheach
na ndaoine óga ar feadh ghréasáin TechSpace. Chumaisc Camara
Ireland le catharnacht Suas chun Kinia a fhoirmiú in Iúil 2021.

Tech2students
Is cuid lárnach í an teicneolaíocht mar chuid de shochaí an lae inniu,
níos mó fiú le bliain anuas. Chuir an ghluaiseacht i dtreo oibre agus
foghlama cianda béim ar cé chomh tábhachtach is atá an rochtain ar
teicneolaíocht, agus leanfaidh sé mar sin, go háirithe uathu sin ó chúlraí
faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch. I ndiaidh filleadh ó dhúnadh
scoileanna i mí Eanáir 2021, tháinig eisiúint na deighilte digití chun
tosaigh arís, ag ardú buairtí do mhic léinn nach raibh rochtain acu ar
an teicneolaíocht do staidéir sa bhaile. Lean ESB lena thacaíocht do
Camara Education Éireann agus feachtas Tech2Student Rochtana
na Tríonóide, le feachtas athnuaite sna meáin ag lorg maoinithe
agus deonachán araon le ríomhairí glúine as úsáid. Idir sheoladh an
achomhairc in Aibreán 2020 agus Bealtaine 2021, bhí os cionn 4,500
ríomhaire glúine deonta, €750,000 ardaithe agus os cionn 100 scoil
agus fuair 350 eagraíocht óige teicneolaíocht le athearraíocht chun
tacú leo sin atá i ngá.
ESB Tacú leis na hEalaíona
Mar phátrún fadtréimhseach na n-ealaíon in Éirinn, aithníonn ESB
an ról tábhachtach a imríonn ealaíontóirí ní hamháin i dtaifead agus
ciall a bhaint as forbairtí shóisialta agus eacnamaíoch, ach freisin
chun idirghníomhú le pobail agus spreagadh le nuálaíocht agus
cruthaitheacht. Fuair an earnáil ealaíne tionchar ollmhór ag COVID-19
agus an bhliain seo sheol ESB dhá chomhpháirtíocht nua díreach chun
tacú le ealaíontóirí le linn an tréimhse dhúshlánaigh seo.
Miondrámaí i dTreo Saol Níos Fearr
Fishamble: Is comhlacht é The New Play Company atá paiseanta
maidir le bheith i gceannas ar ról an drámadóra. Chuamar i
gcomhpháirtíocht leo chun dúshlán a sheoladh d’aon duine a bhfuil
suim acu sa scríbhneoireacht chun samhlú cad is brí le todhchaí
fuinnimh níos fearr agus conas é sin a thabhairt chun saoil i ndráma
600 focal. Fuarthas os cionn 300 aighneacht, le hobair sa ghearrliosta
ó dheich ndramadóir, íocadh táille coimisiúnaithe, agus bhí siad ar
taispeáint ar líne. Roghnaíodh obair ó na drámadóirí le táirgeadh, cur ar
stáitse, agus taifead ag Fishamble. Bhí inbhuanaitheacht i gcroílár an
léirithe, gan aon frapaí aonúsáide, úsáideadh an amharclann mar fhrap,
bhí gach soilsiú LED, agus ba leis na aisteoirí nó cairde iad na feistis.
Ciste Ealaíne ESB Brighter Future
Scéim maoinithe ag deontóirí is ea ciste Ealaíne ESB Brighter Future,
seachadta i gcomhpháirtíocht le Business to Arts, ar €250,000 ar
oscailt d’ealaíontóirí ó gach cineálacha ealaíne ag obair le eagraíochtaí
i réimse inbhuanaitheachta, athraithe aeráide agus aistrithe fuinnimh.
Seoladh an glao oscailte i mí Iúil 2021 agus fuarthas os cionn
90 aighneacht roimh spriocdháta Mheán Fómhair. Roghnaíodh ansin
cúig thionscadal ag painéal measúnaithe neamhspleách i gcomhair
maoinithe. Bhí na tionscadail réadaithe ansin idir Eanáir 2022 agus
Nollaig 2023.

Rialachas Corparáideach
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Ráitis Airgeadais

Darkness into Light
Thacaigh Electric Ireland le Darkness
into Light agus Pieta ó 2013, ag tabhairt
dóchais do chustaiméirí, foireann agus
pobail ar fud na hÉireann a fuair tionchar ó
fhéinmharú. Cuidíonn an chomhpháirtíocht
seo chun cleamhnas branda a thiomáint lenár
gcustaiméirí agus leis an bpobal ginearálta. Is léiriú fíor é chomh
maith ar “We’re Brighter Together”.

Sraith agus Craobh Ardoideachais Electric Ireland
Tá Electric Ireland mar phríomh-urraitheoir le Craobha
Sigerson, Fitzgibbon agus Ardoideachais CLG
(HEC) ó 2017. Le tiomantais fadbhunaithe Electric
Ireland don óige in CLG agus tógáil ar an urraíocht
do Chraobh Mionaoisigh, tugann HEC 7,000 imreoir
Ó os cionn 50 ollscoil agus institiúid gach bliain san
chomórtas ar Chraobha Sigerson agus Fitzgibbon, in
éineacht le Sraitheanna agus Craobha Ardoideachais eile.

Bhí 2021 mar an dara bhliain as a chéile nuair a fuair siúil bliantúil
Darkness into Light tionchar ó theorainneacha an rialtais i ngeall ar
COVID-19. Cé go raibh an cosc ar chruinnithe móra mar dhúshlán
mór d’fhoirne Pieta agus Electric Ireland, d’oibrigh siad le chéile go
dian chun ócáid an-rathúil a sheachadadh, ina féidir le daoine, cé
go raibh siad amach óna chéile go fisiceach, braistint phobail a fháil
fós a roinneann ‘One Sunrise Together’; an éirí na gréine céanna a
thugann dóchas dóibh sin a fuair tionchar ó fhéinmharú gach bliain.

Craobha Mionaoisigh CLG
Tá Electric Ireland ina urraitheoir bródúil le Craobha
Iománaíochta agus Peile Uile-Éireann CLG ó 2012.
I ndiaidh oibriú le foirne mionaoiseacha leis na
blianta, tuigeann Electric Ireland go maith gach rud
a bhaineann le imirt mar Mhionaoiseach. Thar cúrsa
na comhpháirtíochta, rinne Electric Ireland, faoi ardán
feachtais “This is Major”, athshonrú ar cad is ciall Le
bheith bainteach le Craobha Mionaoisigh CLG, ag
ardú íomhá agus tuisceana araon maidir le Craobha Mionaoisigh.
Tá Electric Ireland i gcomhpháirtíocht le CLG ó 2017 chun Duais
Réalta Mionaoisigh CLG Electric Ireland a bhunú a aithníonn an 15
aithris aonair is fearr ó áiteanna ar feadh Craobha Mhionaoisigh
peile agus iománaíochta araon chomh maith le Iománaí
Mionaoiseach agus Peileadóir Mionaoiseach na bliana.

Thiomsaigh ‘One Sunrise Together’ i gcomhair Darkness into Light
2021 os cionn €7.5 milliún, le rannpháirtíocht ag sárú 140,000
cuidithe ag feachtas stuama margaíochta agus meáin, The Late
Late Show agus comhpháirtíocht níos leithne le RTÉ ar feadh
raidió agus ar líne.
St Vincent De Paul Óga
Thug Electric Ireland urraíocht do chlár Forbartha
Óige St Vincent De Paul ó 2013 le os cionn
200,000 rannpháirtí dalta le blianta anuas ó
shin. Is aidhm leis an gclár oideachas a thabhairt
do dhaltaí 4ú agus 5ú bhliana maidir le ceartas
sóisialta agus cuidiú leo tionscadail gnímh
sóisialta a sheachadadh ina bpobail áitiúla. In 2020/21, bhí 9,473
dalta rannpháirteach sa chlár in os cionn 200 scoil.
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Comhshaol agus Inbhuanaitheacht
Amlíne Comhshaoil agus Inbhuanaitheachta ESB
An Chéad
Fheirm Ghaoithe

1998
2000

2001

2004

2001 - 2009 Athnuachan an
Ghréasáin Dáileacháin le
Gréasán Cliste

Seoladh SIRO

Infheistíocht i bhfeirmeacha gaoithe Oriel
agus Ceann Chlochair

2015
2017

2009

An chéad nochtadh CDP

2011

An chéad ghréasán luchtaithe EV trasteorann

2018

2019
2020

Feidhmiú céimneach ar mhéadar cliste

Plean 5 bhliana PR5 do
ghréasáin níos cliste
chun tacú le targaidí
aeráide na hÉireann

2020
2021
2022

Seoladh gréasáin ghníomhaigh
Dhaingean ghaoithe agus infheistíocht
sa limistéar fuinnimh
Bíonn ESB ina chomhlacht sa liosta ‘A’

An chéad fheirm pobail

2028
>Laghdú 50% in CO2 gach •
aonad leictreachais

2030

Targaid Bunaithe ar Eolaíocht a
Shocrú roimh 2030

2040

Aidhm
Straitéise

Ról i dTáscairí
Dícharbónaithe

Indicators

Progress Update

• Cónaí Ísealcharbóin a
Chumhachtú
• Custaiméirí a chur sa
chéad áit agus gan aon
duine a fhágáil taobh
thiar

• Giniúint Inathnuaite ESB
>5,000 MW roimh 2030
• Nascadh >17 GW Ísealcharbóin
Fuinneamh lenár nGréasáin roimh
2030

• 983 MW
• 6.5 GW a nasc

• Leictreachas iontaofa
glan a thabhairt dár
gcustaiméirí
• Nuálaíocht agus
infheistíocht don
todhchaí

• Táirgeann déine charbóin
leictreachais ESB <140g CO2/
kWh roimh 2030
• Roinn Aschuir Giniúna ESB ó
fhoinsí glan nád 63% roimh 2030

• 440gCO2/kWh
• 14% roinnte
aschuir ó
inathnuaite in 2021

• Gréasán: Luchtairí EV Poiblí ????
• Feidhmiú céimneach ar ????

• 1,700 Luchtaire EV
suiteáilte anois ar
oileán na hÉireann
agus Breatain Mhór
• 620,000 méadar
cliste suiteáilte

• Cur chun cinn gníomhach don
éagsúlacht agus ionchuimsiú ar
feadh ár bhfórsa saothair
• Scór rannpháirtíochta fostaithe

• Seoladh Tuarascála
Bhearna Pá Inscne
• Straitéis
éagsúlachta agus
ionchuimsithe agus
oiliúint i bhfeidhm.
• Scór
rannpháirtíochta
fostaithe 7.0

• Saol ísealcharbóin a
chumhachtú
• Nuálaíocht agus
infheistíocht don
todhchaí

• Céatadán na nIdirghníomhuithe
Custaiméirí atá sa cheathairíl bairr
roimh 2026

• Leanúint le
infheistíocht
shuntasach I ndigiteach
• Beart
idirghníomhaithe
custaiméara
dhigitigh le
tuairisciú in 2022

• Saol ísealcharbóin a
chumhachtú
• Nuálaíocht agus
infheistíocht don
todhchaí

• Rátálacha creidmheasa A nó
coibhéiseach agus BBB+ ar
bhonn leithleach coi-bhéiseach
• Fáltas ar Chaipiteal ina bhfuil
ROCE (%) > WACC (%)

• BBB+ ar bhonn
leithleach
• ROCE: 5.6%

• Astuithe Nialas Glan roimh 2040
• Targaid charbóin bunaithe ar eolaíocht
a fuair creidiúnú seachtrach do 2030
• Laghdú in astuithe absalóideacha ó
fhuinneamh fhoirgnimh agus flít 51%
roimh 2030 (2018 Bonnlíne)

• Shínigh ESB
Litir tiomantais
Thionscnaimh
targaid (SBTi)
mar bunaithe ar
pleananna thargaid
d’astuithe bunaithe
ar eolaíocht a
shocrú Foilseacháin
in 2022

• Ísealcharbóin a
chumhachtú iompair
• Nuálaíocht agus
infheistíocht don
todhchaí mhéadair cliste
2.6m

SDG Contribution

Cumais Bunúsacha

• Cónaí ísealcharbóin a
chumhachtú
• Nuálaíocht agus
infheistíocht

Feirm ghaoithe Easchósta Ar Snámh
an Atlantaigh Ghlais Moneypoint

35,000 aisfheistiú tí •
domhain críochnaithe
Laghdú 51% in CO2 ó •
fhoirgnimh agus flít CO2

Ráitis Airgeadais

Cuireann an tábla thíos béim ar dhul chun cinn agus ailíniú idir straitéis ESB agus na SDG.

Uimh. 27 & 28 Fitzwilliam
Comhpháirtíocht Aisfheistithe
SuperHomes Éireann

2025
Targaidí 2030

Rialachas Corparáideach

An Chéad Tuarascáil Inbhuanaitheachta

2009

Seoladh Straitéise Thodhchaí Níos Gile ESB
le staidéar eacnamaíochta ísealcharbóin.

Straitéis agus Feidhmíocht
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Tiomantas ESB d’Astuithe Nialas Glan

Tiomantas do neodracht charbóin Náisiúnta na hÉireann agus UK roimh 2050

I gceannas ar aistriú ísealchadbóin
Aithníonn ESB gurb é athrú aeráide é an tosaíocht is mó atá ag Éireann
agus sa domhain. Cuireann sé tionchar orainn go léir agus tá ról le imirt ag
gach sraith den sochaí ar conas déileáil leis. Mar fhreagra, díríonn straitéis
ESB ar aistriú luasghéaraithe go leictreachas ísealcharbóin. Tháinig ESB
amach ó ghiniúint mhóna ag deireadh 2020 agus cuirfidh sé stop freisin
le giniúint guaile roimh lár an tréimhse deich bliana. Is targaid le ESB
déine carbóin a ghiniúna leictreachais a laghdú faoina leath roimh 2030
agus aschur leictreachais inathnuaite a thabhairt go 63% le táirgeadh
leictreachais iomlán ESB roimh an ndáta céanna.
Tá ESB tiomanta chun ceannasaíochta le cúram don chomhshaol ina
n-oibríonn gnóthaí ESB agus oibriú ar bhealach inbhuanaithe ag laghdú
ár dtionchair ar acmhainní an domhain. is aidhm le ESB a thionchar ar
a thimpeallachtaí a laghdú, chun ardleibhéal cosanta a sholáthar don
timpeallacht nádúrtha agus a astuithe gáis ceaptha teasa a laghdú, ag
tacú freisin le aistriú inbhuanaithe chuig geilleagar ísealcharbóin. Áirítear
le coincheap aistrithe inbhuanaithe leictreachas a chumhachtú

Gníomhaíocht ar son na hAeráide
Cuireann straitéis ESB inbhuanaitheacht i gcroílár a aidhmeanna
straitéiseacha agus cuspóra mar eagraíocht. Chuir ESB tús le saol
mar chomhlacht inathnuaite go hiomlán in 1927, bhí sé socraithe chun
bainistíocht a thabhairt ar scéim hidrileictreach na Sionainne agus Ard
na Croise. Is é ár gcuspóir inniu fós todhchaí níos gile a chruthú dár
gcustaiméirí agus sochaí, le cumhacht do dhaoine saol ísealcharbóin
a bheith acu. Ciallaíonn sin leictreachas inbhuanaithe a sholáthar atá
iontaofa agus inacmhainne agus is féidir a úsáid i ngach earnáil den
gheilleagar.
Sa bhliain céanna a sheachadadh COP26 dul chun cinn beag ar
ghníomhartha ar leibhéal domhanda, is tábhachtaí do ghnóthaí
seasamh suas agus a bheith i gceannas ar an aistriú ísealcharbóin. Is
freagracht le gach duine é gníomhú ar son na haeráide agus tá ESB
tiomanta chun ról ceannasach a imirt.
Le linn gníomhaíochtaí agus dul chun cinn ESB a ailíniú le hiarrachtaí
domhanda is leithne chun Aidhmeanna Forbartha Inbhuanaithe (SDG)
a sheachadadh, is féidir le ESB

• Innovating and investing
thiomantas don todhchaí
eolaíocht in 2020 chun

Forbraítear tuilleadh téama ar conas atá ESB ag déanamh dul chun cinn ar ghníomhaíocht don aeráid agus ag ailíniú ár gcuid béime agus
iarrachtaí ar SDG ábhartha i dTuarascáil Bliantúil Inbhuanaitheachta ESB ar fáil ar shuíomh gréasáin ESB, www.esb.ie. Beidh an tuarascáil
2021 foilsithe ar líne in 2022.
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Astuithe
Le blianta beaga anuas, rinne ESB dul chun cinn suntasach ar a fheidhmíocht le astuithe a fheabhsú,
trí fhás dá phortfolio inathnuaite, éirí as stáisiúin móna agus stáisiúin teirmeacha leagáide agus
laghdaigh sé rith an stáisiúin ghuaile in Moneypoint. Mar ghineadóir i margadh uile-oileáin in Éirinn,
tá ESB faoi réir coinníollacha an mhargaidh in oibriúchán. Le linn 2021, bhí cuid de na coinníollacha
gaoithe ba ísle in oileán na hÉireann i mbeagnach 60 bliain, ag eascrú i ngannchion suntasach i
nginiúint gaoithe. In 2019 agus 2020, bhí na leibhéil ab airde aschuir gaoithe ar an gcladach ar
domhain ag Éirinn. Chomhtharlaigh na coinníollacha gaoithe níos ísle ná measta le éartha seirbhíse
ar dhá ghléasra bonnualaigh go bliantúil, rud a d’eascraigh i Go leor ócáidí foláirimh1 Amber sa
ghreille leictreachais náisiúnta. D’eascraigh na coinníollacha sin i margadh ag glao stáisiúin ghiniúna
le cumhacht ghuaile ESB ag Moneypoint chun a aschur giniúna a mhéadú agus riosca ganncheana
ar an gcreat a laghdú, ag eascrú i méadú astuithe in 2021, in aghaidh treochta síos fadtréimhsigh.
In ainneoin an tionchair sin ar dhéine astuithe in 2021, fanann ESB tiomanta go hiomlán do
sheachadadh thargaid astuithe 2030 agus uaillmhiain ísealcharbóin. Tá ESB gníomhach i mbun
cumarsáide le oibreoir an chreata agus an mhargaidh le cinntiú go ndéantar bainistíocht ar an riosca
ganncheana seo sa neastéarma. Maidir le astuithe Scóip 1, cé gur mhéadaigh astuithe in 2021,
leanann iarrachtaí oibriúcháin ag seachadadh feabhsúcháin in astuithe éalaitheacha agus astuithe
flít fheithiclí. Áirítear le astuithe scóip 2 do ESB an leictreachas in úsáid I bhfoirgnimh agus gach
caillteanas ar infreastruchtúr chreat leictreachais náisiúnta. Léiríonn ESB a astuithe Scóip 3 iomlán
agus leanann sé ag díriú ar mheastacháin agus modheolaíochtaí a fheabhsú do chatagóirí astuithe
Scóip 3 nach bhfuil go díreach faoi smacht ESB. Déantar fardail astuithe Scóip 1, 2 agus 32 a
thuairisciú go hiomlán trí Nochtadh Athraithe Aeráide agus Tuarascáil Inbhuanaitheachta bliantúil ESB.

Deimhniúchán agus Ráthaíocht ar Astuithe
Tuairiscíonn ESB ar astuithe bunaithe ar mhodheolaíocht Phrótacail Gáis Ceaptha Teasa (GHG).
Déantar astuithe Scóip 1, 2 agus 3 a thuairisciú go bliantúil. Déantar sonraí ar astú gáis ceaptha
teasa a fhíorú go neamhspleách. Déantar astuithe giniúna ESB a fhíorú faoi choimirce scéime
trádála astuithe AE ETS agus a sheoladh chuig an Údarás ábhartha um Chosaint Comhshaoil go
bliantúil. Déantar gach astuithe Scóip 1, 2 agus 3 eile a fhíorú le ISO14064 mar chuid d’aighneacht
bhliantúil ESB do CDP.

Déine Carbóin ESB g/kWh

(targaid)
Note: 2021 bunaithe ar shonraí deimhnithe go sealadach

Príomheilimintí na Nochtuithe Airgeadais Molta Bainteach le Aeráid

Rialachas

Straitéis
Bainistíocht
ar Rioscaí
Méadracht
agus
Targaidí
1

Rialachas
Rialachas na heagraíochta timpeall rioscaí agus
deiseanna aeráide
Straitéis
Tionchair iarbhír agus féideartha ar rioscaí
bainteach le aeráid agus deiseanna ar ghnóthaí,
straitéis, agus pleanáil airgeadais na heagraíochta
Bainistíocht ar Rioscaí
Na próisis in úsáid ag an eagraíocht chun rioscaí
aeráide a aithint, a mheasúnú, agus a bhainistiú
Méadracht agus Targaidí
Úsáidtear an méadracht agus targaidí chun rioscaí
agus deiseanna aeráide ábhartha a mheasúnú
agus a bhainistiú

An Amber Alert may be issued by the system operator, EirGrid, when a single Event would give rise to a reasonable possibility of
failure to meet the Power System Demand, or of Frequency or Voltage departing significantly from normal.
Scope 1 covers direct emissions from owned or controlled sources. Scope 2 covers indirect emissions from the generation of purchased electricity, steam, heating and cooling consumed by the reporting company. Scope 3 includes all other indirect emissions that
occur in a company's value chain.

2

Léiríonn ESB faisnéis inbhuanaitheachta
agus chomhshaoil go bliantúil sa Tuarascáil
Inbhuanaitheachta i gcomhréir le caighdeáin
GRI. Déantar ailíniú le caighdeáin GRI a
dheimhniú go neamhspleách.

Tascfhórsa ESB ar Nochtadh Airgeadais
Bainteach le Aeráid (TCFD)
Le líon mór sócmhainní scaipthe ar feadh na
hÉireann agus Breataine Móire ag oibriú in
earnáil a théann trí aistriú aeráide stairiúil, bíonn
go leor rioscaí agus deiseanna athraitheacha
ag ESB a eascraíonn ó athruithe fisiceacha
agus polasaithe. Go ginearálta, déileáiltear
leo sin sa phleanáil gnó normálta go háirithe
i dtionscal le saolta sócmhainne fada agus
cleachta pleanála fadtréimhseach. Ag an am
céanna, is Tábhachtach cur chuige struchtúrtha
a thabhairt chun breathnú ar thionchair aeráide
sa ghearrtéarma, meántéarma agus téarma is
faide agus chun cur chuige an chomhlachta a
léiriú le geallshealbhóirí.
Tugann an chuid seo cur síos ar phróisis ESB
timpeall riosca agus deis aeráide. Leanann
sé formáid agus treoraíocht an tascfhórsa
um Nochtadh Airgeadais Bainteach le Aeráid
(TCFD). Beartaítear tógáil ar phróisis agus iad a
fhorbairt agus mionsonraí ar na nochtuithe sin
thar an gcéad chúpla bhliana eile.

Rialachas Comhshaoil agus
Inbhuanaitheacht
Tá riosca agus deis aeráide comhtháite sa
phróiseas athbhreithnithe straitéiseach in
ESB. Tá sé nasctha freisin leis an bpróiseas
bainistíochta ar rioscaí trí phríomhriosca
ar rioscaí aeráide agus éiritheacha.
Sábháilteacht, Comhshaol agus tugann
Coiste Cultúir an Bhoird monatóireacht
ar bhainistíocht shábháilteachta, riosca
comhshaoil agus aeráide agus deiseanna
aeráide. Déanann an Coiste Iniúchta agus
Riosca maoirseacht ar an mbainistíocht rioscaí
fiontair ginearálta sa chomhlacht. Faigheann
Foireann Ceannasaíochta Comhshaoil
agus Inbhuanaitheachta, grúpa bainisteoirí
shinsearaigh ar feadh an chomhlachta
nuashonruithe rialta ar cheisteanna comhshaoil,
inbhuanaitheachta agus aeráide. Tá Bainisteoir
Sábháilteachta Grúpa, Sláinte agus Comhshaoil
agus an Bainisteoir Inbhuanaitheachta mar bhall
den ghrúpa seo. Soláthraíonn grúpa Bainisteoirí
Comhshaoil agus Inbhuanaitheachta
nuashonruithe laethúla ar chomhshaol agus
inbhuanaitheacht agus faigheann sé feasacht ó
áiteanna ar fud an Ghrúpa.
Straitéis
Straitéis aeráide agus inbhuanaitheachta
is ea straitéis reatha ESB. Is freagra í ar
athruithe polasaithe agus fisiceacha tugtha
de bharr athraithe aeráide. D'eascraigh an
straitéis in atheagrú agus béim aeráide i
ngach ceann dár gcuid gnóthaí. Tá táirgí agus
seirbhísí ESB fairsingthe i dtéamhú caidéil
teasa leictrigh agus taraifí agus táirgí chun
freastal ár gcustaiméirí le linn an aistrithe.
Rinneadh athchóiriú agus síneadh ar ghréasán
infreastruchtúir EV ESB chun freastal ar
ghréasán poiblí reatha agus riachtanais úinéirí
EV.
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Rialachas Corparáideach

Sa straitéis, tá targaid shocraithe ag gnó giniúna ESB chun déine carbóin
a laghdú roimh 2030. Tá gnóthaí an ghréasáin ag beartú i gcomhair
oiriúnaithe dhírithe na ngréasán leis an aeráid athraitheach agus as na
athruithe a theastaíonn agus na méadair cliste feidhmithe agus ós rud é
go leictríonn custaiméirí a dtéamhú mar fhreagra ar pholasaithe maolaithe.
Tá fiosrúchán ar bun ag ESB ar theicneolaíochtaí éiritheacha leis an
acmhainn chun ról a imirt sa chóras fuinnimh ísealcharbóin don todhchaí
amhail hidrigin ghlas.

Bord Rialachais ESB

Cathaoirleach

Board

Fothaíonn gach freagraí thuas ar pholasaithe aeráide agus coinníollacha
aeráide isteach i bpleanáil airgeadais ESB trínár bpróiseas pleanála gnó
comhtháite. Mhéadaigh infheistíocht chaipitil bliantúil go suntasach i
ngeall ar na pleananna sin. Is cuid den maolú aeráide í an infheistíocht
mhéadaithe sin ar féidir a bheith ag súil leis de réir is a mhéadaítear
giniúint leictreachais inathnuaite agus bogann earnálacha fuinnimh eile go
próisis leictreachais éifeachtacha ag úsáid leictreachais ísealcharbóin.
Is ábhar athbhreithnithe tiomnaithe rialta í straitéis ESB ag Foireann
an Stiúrthóra Feidhmiúcháin (EDT). Úsáidtear cásanna, lena n-áirítear
cásanna aeráide mar chuid den athbhreithniú seo. Tugtar monatóireacht ar
aidhmeanna straitéiseacha agus forbairtí nua sa timpeallacht agus stádas
an riosca aeráide agus glactar le deiseanna san athbhreithniú agus bíonn
gníomhartha comhaontaithe, más cuí.
Tá an straitéis réasúnta athléimneach ar rioscaí aeráide agus í in éifeacht,
straitéis faoi cheannas na haeráide. Tugtar athbhreithniú go rialta ar an
straitéis ag an EDT i gcomhthéacs na gcoinníollacha athraitheacha chun
measúnú a thabhairt ar an tionchar féideartha agus aon riachtanas do
ghníomhartha nua mar fhreagra.

Riosca Aeráide
D’aithin ESB an príomh-aistriú agus rioscaí aeráide fisicigh agus
deiseanna ar feadh an Ghrúpa. Úsáidtear cásanna riosca aeráide sa
mheasúnú seo: cás fisiceach, bunaithe ar Phainéal Idir-Rialtais ar chosán
carbóin léiritheach (RCP) Athraithe Aeráide (IPCC) 4.5 agus dhá chás
aistrithe, ceann bunaithe ar Phlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide
2019 le Rialtas na hÉireann agus an dara cheann ar na tiomantais aeráide
uaillmhianacha do 2030 i bPlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide 2021
agus Acht Aeráide, faoi seach. Tá cás IPCC RCP 4.5 bunaithe ar astuithe
carbóin domhanda buactha in 2040 i ndiaidh laghdaithe mheasartha tar
éis. Feictear air sin mar fhéidearthacht dhian mar is cuí ach níos réalaíoch
ná an cosán gan mhaolú. Tá na cásanna aistrithe ailínithe go forleathan le
Pacáiste Fuinnimh Ghlain an AE agus Comhaontú Glas an AE.

Príomhfheidhmeannach

An Coiste Iniúchta
agus Riosca

Coiste Sábháilteachta,
Comhshaoil agus Cultúir
•

Cuidiú leis an mBord lena
fhreagrachtaí maidir le:
•
•
•
•

Tuairisciú airgeadais
Rialú inmheánach agus
bainistíocht ar rioscaí
Comhréireacht, sceithireacht
agus calaois
Iniúchóirí seachtracha agus
inmheánacha

•

Chun comhairle a thabhairt
ar an mBord ar shláinte,
sábháilteacht agus ábhair
comhshaoil, cultúir agus
éagsúlachta
Monatóireacht ar an ndul chun
cinn in aghaidh príomhtháscairí
feidhmíochta comhshaoil,
sláinte agus sábháilteachta
comhaontaithe agus bainistíocht
ar rioscaí sna réimsí sin

Foireann Stiúrthóra
Feidhmiúcháin
Foireann Ceannasaíochta
Comhshaoil agus
Inbhuanaitheachta
Bainisteoirí Ceannasaíochta
Comhshaoil agus
Inbhuanaitheachta

Achoimre ar Rioscaí agus Deiseanna Aeráide ar Scóir níos Airde
Cineál

Rioscaí
Fisiceacha

Rioscaí san
Aistriú

Deiseanna
Aistrithe
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Ráitis Airgeadais

Rialachas ar Riosca Aeráide

Riosca/Deis

Tionchar airgeadais féideartha

ama
Dóchúlacht Scála
(blianta)

Minicíocht mhéadaithe ar stoirmeacha
dhiana

Costais deisiúcháin méadaithe agus pionóis as
gréasáin agus sócmhainní stáisiúin

Dóchúil

0-5

Tuile méadaithe ar aibhneacha agus
eipeasóidí báistí dian

Minicíocht níos airde eachtraí tuile céad blianta ar
aibhneacha le dambaí

Dóchúil

0-5

Tuile méadaithe ar aibhneacha agus iombhá i Damáiste ar na fostáisiúin gréasáin, éartha
ngeall ar ardú tábla uisce
custaiméara. Damáiste ar shócmhainní giniúna

Dóchúil

0-5

Timpeallacht margaidh agus rialála don
ghiniúint

Cailleann timpeallacht an mhargaidh agus rialála do
shócmhainní giniúna gáis reatha luach ar ghiniúint
fhéideartha

Dóchúil

5-10

Timpeallacht pholasaithe don ghiniúint
easchósta

Timpeallacht pholasaithe don ghiniúint easchósta
Moill féideartha i rialachán chreata pleanála

Dóchúil

5-10

Luas méadaithe don nascacht inathnuaite
vs beartaithe

Luas méadaithe don nasc inathnuaite Méadú
féideartha sa chostas chun cloí le amlínte vs
pleanáilte

Is féidir tarlú

5-10

Aisfheistiú méadaithe chaidéil teasa ar
bhail-te

Aisfheistiú breise ar chaidéal teasa na dtithe Méadú
féideartha i gcostas chun cloí le amlínte

Is féidir tarlú

5-10

Luas an leictriúcháin níos gasta ná
pleanáilte

Éileamh méadaithe don seirbhís aisfheistithe

Dóchúil

0-5

Infheistíocht nua sa chóras leictreachais
ísealcharbóin

Deiseanna infheistíochta breise sa ghiniúint Nialas
Glan, stóráil agus seirbhísí an chórais

Dóchúil

0-5

LIOSTA A AERÁIDE 2021
Do scór CDP

Tacsanomaíocht an AE

Feidhmíocht mheánach

Feidhmíocht chomhshaoil agus cláir
Aithníonn ESB go bhfuil acmhainn ag a
ghníomhaíochtaí, comhdhéanta le giniúint
leictreachais, tarchur, dáileachán agus
soláthar chun tionchair comhshaoil a chothú
agus gur freagracht an chomhlachta é a
ghníomhaíochtaí a bhainistiú ar bhealach
a sholáthraíonn ardleibhéal cosanta don
timpeallacht nádúrtha agus a chuidíonn chun
tionchair an athraithe aeráide a íoslaghdú
(laghdú astuithe carbóin), ag tacú freisin le
forbairt eacnamaíoch inbhuanaithe. Déanann
ESB a dhícheall i gcomhair sármhaitheasa i
ngach gníomhaíochtaí chun cloí le gach dlí agus
riachtanais rialála infheidhmithe. Úsáideann
ESB córais bainistíochta comhshaoil deimhnithe
a chloíonn le caighdeán ISO14001:2015 ar fud
an chomhlachta chun é sin a bhaint amach.
Gach bliain tiomsaíonn Grúpa ESB sonraí
dramhaíl bliantúlaithe ó gach aonad gnó chun
tuarascáil dramhaíl comhdhlúite a thógáil
i gcomhréir le riachtanais chaighdeáin an
Tionscnaimh Tuarascála Domhanda. Déantar
tuairisciú ar dhramhaíl bliain i riaráiste.

TUISCINT A BHAINT AS DO THUA-RASCÁIL
SCÓIR

Giniúint
chumhachta teirmí

Eoraip

Meán
Domhanda

Fuair Grúpa ESB A atá sa bhanna Ceanna-saíochta. Tá sé sin níos
airde ná meán réi-giúnach na hEorpa B, agus níos airde ná meán B an
earnála giniúna chumhachta teirmí.
Ceannasaíocht (A/A-): dea-chleachtais reatha a chur i bhfeidhm
Bainistíocht (B/B-): Gníomh comhordaithe a ghlacadh ar cheisteanna
aeráide
Feasacht (C/C-): Feasacht ar thionchair air, agus le, ceisteanna aeráide
Nochtadh (D/D-): Follasach maidir le ceis-teanna aeráide

2020

Dramhaíl (tonaí)*
Ráta athchúrsála (%) (lena n-áirítear athshlánú
fuinnimh)

2019

2018

10,472 15,030 12,130
98% 96.6% 94.6%

*Níl cartadh nó luatha tógála ó ghiniúint móna agus guaile san áireamh.

Ídiú Fuinnimh Oibriúcháin
Giniúint Theirmeach de réir Foinse Fuinnimh
(GWh)*

Bhithéagsúlacht

Ola

Mar chuid de thiomantas ESB mar chomhpháirtí
tábhachtach le Plean Uile-Éireann do
Phailneoirí (www.pollinators.ie), tá ESB tiomanta
chun deiseanna a ghlacadh do bhainistíocht
bháúil do phailneoirí ar thírdhreacha laistigh a
phortfolio maoine, ina théann sé le riachtanais
sábháilteachta, oibriúcháin gnó agus
bainistíocht ar mhaoin. Tá ESB ag tabhairt
athbhreithnithe ar a ghabháltais chun codanna
a aithint le le suíomhanna oiriúnacha chun tacú
le pailneoirí, trí go leor gníomhartha amhail
feabhsúcháin A athraíonn i réimeanna treascair,
cruthaíocht ghnáthóige agus ar réitigh eile
bunaithe ar nádúr.

Móin

2021 (GWh) 2020 (GWh) 2019 (GWh)
7,824

2,186

1,767

22,628

17,427

18,999

2,167

468

413

-

1,720

3,971

Fuinneamh Oibriúcháin (coibhéiseach Príomhfhuinnimh in kWh) **

2020 (kWh
PEE)

2019 (kWh
PEE)

2018 (kWh
PEE)

Leictreachas

41,314,003 48,823,028

52,051,152

Gual
Gás Nádúrtha

Rialú teorannaithe
Iompar

Táscaire Feidhmíochta Fhuinnimh (EnPI)
Fostaí kWh/FTE
% beaga i dtreo SI426/2014 targaid 2020 (33%)

2,502,817

4,321,560

Ráitis Airgeadais
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Bhunaidh an Coimisiún Eorpach córas aicmithe do ghníomhaíochtaí
eacnamaíocha inbhuanaithe don chomhshaol aitheanta mar
“Thacsanomaíocht an AE” Is cumasóir tábhachtach é an liosta
gníomhaíochtaí seo, ar féidir glacadh leis mar inbhuanaithe, chun
tacú le méadú infheistíochta inbhuanaithe agus cur i bhfeidhm
Chomhaontaithe Ghlais an AE.
Bunaíonn Rialachán Tacsanamaíochta an AE sé aidhm chomhshaoil
mar a leanas:
1. Maolú ar athrú aeráide

cur chuige ‘dianiarrachtaí is fearr’ agus dá bharr, léirítear na KPI sin
mar neasaithe.
Tá ESB tiomanta chun tuairisciú i gcomhréir le Tacsanomaíocht an
AE, lena n-áirítear measúnú a dhéanamh ar ailíniú in 2022.
Gníomhaíochtaí Neamh-Incháilithe Tacsanomaíochta agus
Incháilithe Tacsanomaíochta ESB
Go dtí seo, dheimhnigh obair ESB gur mar a leanas atá na
gníomhaíochtaí eacnamaíoch (agus KPI gaolmhara) de réir cur síos
in Acht Tarmligthe, is ábharthaí do ESB:
•

Tarchur agus dáileachán leictreachais (Turnover, CapEx agus
OpEx)

•

Giniúint leictreachais ó chumhacht na gaoithe, hidreachumhachta
agus teicneolaíochta fótavoltach (Turnover, CapEx agus OpEx)

5. Cosc agus smachtú ar thruailliú

•

Stóráil leictreachais (Turnover, CapEx agus OpEx)

6. Cosaint agus athshlánú ar bhithéagsúlacht agus éiceachórais

•

Infreastruchtúr a cheadaíonn iompar ísealcharbóin sa bhóthar
agus iompair phoiblí (Turnover, CapEx agus OpEx)

•

Tógáil foirgnimh nua (CapEx agus OpEx)

•

Suiteáil, cothabháil agus deisiúchán trealaimh éifeachtachta
fuinnimh (Turnover, CapEx agus OpEx)

•

Suiteáil, cothabháil agus deisiúchán na stáisiún luchtaithe
d’fheithiclí leictreacha i bhfoirgnimh (agus spáis páirceála
ceangailte le foirgnimh) (Turnover, CapEx agus OpEx)

1. Chuidíonn sé go substainteach le ceann nó níos mó de na
aidhmeanna comhshaoil thuas

•

Suiteáil, cothabháil agus deisiúchán teicneolaíochtaí fhuinneamh
inathnuaite (Turnover, CapEx agus OpEx)

2. Nach gcuireann dochar suntasach d’aon cheann de na
aidhmeanna comhshaoil thuas

I ngeall go mbíonn an tAcht Tarmligthe dírithe ar ghníomhaíochtaí
shonracha amháin, d'aithin ESB go leor gníomhaíochtaí nach bhfuil
i scóip an Achta Tharmligthe ach ar féidir leo tionchar ábhartha a
imirt ar thuarascálacha ESB KPI má chuirtear san áireamh iad:

2. Oiriúnú don athrú aeráide
3. Úsáid inbhuanaithe agus cosaint ar acmhainní uisce agus muirí
4. Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Is féidir teacht ar shamplaí de ghníomhartha
comhshaoil an aonaid ghnó i gcodanna
an Aonaid Ghnó sa tuarascáil seo, le
mionsonraí breise soláthraithe i dTuarascáil
Inbhuanaitheachta Bliantúil ESB.

3,790,805

53,710,105 54,318,204 53,653,578
2020

2019

2018

16,442

18,363

19,749

45.9%

39.6%

35%

*Tá sonraí ionchuir bhreosla don ghiniúint theirmeach tuairiscithe don bhliain reatha.
**Déantar Ídiú Fuinnimh Oibriúcháin a thuairisciú le Údarás Fuinnimh Inathnuaite na hÉireann (SEAI) faoi réir rialacháin éifeachtachta
fuinnimh an earnála phoiblí (SI426/2014). Léiríonn sonraí ídirht fuinnimh 2020 timthriaill Tuairiscithe SEAI 2021.

Iascaigh
Oibríonn ESB go leor stáisiúin ghiniúna
hidrileictreacha ar scála mór sa Sionainn, Éirne,
Laoi, Life agus sa Chláidigh Chroithlí agus
déanann sé obair forbartha agus caomhnaithe
go forleathan ar iascaigh mar phríomhúinéir iascaigh. Oibríonn ESB trí ghorlann
caomhnaithe bradáin i ndobharcheantair
na Sionainne, Éirne Agus Laoi chun stoic a
choinneáil agus a chaomhnú. Tá tuarascáil
bliantúil Iascaigh ESB ar fáil ar shuíomh
gréasáin ESB www.esb.ie.

Rialachas Corparáideach

Rialachán Tacsanamaíochta an AE

Méadracht agus Targaidí
Choinnigh an Grúpa ESB a fheidhmíocht
scórála ceannasaíochta CDP in 2021, ag scóráil
A-. I gcomhthéacs, cuireann feidhmíocht ESB
sa cheathairíl is airde i gcomhair freagra CDP
i gcomparáid le gach fóntais leictreachais
domhanda freagartha.

Straitéis agus Feidhmíocht
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Bainistíocht Airgeadais agus Feidhmíocht
Oibríonn ESB córas bainistíochta fuinnimh ar fud an ghrúpa dá chuid foirgnimh agus flít
iompair, deimhnithe le ISO 50001:2018. Tá ESB agus comhlachtaí poiblí eile faoi réir
targaidí laghdaithe fuinnimh faoi Threoir Éifeachtachta Fuinnimh AE S1426/2014. Bhain
ESB amach laghdú fuinnimh carnach in aghaidh targaid náisiúnta 33% ar chríochnú
an timthritill targaid. Beidh an córas bainistíochta fuinnimh in úsáid chun a thuilleadh
sábhálacha a bhaint amach in aghaidh targaidí náisiúnta méadaithe do 2030 ar 50%
éifeachtachta fhuinnimh agus 30% laghduithe in astuithe carbóin dearbha.
Tuairiscíonn an tábla thíos an fuinneamh gaolta le ionchuir breosla le giniúint theirmeach
(de réir foinse) agus ár n-úsáid fhuinnimh oibriúcháin de réir tuairiscithe le SEAI faoi
SI426/2014.

Ghlac an Coimisiún le Acht Tarmligthe Aeráide i Meitheamh 2021
(An tAcht Tarmligthe), a bhunaíonn na critéir chun gníomhaíochtaí
a shonrú go substainteach a chuidíonn don chéad dhá aidhm thuas
(atá i scóip don tuarascáil 2021). Beidh na critéir a bhaineann leis
an gceithre aidhm comhshaoil fágtha ag leanúint in 2022.
Beidh gníomhaíocht cháilithe mar ghníomhaíocht eacnamaíoch
ailínithe le tacsanomaíocht má:

3. A dhéantar i gcomhréir leis na cosaintí sóisialta bunúsacha
4. A chloíonn le critéir scagtha teicniúla (sonrach riachtanais
feidhmíochta comhshaoil) bunaithe ag an gCoimisiún
I ngeall ar na deacrachtaí chun ailíniú a mheasúnú le
Tacsanomaíocht an AE, don bhliain airgeadais 2021, ní thaispeánfar
gníomhaíochtaí neamh-airgeadais ach roinn gníomhaíochtaí
eacnamaíocha Incháilithe agus Neamh-Incháilithe don
Tacsanomaíocht ina gcuid gníohaíochtaí iomlána. Incháilithe de réir
Tacsanomaíochta Gníomhaíocht ná ceann arna cur síos san Acht
Tarmligthe, in ainneoin an gcloíonn gníomhaíocht eacnamaíoch leis
na critéir scagtha teicniúla le bheith ailínithe leis an tacsanomaíocht.
Teastaíonn ó Thacsanomaíocht an AE Príomhtháscairí feidhmíochta
(KPIs) le nochtadh ag baint le láimhdeachas scaireanna, CapEx
agus OpEx gaolta le Tacsanomaíocht- Caiteachas a ghabhann le
infheistíochtaí comhfhiontair
Obair thacsanomaíochta AE ESB go dtí seo
Déanann ESB iarracht dea-chleachtas a leanúint i dtuairisciú
faisnéise ESG agus roghnaigh sé an fhaisnéis riachtanach ag
Rialachán Tacsanamaíochta an AE a nochtadh, cé nach bhfuil
comhlacht reachtúil ESB faoi réir forálacha na rialachán ábhartha.
Rinne ESB measúnú cuimsitheach ar gach gníomhaíochtaí
eacnamaíocha suntasacha agus d’aicmigh sé cé acu sin is féidir a
chatagóiriú go hábhartha mar ‘Incháilithe le Tacsanomaíocht’ agus
‘Neamh-Incháilithe le Tacsanomaíocht'.
Ba chóir a lua, ós rud é go bhfuil sé sa chéad bhliana chur i
bhfeidhm, go bhfuil éiginnteacht bhunúsach i dtuiscint a bhaint as
na riachtanais leagtha amach i dTacsanomaíocht an AE. Ghlac ESB

•

Díolacháin miondíola do chustaiméirí leictreachais agus gáis

•

Gníomhaíochtaí áirithe gaolta le mórdhíol margaidh ar leibhéal
portfolio (m.s. conarthaí difríochta, trádáil tráchtearraí srl.)

•

Caiteachas bainteach le infheistíochtaí comhfhiontair

Baineadh sonraí in úsáid ar ríomhaireacht an KPI ó chórais
airgeadais ESB a ghlacann Turnover, CapEx agus OpEx de réir
earra líne mhórleabhar ginearálta nó de réir tionscadail. Ós rud
é go mbaintear KPI ó na córais airgeadais sin, tá ESB sásta
gur sheachain sé comhaireamh dúbailte i ríomhaireacht don
uimhreoir chun gach ceann de na cóimheasa a dheimhniú. Ní raibh
láimhdeachas déanta ach uair amháin i gcásanna inar chuidigh sé le
go leor aidhmeanna.
KPIs
Láimhdeachas i gCás Incháilithe don Tacsonamaíocht
Mar chéatadán, tá Láimhdeachas i gCás Incháilithe don Tacsonamaíocht
ag 28% ag léiriú ioncaim ó tharchur agus dáileachán leictreachais agus
ioncam mórdhíola an mhargaidh ó ghiniúint inathnuaite (gaoithe agus
hidrichumhachta go háirithe).
Ní chlúdaítear láimhdeachas bainteach le díolacháin miondíola do
chustaiméirí leictreachais agus gáis ag an Tacsanomaíocht agus is
comhpháirt ábhartha é le ioncam ESB. Dá raibh an ghníomhaíocht seo san
áireamh leis an Tacsonamaíocht, bheadh KPI Láimhdeachais Incháilithe
don Tacsonamaíocht ESB ag méadú go 83%.

CapEx Incháilithe don Tacsonamaíocht

OpEx Incháilithe don Tacsonamaíocht

I gcomhréir le tiomantas ESB chun infheistiú i dtodhchaí fuinnimh
ísealcharbóin, tá CapEx Incháilithe don Tacsonamaíocht ESB mar
chéatadán CapEx iomláine 88%. Léiríonn sé sin infheistíocht ESB 2021
chun gréasán leictreachais a fhorbairt in ROI agus NI araon in éineacht le
infheistíocht leanúnach i dtionscadail gaoithe ar an gcladach, cadhnra agus
gréine.

Is céatadán é OpEx Incháilithe don Tacsonamaíocht ar 62% le OpEx
iomlán, ag léiriú go háirithe OpEx ag tacú le córais tarchurtha agus
dáileacháin.

Níl caiteachas a ghabhann le infheistíochtaí comhfhiontair (trí mhean
infheistíochtaí gnáthscaireanna agus iasachtaí do scairshealbhóirí) san
áireamh leis an KPI seo ach is príomh-chomhpháirt é le uaillmhiain ESB
chun dul i dtreo todhchaí ísealcharbóin. Dá raibh caiteachas a ghabhann
le infheistíochtaí comhfhiontair (trí mheán Infheistíochtaí gnáthscaireanna)
san áireamh, bheadh KPI CapEx Incháilithe don Tacsonamaíocht ESB ag
méadú go 94%.
Baineann CapEx Neamh-incháilithe don Tacsanomaíocht le olldeisithe ar
ghléasraí teirmeacha reatha.

Polasaí Cuntasaíochta
Tá bunús don ainmneoir agus uimhreoir do gach ceann de na KPI
leagtha amach thíos.
Láimhdeachas
Áirítear leis an uimhreoir láimhdeachais an t-ioncam iomlán aitheanta
de réir Caighdeáin Cuntasaíochta Idirnáisiúnta (IAS) 1, paragraf 82(a).
Tá an t-earra líne ráitis airgeadais luaite leagtha amach i nóta 4 leis na
ráitis airgeadais. Chun KPI a shonrú don Láimhdeachas, roinntear an
scair atá Incháilithe don Tacsanomaíocht (uimhreoir) ag an ainmneoir.
Tá a leanas san áireamh laistigh Láimhdeachais i gCás Incháilithe don
Tacsonamaíocht (uimhreoir):
•

•

•

Ioncam ó tháillí Úsáide an Chórais le custaiméirí (lena n-áirítear
ioncam ó ranníocaíochtaí soláthair agus gan idirghrúpa ioncaim
Úsáide an Chórais a chur san áireamh). Cothromaíonn Idirghrúpa
Úsáide an Chórais ar 31% d’ioncam Úsáide an Chórais
Cionroinnt ioncaim ó ghiniúint chumhachta a bhaineann go háirithe
le sócmhainní inathnuaite amhail gléasraí giniúna hidrea amhail
hidrighléasraí giniúna agus feirmeacha ghaoithe
Cionroinnt ioncaim eile a bhaineann le gníomhaíochtaí eile
Incháilithe don Tacsanomaíocht

Tá EBITDA Incháilithe don Tacsanomaíocht ESB mar chéatadán
de EBITDA iomlán ag 89%. Cé nach riachtanach KPI EBITDA
Incháilithe don Tacsanomaíocht a nochtadh, is méadrach úsáideach
é chun feidhmíocht airgeadais ESB a dheimhniú maidir le
Tacsanomaíocht an AE.

airgeadais ábhartha agus gan táillí luacha cóir a chur san áireamh.
Áirítear leis an ainmneoir suimithe le sócmhainní inbhraite agus
neamh-inbhraite a eascraíonn ó theaglaimí gnó. Tá na earraí líne
ráitis airgeadais luaite leagtha amach i nóta 12 agus 13 leis na ráitis
airgeadais.
I ndeimhniúchán CapEx Incháilithe don Tacsonamaíocht (ainmneoir),
cuireann ESB san áireamh gach CapEx gearrtha i nGréasáin ESB
agus Gréasáin NIE, lena n-áirítear CapEx, a theastaíonn cé nach bhfuil
siad go díreach ar an ngréasán (m.s. córais IT/OT, feithiclí, srl.), chun go
n-oibreoidh an dáileachán leictreachais agus na gréasáin tarchurtha
go rathúil.

•

Cionroinnt ioncaim eile a bhaineann le gníomhaíochtaí Neamhincháilithe don Tacsanomaíocht

CapEx
Áirítear leis an ainmneoir suimithe le sócmhainní inbhraite agus
neamh-inbhraite i rith na bliana airgeadais a chuirtear san áireamh
roimh dímheas, amúchadh agus aon ath-thoisí, lena n-áirítear iad
sin a eascraíonn ó athluachálacha agus bearnúcháin, as an mbliain

Incháilithe don
tacsanomaíocht

Chun KPI a shonrú don OpEx, roinntear an scair atá Incháilithe don
Tacsanomaíocht (uimhreoir) ag an ainmneoir.
Tá a leanas san áireamh laistigh OpEx i gCás Incháilithe don
Tacsonamaíocht (uimhreoir):
•

OpEx gearrtha ar an gcóras tarchurtha agus dáileacháin

•

OpEx gearrtha ar ghiniúint chumhachta a bhaineann go háirithe
le sócmhainní inathnuaite amhail gléasraí giniúna hidrea amhail
hidrighléasraí giniúna agus feirmeacha ghaoithe

Chomh maith leis an OpEx Tacsonamaíocht thuas, cuidíonn an OpEx
Neamh-Incháilithe don Tacsonamaíocht leis an ainmneoir:
OpEx ar ghiniúint chumhachta a bhaineann le gléasraí
teirmeacha

Chun KPI a shonrú don CapEx, roinntear an scair atá Incháilithe don
Tacsanomaíocht (uimhreoir) ag an ainmneoir.

•

Tá a leanas san áireamh laistigh CapEx i gCás Incháilithe don
Tacsonamaíocht (uimhreoir):

KPI Breise

•

CapEx gearrtha ar an gcóras tarchurtha agus dáileacháin

•

Cionroinnt CapEx ghiniúint chumhachta a bhaineann go háirithe
le sócmhainní inathnuaite amhail hidrighléasraí giniúna agus
feirmeacha ghaoithe

•

CapEx gearrtha ar thógáil foirgnimh nua

•

Cionroinnt ioncaim ó ghiniúint chumhachta a bhaineann le gléasraí
teirmeacha

CapEx

03

OpEx

KPI Breise

Chomh maith leis an Láimhdeachas Incháilithe don Tacsonamaíocht
thuas, cuidíonn an Láimhdeachas Neamh-Incháilithe don
Tacsonamaíocht leis an ainmneoir:

•

Láimhdeachas

Rialachas Corparáideach

Áirítear le caiteachas eile a bhaineann le seirbhísiú laethúil ar shócmhainní
caiteachas ar chóras tarchuir agus dáileacháin agus caiteachas ar
ghléasraí giniúna cumhachta, féach polasaí cuntasaíochta thíos i gcomhair
a thuilleadh sonraí maidir le OpEx Incháilithe agus Neamh-Incháilithe don
Tacsanomaíocht.

Chomh maith leis an CapEx don Tacsonamaíocht thuas, cuidíonn an
CapEx Neamh-Incháilithe don Tacsonamaíocht leis an ainmneoir:

Ioncam ó dhíolacháin do chustaiméirí leictreachais agus gáis

Straitéis agus Feidhmíocht

Baineann OpEx Neamh-incháilithe don Tacsanomaíocht le olldeisithe gan
chaipitliú ar ghléasraí teirmeacha ESB reatha.

Féach a thuilleadh sonraí ar pholasaí cuntasaíochta Ioncaim ESB i nóta
1 sna ráitis airgeadais.

•
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•

EBITDA
Áirítear le ainmneoir EBITDA gnóthú roimh ús, cáin, dímheas, laigí,
amúchadh (lena n-áirítear amúchadh ar ranníocaíochtaí soláthair),
laigí agus caillteanais laigí ghlain neamh-trádála ar shócmhainní
airgeadais. Cuireann EBITDA in úsáid i ríomhaireacht KPI earraí
éisceachtúla as an áireamh.
Chun KPI a shonrú don EBITDA roinntear an scair EBITDA a
bhaineann le Láimhdeachas Incháilithe don Tacsanomaíocht
(uimhreoir) ag an ainmneoir.
Tá a leanas san áireamh laistigh uimhreora:

Cionroinnt CapEx ar ghiniúint chumhachta a bhaineann le gléasraí
teirmeacha

•

EBITDA ó tharchur agus dáileachán leictreachais

CapEx IT gearrtha ar ghníomhaíochtaí Neamh-Incháilithe

•

Cionroinnt EBITDA ó ghiniúint chumhachta a bhaineann go
háirithe le sócmhainní inathnuaite amhail gléasraí giniúna hidrea
amhail hidrighléasraí giniúna agus feirmeacha ghaoithe

Féach a thuilleadh sonraí ar pholasaithe cuntasaíochta Shócmhainní
Maoine, Gléasra agus Trealaimh agus Neamh-inbhraite ESB i nóta 1
sna ráitis airgeadais.
OpEx
Áirítear le ainmneoir OpEx costais díreacha neamh-chaipitlithe a
bhaineann le taighde agus forbairt, bearta athnuaite tógála, léasanna
gearrtréimhseacha, cothabháil agus deisiúchán, agus caiteachais
díreacha eile a bhaineann le seirbhísiú laethúil ar shócmhainní maoine,
gléasra agus trealaimh atá riachtanach chun feidhmíocht leanúnach
éifeachtach a chinntiú do na sócmhainní sin.

Chomh maith leis an méid thuas, cuidíonn a leanas leis an ainmneoir:
•

EBITDA ó dhíolacháin do chustaiméirí leictreachais agus gáis

•

Cionroinnt EBITDA ó ghiniúint chumhachta a bhaineann le
gléasraí teirmeacha

•

Cionroinnt EBITDA a bhaineann le gníomhaíochtaí eile NeamhIncháilithe don Tacsanomaíocht

Neamh-incháilithe don
tacsanomaíocht

Ráitis Airgeadais

EBITDA

89

Ag Úsáid ár
mbrabúis
ar bhealach
inbhuanaithe

Straitéis agus Feidhmíocht
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Rialachas Corparáideach

Ráitis Airgeadais

Infheistíocht

Cánacha

Tacú le Pobail

Fostaíocht

Os cionn €1 billiún a infheistiú in
aghaidh na bliana chun timpeallacht
fhuinnimh níos inbhuanaithe a
éascú chomh maith le tacú le fás
eacnamaíoch ag soláthar, soláthair
sábháilte iontaifa leictreachais do
bhailte agus gnóthaí

Íocaíochtaí bhliantúla ar feadh go leor
ceannteidil

Iarracht a dhéanamh chun saol
na ndaoine aonair agus pobail
a chumhachtú agus a shaibhriú
trí chlár freagrachta shóisialaigh
corparáideach

Tiomantas fadtréimhseach a
dhéanamh le fostaithe, ag tabhairt
ama dóibh chun tógáil ar a
scileanna agus an deis chun a gcuid
gairmeacha a chur chun tosaigh.
Tacú le poist trí chonarthaí seirbhíse
conraitheora agus soláthraithe

OS CIONN €560 milliún

OS CIONN €2.5 milliún

96 1Ú BHLIAIN PRINTÍSIGH
A THOSAIGH I NGRÉASÁIN
ESB 2021

OS CIONN €1 billiún

Infheisteoirí Féich
Ús agus aisíocaíochtaí bliantúla

€313 milliún

Filleadh chuig an
Scairshealbhóir

Sásamh Custaiméirí
Cónaitheach

Tá targaid rannainne bliantúil 40%
ag ESB ar bhrabúis coigeartaithe i
ndiaidh cánach

Táirgí agus seirbhísí nua nuálaíocha
a fhorbairt do chustaiméirí dírithe
ar eispéireas an chustaiméara a
fheabhsú agus iad a chumhachtú

€126 milliún do 2021

81%
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Rialachas Corparáideach
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Straitéis agus Feidhmíocht
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Ráitis Airgeadais

Rose Spillane
AMBASADÓIR THIONSCADAL DHAINGEAN UÍ CHÚIS
Is úinéir Thábhairne agus Bialann Uí Spealláin i gCaisleán Ghriaire, Co. Chiarraí
í Rose Spillane. Roghnaíodh Rose mar ambasadóir Thionscadal Dhaingean Uí
Chúis, tionscadal arna dhéanamh ag Líonraí BSL.
Suiteáladh teicneolaíochtaí ísealcharbóin i dtithe agus gnóthaí gach duine
d’ambasdóirí Dhaingean Uí Chúis nuair a fuair gach duine díobh:
• Córas Fótavoltach Gréine
• Córas Bainistithe Ceallra
• Teaschaidéal Aeir (ASHP)
• Feithiclí Leictreacha agus Luchtóirí Cliste
• Córas um Fhaireachán Fuinnimh Baile
Rinneadh iarfheistiú domhain ar Thábhairne agus Bialann Uí Spealláin. De
réir Rose, bhí an-chuid fuinnimh neamh-inathnuaite, ardcharbóin á úsáid acu
roimh an tionscadal. “Bhí an t-ádh dearg linn gur roghnaíomar mar Ambasadóir
Dhaingean Uí Chúis don tionscadal seo. Cuireadh doirse agus fuinneoga
nua, chomh maith le háiléar agus díon isteach dúinn. Chuir Líonraí BSL
teicneolaíochtaí isteach freisin chun ár n-astaíochtaí carbóin a laghdú freisin. Tá
an áit chomh te tirim anois - amhail is gur tógadh as an nua é. Tá gluaisteán
leictreach á úsáid agamsa mar chuid den tionscadal agus tá ag éirí go hiontach
leis - tá sé níos saoire agus níos éifeachtúla, agus tá méid níos lú astaíochtaí
carbóin ag baint leis.”

CAIBIDIL 2
RIALACHAS CORPARÁIDEACH
94
98
100
111
117
119

An Bord in 2021
Ráiteas an Chathaoirligh maidir le Rialachas Corparáideach
Tuarascáil Rialachais an Bhoird
Tuarascáil an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca
Coistí an Bhoird in 2021
Tuarascáil Chomhaltaí an Bhoird

Rose Spillane, laistigh dá gnólacht Tábhairne agus Bialann Uí
Spealláin i gCaisleán Ghriaire, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí
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Straitéis agus Feidhmíocht
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Rialachas Corparáideach

Ráitis Airgeadais

AN BORD IN 2021
Terence O’Rourke

Stephen Carrig

Cathaoirleach

Comhalta Boird is Oibrí





Ceaptha chun an Bhoird: Samhain 2020 mar Chomhalta Boird agus Cathaoirleach.
Tréimhse Oifige: 1 bhliain agus 2 mhí.
Taithí ghairme: Comhalta d’Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn. Chuaigh sé isteach le
KPMG sa bhliain 1975, rinneadh comhpháirtí iniúchóireachta de i 1988 agus toghadh é mar
Chomhpháirtí Bainistíochta in 2006. Ball de Bhord Domhanda KPMG, Foireann Feidhmiúcháin
Domhanda agus Bord EMA, ó 2007 go 2013. Tá réimse leathan scileanna gnó ag Terence le
taithí ardleibhéil i róil tráchtála, airgeadais, cinnteoireachta agus forbartha straitéise ag obair le
cliaint in Éirinn agus thar lear.
Ceapacháin sheachtracha: Cathaoirleach Fiontraíocht Éireann agus Kinsale Capital
Management Ltd. Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin agus Cathaoirleach an Choiste
Iniúchóireachta ar Hibernia REIT plc, Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin den Irish Times Ltd agus
Cathaoirleach dá gCoiste Iniúchóireachta. Cathaoirleach ar Institiúid Bhainistíochta na hÉireann
agus comhalta Boird den Institiúid Gnóthaí Idirnáisiúnta agus Eorpacha (IIED). Bhí sé i gceannas
ar Ghrúpa Stiúrtha Athbhreithnithe Straitéisigh 2014 na Comhairle Ealaíon agus bhí baint aige le
roinnt Bord Carthanas Ghlac Terence ról le déanaí mar Phátrún de chuid Chapter Zero Ireland,
pobal de stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin a stiúrann plé ar thionchair an athraithe aeráide.

Ceaptha chun an Bhoird: Eanáir 2019 faoin Acht um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit)
1977.
Tréimhse Oifige: 3 bliana.
Taithí ghairme: Chuaigh sé isteach i BSL mar phrintíseach leictreora in 1985. Bhain sé bunchéim
agus máistreacht san Innealtóireacht amach ó Choláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath agus ón
gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath faoi seach. Tá Stephen ina Bhainisteoir Árachais Sócmhainní ag
an stáisiún ginte theirmigh is mó in Éirinn, Gob na Muine.
Ceapacháin sheachtracha: Comhalta d’Institiúid Innealtóirí na hÉireann (IEI) agus iarChathaoirleach ar Energy Sector Professional Association (ESPA).

Andrew Hastings
Comhalta Neamhspleách den Bhord



Ceaptha chun an Bhoird: Iúil 2015.

Anne Butler

Tréimhse Oifige: 6 bliana agus 6 mhí.

Comhalta Neamhspleách den Bhord



Ceaptha chun an Bhoird: Samhain 2012 .
Tréimhse Oifige: 9 mbliana agus 2 mhí.
Taithí ghairme: Innealtóir cairte. D’oibrigh sí sa réimse comhairleacht innealtóireachta le
haghaidh údaráis áitiúla Bhaile Átha Cliath, agus bhí sí ina Stiúrthóir bunaidh (Feidhmiúcháin) ar
an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC). Iar-Uachtarán Institiúid na nInnealtóirí
agus comhalta d’Acadamh Innealtóireachta na hÉireann.
Ceapacháin sheachtracha: Bhí sí ar roinnt mhaith Bord, lena n-áirítear an tÚdarás um
Bóithre Náisiúnta (ÚBN), Suirbhéireacht Ordanáis Éireann (OSI) agus Institiúid Teicneolaíochta
Bhaile Átha Cliath (ITBÁC), agus tá sí ar Bhord REPAK Ltd agus ar Bhord Forbartha an
Ospidéil Phéidiatraicigh Náisiúnta faoi láthair.

Taithí ghairme: Bhain sé B.Admin amach ó Ollscoil Dundee in 1985. Tá sé ina
Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin Neamhspleách agus ina mheantóir i ndiaidh gairmréime
30 bliain aige i seirbhísí baincéireachta & airgeadais. Is stiúrthóir cairte, baincéir cairte
agus stiúrthóir deimhnithe bainc é, agus bhí sé ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin in
Barclays Bank Ireland plc go dtí Márta 2015, agus é freagrach as Tuaisceart Éireann
freisin. Ba Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin é in BNP Paribas Ireland ó 2007 go 2011.
Ceapacháin sheachtracha: Stiúrthóir Elavon Financial Services DAC, fochuideachta
i mBaile Átha Cliath de chuid US Bancorp, Pepper Finance Corporation (Ireland) DAC
Scottish Building Society agus Sainchomhairleoir do Valuation Consulting LLP, atá
lonnaithe i Londain.

Seán Kelly
Comhalta Boird is Oibrí

Dave Byrne
Comhalta Boird is Oibrí





Ceaptha chun an Bhoird: Eanáir 2011 faoin Acht um Páirteachas Lucht Oibre
(Fiontair Stáit) 1977. Athcheaptha don Bhord i Meán Fómhair 2018 i gcomhair téarma
ceithre bliana ag tosú ar an 1 Eanáir 2019.
Tréimhse Oifige: 11 bliana.

Ceaptha chun an Bhoird: Eanáir 2011 faoin Acht um Páirteachas Lucht Oibre
(Fiontair Stáit) 1977. Athcheaptha don Bhord i Meán Fómhair 2018 i gcomhair téarma
ceithre bliana ag tosú ar an 1 Eanáir 2019.
Tréimhse Oifige: 11 bliana.
Taithí ghairme: Is ball foirne é i bhfoireann atá mar chuid d’eagraíocht Ionad Seirbhíse
Gnó BSL faoi láthair, agus d’oibrigh sé i Soláthar Custaiméara (ar a dtugtar Customer
Solutions anois) roimhe seo.
Ceapacháin sheachtracha: Uachtarán Chumann Oifigeach BSL (BSLOA) go dtí
Aibreán 2010 agus ceaptha ina dhiaidh sin mar ionadaí an Ghrúpa Ceardchumann sa
Chomhpháirtíocht Lárnach.

Taithí ghairme: Tá gairmréim 20 bliain aige i Líonraí BSL, agus é ag obair faoi láthair
chun mórthionscadail a chur i gcrích. Tá céim onóracha aige sa ghnó ó COBÁC agus
ard-dioplóma san eadráin agus sa réiteach coimhlinte ó Ollscoil Mhá Nuad. Tá dioplóma
aige in acmhainní daonna ón Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)
agus deimhnithe sláinte agus sábháilteachta ó COBÁC agus deimhniú sa stiúrthóireacht
cuideachta ó Institiúid Stiúrthóirí Éireann.
Ceapacháin sheachtracha: Iarchathaoirleach agus comhalta reatha den Choiste
Aoisliúntais Sochair Sainithe agus Oifigeach Oiliúna do Ghrúpa Náisiúnta Stiúrthóirí is
Oibrithe BSL. Is comhalta é den CIPD agus den Institiúid Stiúrthóirí (IOD).
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Ceaptha chun an Bhoird: Deireadh Fómhair 2016, athcheaptha don dara tréimhse i
mí na Nollag 2021.

Ceaptha chun an Bhoird: Deireadh Fómhair 2016, athcheaptha don dara tréimhse i mí na
Nollag 2021.

Tréimhse Oifige: 5 bhliain agus 3 mhí.

Tréimhse Oifige: 5 bliana agus 3 mhí.

Taithí ghairme: Faoi láthair tá sé ina Stiúrthóir Bainistíochta ar Jungheinrich Lift
Truck (Ireland) Ltd, fochuideachta de Jungheinrich AG atá lonnaithe sa Ghearmáin,
príomhsholáthraí réitigh láimhseála ábhair. Tá taithí os cionn 25 bliain aige i ngnó in
Éirinn agus go hidirnáisiúnta. Roimhe seo bhí sé ina Stiúrthóir Oibríochtaí ar an nGnó
Tionscail Idirnáisiúnta le Brand Energy agus InfrastructurServices, bhí sé ina POF
ar Chlinic Whitfield, ina POF ar Siemens Limited Ireland agus ina Phríomhoifigeach
Airgeadais ar Siemens Limited Ireland (2008-2010). Chaith sé 14 bliana sa Ghearmáin
i róil bhainistíochta éagsúla le Smurfit Group agus Kappa Packaging. Tá BSc aige
san eolaíocht anailíseach ó OCBÁC, dioplóma iarchéime i staidéar ghnó ó Choláiste
Ollscoile, Baile Átha Cliath agus Máistreacht sa Riarachán Gnó (MBA) ó Ollscoil
Chathair Seattle.

Taithí ghairme: Cuntasóir cairte, a fuair oiliúint ó PwC. Cathaoirleach agus Stiúrthóir
Bainistíochta Beamish & Crawford plc, le breis is 12 bhliain, agus comhalta ar Bhord a
mháthairchuideachta, Scottish & Newcastle (UK) Ltd. Comhalta de Chomhairle Feidhmiúcháin
Náisiúnta Chónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann (IBEC), Stiúrthóir Chomhlachas
Tráchtála Chorcaí, Cathaoirleach Choiste Rialtais Áitiúil Chorcaí agus iarchomhalta de Bhord
Údarás Aerfort Chorcaí. Comhalta d’Institiúid Mhargaíochta na hÉireann é. Tá céim onórach
aige sa Tráchtáil ó COC, agus Máistreacht sa Cheannaireacht Fheidhmiúcháin ó Choláiste
Boston agus Ollscoil Uladh. Tá céim onórach aige sa Tráchtáil ó COC, agus Máistreacht sa
Cheannaireacht Fheidhmiúcháin ó Choláiste Boston agus Ollscoil Uladh.
Ceapacháin sheachtracha: Ceaptha i mí an Mheithimh 2021 mar Ollamh Cúnta
sa Choláiste Gnó & Dlí, Ollscoil Chorcaí, Stiúrthóir Rethink Ireland (eagraíocht a bhfuil
tacaíocht an Rialtais aici) (nuálaíocht shóisialta), agus Stiúrthóir Oxfam Ireland. Stiúrthóir
Sinsearach Neamhfheidhmiúcháin Neamhspleách agus Stiúrthóir le freagracht ainmnithe
as rannpháirtíocht an fhórsa saothair ag The Dalata Hotel Group plc, Cathaoirleach agus/nó
Stiúrthóir cuideachtaí neamhspleácha éagsúla lena n-áirítear Aperee Ltd (cúram sláinte) agus
Granite Digital (margaíocht dhigiteach).

Ceapacháin sheachtracha: Stiúrthóir ag Jungheinrich Lift Truck Ltd, a bhíodh ina
Stiúrthóir ar Siemens Ireland agus ina Stiúrthóir ar chuideachtaí a bhaineann le Clinic
Whitfield.

Sara Venning

Tony Merriman
Comhalta Boird is Oibrí



Ceaptha chun an Bhoird: Eanáir 2007 faoin Acht um Páirteachas Lucht Oibre
(Fiontair Stáit) 1977. Athcheaptha don Bhord i Meán Fómhair 2018 i gcomhair téarma
ceithre bliana ag tosú ar an 1 Eanáir 2019.
Tréimhse Oifige: 15 bliana.
Taithí ghairme: Thosaigh sé ag obair le BSL mar theicneoir gréasáin i 1979. Bhí sé
ina oifigeach ar Ghrúpa Ceardchumann BSL.
Ceapacháin sheachtracha: Comhalta Boird de Phlean um Scair-Úinéireacht
d’Fhostaithe BSL (ESOP) Trustee Limited agus Cathaoirleach an Ghrúpa Náisiúnta
Stiúrthóirí is Oibrithe.

Comhalta Neamhspleách den Bhord



Ceaptha chun an Bhoird: Nollaig 2021.
Tréimhse Oifige: 1 mhí.
Taithí ghairme: Tá sí ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin Northern Ireland Water (NI Water)
agus ina Comhalta Boird ann freisin. Tá MEng bainte amach aici san Innealtóireacht Leictreach
agus Leictreonach ó Ollscoil na Banríona, Béal Feirste. Thosaigh sí ag obair le Northern Ireland
Electricity mar innealtóir iarchéime, agus bhí roinnt ról aici ann lena n-áirítear an ról is déanaí a
bhí aici mar Bhainisteoir Oibríochtaí Custaiméirí sular thosaigh sí ag obair le NI Water in 2010. Is
Comhalta í d’Institiúid Innealtóirí Sibhialta na hÉireann.
Ceapacháin sheachtracha: Comhalta boird d’Institiúid an Uisce agus Uachtarán Choiste
WaterAid NI.

Sonraí faoi Bhallraíocht an Choiste

Noreen O’Kelly
Comhalta Neamhspleách den Bhord



Ceaptha chun an Bhoird: Aibreán 2013.
Tréimhse Oifige: 8 mbliana agus 8 mí.
Taithí ghairme: Cuntasóir cairte a fuair oiliúint ó KPMG. Bhí roinnt ról sinsearach aici le Independent
News & Media Group lena n-áirítear Ceann Cisteáin agus bhí sí ina Rúnaí Cuideachta freisin ar C&C
Group plc. Oibríonn sí faoi láthair mar chomhairleoir maidir le cúrsaí rialachais chorparáidigh.
Ceapacháin sheachtracha: I measc a ceapacháin sheachtracha bhí sí mar leaschathaoirleach
agus cathaoirleach ar choiste iniúchóireachta Rehab Group agus comhalta seachtrach de choiste
iniúchóireachta an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus de choiste iniúchóireachta Institiúid
Teicneolaíochta Shligigh.

Leathanach 111

An Coiste Iniúchóireachta agus Riosca							

Leathanach 117

An Coiste Sábháilteachta, Comhshaoil agus Cultúir							

Leathanach 117

An Coiste Custaiméara, Margaíochta agus Nuálaíochta						

Leathanach 118

An Coiste um Luach Saothair agus Forbairt Bainistíochta

Leathanach 118

An Coiste Airgeadais & Infheistíochta								

					

Ráiteas An Chathaoirligh Maidir
Le Rialachas Corparáideach
Terence O’Rourke
Cathaoirleach

Is bunchloch de chruthú luacha fhadtéarmaigh é an dea-rialachas agus
tá Bord BSL agus mé féin, mar Chathaoirleach, ag díriú go mór air seo.
Neartaíonn sé cuntasacht maidir le hacmhainní a mhaoirsiú agus tá
iniúchadh láidir a chuireann béim leanúnach ar fheidhmíocht a fheabhsú ina
saintréith aige.
Is é ról an Bord ceannaireacht agus maoirsiú éifeachtach a dhéanamh
ar BSL agus a rath fadtéarmach a chur chun cinn. Cinntíonn an Bord go
léiríonn straitéis agus cultúr BSL ár gcuspóir agus luachanna agus go
ndéantar cothromaíocht iomchuí ar leasa pháirtithe leasmhara éagsúla
BSL, lena n-áirítear leasa scairshealbhóirí, agus fhostaithe BSL agus na
custaiméirí agus pobail ar a ndéanfaimid freastal, agus cinntí á ndéanamh.
Tá an t-eolas agus an saineolas ag an mbainistíocht maidir le riachtanais
oibríochta an ghnó. Ní hé ról an Bhoird é sin a mhacasamhlú. Is é ár dtuairim
go ndéantar na cinntí is fearr tríd an idirghníomhaíocht dhinimiciúil idir an
Bord agus an bhainistíocht.
Ba ghnóthach an bhliain a bhí ag an mBord in 2021. Rinneadh cinntí
suntasacha maidir le treo na straitéise, comharbas feidhmiúcháin,
infheistíochtaí in athnuaiteáin agus slándáil soláthair, éadálacha agus
diúscairtí agus réimse cúrsaí airgeadais. Rinne an Bord athbhreithniú ar a
mhórchinnteoireacht ag deireadh na bliana d’fhonn cur chuige an Bhoird a
bheachtú agus a fheabhsú. Bhí an Bord sásta go raibh an maoirsiú a bhí á
chur ar fáil éifeachtach agus go mbaineann na cinntí a ghlactar na torthaí
fadtéarmacha is fearr amach don BSL agus dá pháirtithe leasmhara.

Rialachas Trí Dhearadh
Ní tharlaíonn dea-rialachas corparáideach trí thimpiste. Comhlíonann BSL,
agus a chuspóirí rialachais á gcomhlíonadh aige, an Cód Stáit. Comhlíonann
BSL ar bhonn deonach freisin (a mhéid is infheidhme go réasúnach, ós rud é
gur corparáid reachtúil é BSL) le Cód na RA agus le hIarscríbhinn Rialachais
Chorparáidigh na hÉireann. Cuireadh tuarascáil maidir le comhlíonadh
le Cód na RA agus Iarscríbhinn na hÉireann faoi bhráid an Choiste
Iniúchóireachta agus Riosca in 2021 agus leagtar amach na heisceachtaí ó
thaobh an dá chód sin a chomhlíonadh ar leathanach 106. Ar an mbealach
seo, cloíonn BSL a mhéid is infheidhme go réasúnach le caighdeáin
rialachais cuideachtaí liostaithe.
Tá BSL tar éis na bearta iomchuí a chur i bhfeidhm chun Cód an Stáit a
chomhlíonadh, ina leagtar amach an creat rialachais a bhunaigh an Rialtas
maidir le riachtanais mhaoirseachta agus tuairiscithe Comhlachtaí an
Stáit, bunaithe ar phrionsabail na cuntasachta, na trédhearcachta agus an
ionracais, agus béim ar rath inbhuanaithe na heagraíochta san fhadtéarma.
Tá próiseas láidir i bhfeidhm ag BSL lena chinntiú go gcomhlíontar Cód
an Stáit agus déantar tuarascáil ar chomhlíonadh den sórt sin gach bliain
don Choiste Iniúchóireachta agus Riosca. Tá an Bord sásta gur chomhlíon
BSL ceanglais Chód an Stáit. Eisítear tuarascáil gach bliain freisin don Aire
Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide, a dhearbhaíonn go gcomhlíontar
ceanglais Chód an Stáit.
Tá an Bord sásta go bhfuil céimeanna iomchuí déanta chun faireachán a
dhéanamh ar chomhlíonadh fhochuideachtaí Éireannacha BSL le ceanglais
infheidhmithe Acht na gCuideachtaí 2014.

Mar chomhlacht reachtúil níl BSL faoi réir na gceanglas maidir le nochtadh
a fhorordaítear i Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Nochtadh faisnéise
neamhairgeadais agus éagsúlachta ag gnóthais agus grúpaí móra áirithe)
2017. Ar bhonn deonach, áfach, nochtann BSL, de réir dea-chleachtais,
faisnéis neamhairgeadais áirithe. Féach an tábla ar leathanach 8.
Tá Cód Eitice “Ár gCód” glactha ag BSL, ina leagtar amach ár gcur chuige
i leith iompar freagrach eiticiúil, a bhfuil ár luachanna mar bhonn agus taca
leis. Is é bunphrionsabal “Ár gCóid” gur trí chloí leis na caighdeáin is airde
ionracais, dílseachta, cothromais agus rúndachta, agus trí na riachtanais uile
dhlíthiúla agus rialála a shásamh is fearr a n-oibreoidh fostaithe BSL chun
leasa na cuideachta. Tá a Chód Iompair féin ag an mBord a chinntíonn na
caighdeáin is airde ó thaobh iompair agus eiticí gnó trí na rudaí seo a leanas:
• an Grúpa a stiúradh ar bhealach éifeachtach
• meas a léiriú ar chách
• teagmháil oscailte mhacánta a bheith againn lenár gcustaiméirí, pobail
agus páirtithe leasmhara, agus
• faisnéis a úsáid go cúramach
Meastar go léireodh Comhaltaí Boird dea-shampla agus an chaoi a mbeidh
cúrsaí a leagan amach ón mbarr anuas. Tá ár gCód Iompair ar fáil ar shuíomh
gréasáin an ESB. In 2021, cuireadh oiliúint shonrach ar Chomhaltaí an
Bhoird maidir le coinbhleachtaí leasa a bhainistiú, agus aird á thabhairt ar
ár n-oibleagáidí faoin Acht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus an tAcht um
Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001.
Le bliain anuas, cuireadh i bhfad níos mó béime ar inbhuanaitheacht agus
ar fheidhmíocht agus tuairisciú ar chúrsaí Comhshaoil, Sóisialta agus
Rialachais (ESG), agus bhí i bhfad níos mó béime á cur ar mhéadracht
neamh-airgeadais ag infheisteoirí agus páirtithe leasmhara eile chun
feidhmíocht chorparáideach agus inbhuanaitheacht a mheas. Anuas air sin,
tá ullmhúcháin á gcur ar aghaidh againn do na riachtanais nua faoi Threoir
an AE maidir le Tuairisciú Inbhuanaitheachta Corparáideach a thiocfaidh in
éifeacht in 2023.
Tá dul chun cinn maith déanta againn le bliain anuas ar ár gcreata ESG
agus táimid ag tuairisciú ar bhonn deonach faoi Rialachán an AE maidir le
Tacsanomaíocht den chead uair sa bhliain airgeadais 2021. Cuirfidh an Bord
béim ar thuairisciú ESG arís i rith 2022.
Tá cur síos mionsonraithe ar ár gcreat comhlíonta rialachais leagtha amach
ar leathanaigh 100-110.

Éifeachtúlacht An Bhoird
Déanann an Bord a dhícheall i gcónaí chun a éifeachtúlacht a fheabhsú.
Déantar é seo trí chomhráite neamhfhoirmiúla idir comhaltaí an Bhoird agus
aiseolas a thabhairt don Chathaoirleach agus do Rúnaí na Cuideachta.
Déantar rianú foirmiúil ar ghníomhaíochtaí an Bhoird agus an Choiste chun a
chinntiú go gcuirtear i gcrích ar fad iad.
Déantar measúnú inmheánach foirmiúil ar bhonn bliantúil, agus gach tríú
bliain déanann measúnóir seachtrach measúnú inmheánach neamhspleách.
Rinneadh measúnú seachtrach in 2021 faoi stiúir Board Excellence. Bhí
Board Excellence an-tógtha le caighdeán agus cumais Chomhaltaí Boird
BSL agus a dtiomantas domhain do rathúlacht inbhuanaithe BSL. De
réir a measúnaithe fhoriomláin, tá Bord BSL sa raon dar teideal Catagóir
Láidir faoi láthair faoi threoir na dtagarmharcanna a úsáideadh. Tá na
príomhthorthaí leagtha amach ar leathanach 104. Rinneadh roinnt moltaí
chun tuilleadh feabhais a chur ar éifeachtúlacht an Bhoird agus táthar tar
éis plean cur chun feidhme a chomhaontú leis an mBord chun moltaí an
athbhreithnithe a chur i ngníomh.

Athruithe Ar An Mbord Agus Ar An Gcoiste
Ceapadh roinnt daoine nua don Bhord le linn 2021.
• Chuaigh Pat O’Doherty ar scor óna ról mar Phríomhfheidhmeannach
agus Comhalta Boird le linn 021 agus ceapadh Paddy Hayes i ról an
Phríomhfheidhmeannaigh nua i mí Lúnasa 2021. Mhol an Cathaoirleach
don Aire gur cheart an tUasal Hayes a cheapadh mar chomhalta Boird
freisin.
• Chuir Noreen Wright deireadh lena dara tréimhse mar chomhalta Boird i
mí an Mheithimh 2021.

•
•

Straitéis agus Feidhmíocht

Rialachas Corparáideach

Athcheapadh Alf Smiddy agus Paul Lynam don Bhord i mí na Nollag
2021 ar feadh thréimhse 3 bliana.
Ceapadh Sara Venning don Bhord i mí na Nollag 2021 ar feadh
thréimhse 5 bliana.

Is cúis áthais dúinn gur cheap an tAire Comhaltaí Boird a bhfuil an t-eolas,
na scileanna agus an taithí riachtanach acu don Bhord. Ní dhearnadh aon
athrú eile ar phearsanra an Bhoird agus leanann an Grúpa de leas a bhaint
as taithí agus éagsúlacht chomhchoiteann na gcomhaltaí reatha.
Le linn na bliana, tháinig téarma Noreen Wright ar an mBord agus ar an
gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca chun deiridh agus ceapadh Sara
Venning don Choiste Sábháilteachta, Comhshaoil agus Nuálaíochta. Níor
tharla aon athrú eile ar bhallraíocht na gCoistí le linn na bliana. Leagtar
amach sonraí na gCoistí agus a ngníomhaíochtaí le linn na bliana ar
leathanach 111-118.
Rinneadh téarmaí tagartha choistí an Bhoird a athbhreithniú agus a
nuashonrú i rith na bliana. Léirigh athbhreithnithe an Choiste Custaiméara,
Margaíochta agus Nuálaíochta an tábhacht a bhaineann le lárnaíocht
custaiméirí, rialachas urraíochtaí agus fócas breise ar theicneolaíochtaí
ísealcharbóin (féach leathanach 118 chun tuilleadh sonraí a fháil). Áirítear
i dTéarmaí Tagartha an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca freagrachtaí
an Choiste i leith fo-aonán mór (mar a éilítear faoi Acht na gCuideachtaí
2014). Rinneadh athbhreithniú suntasach ar Théarmaí Tagartha an Choiste
um Luach Saothair agus Forbairt Bainistíochta chun iad a chur i gcomhréir
le treoirlínte na hInstitiúide um Rialachas Cairte dá leithéid de choistí, lena
n-áirítear coistí a bhaineann le héagsúlacht agus leis an mbearna phá idir na
hinscní (féach leathanach 117 chun tuilleadh sonraí a fháil).
Tá ról lárnach ag Coistí an Bhoird i gcúrsaí rialachais. Tá plean oibre
bliantúil ag Coistí uile an Bhoird a úsáidtear chun tacú leis an gCoiste lena
fhreagrachtaí maoirseachta. Cuirtear tuairiscí chun dáta ar fáil ar bhonn
ráithiúil maidir le dul chun cinn i gcoinne an phlean oibre agus tugtar tús áite
de rudaí ansin de réir mar is cuí. Cuirtear Tuarascáil Bhliantúil ar leith do na
Coistí maidir le feidhmíocht i gcoinne an phlean oibre.

Éagsúlacht Bhoird Agus Pleanáil Chomharbais
Measann an Bord gur riachtanais ghnó iad ionchuimsitheacht agus
éagsúlacht, a imríonn tionchar ar an mbealach a oibrímid agus ar ár
rathúlacht sa todhchaí. Fuair an Measúnú Boird sheachtraigh (a rinneadh in
2021) go raibh méid réasúnta éagsúlachta i bhfoireann reatha Bhoird BSL.
Leagtar amach sonraí Chomhaltaí an Bhoird ar leathanaigh 94-97.
Le linn 2021, ghlac an Bord le Beartas um Ionchuimsitheacht agus
Éagsúlacht. Is é cuspóir an bheartais Boird seo ná tacú leis an mballraíocht
ionchuimsitheach agus éagsúil atá ar Bhord BSL agus a Choistí. Agus
comhairle á cur ar an Aire maidir leis an sonrú róil do Chomhaltaí Boird nua
agus pleananna comharbais, cuireadh béim ar gach gné d’ionchuimsitheacht
agus éagsúlacht agus aird á tabhairt ar an Iarscríbhinn do Chód an Stáit
“Cothromaíocht Inscne, Éagsúlacht agus Ionchuimsitheacht”. Tá an beartas
nua seo ar fáil ar shuíomh gréasáin BSL ag www.esb.ie.
Tá an Bord ar an eolas faoin tábhacht a bhaineann le haghaidh a thabhairt
ar riachtanais scileanna amach anseo mar chuid de phleanáil comharbais
ar bhonn leanúnach. Táthar tar éis plean comharbais bunaithe ar anailís ar
inniúlachtaí agus bearnaí comhiomlána an Bhoird a fhorbairt agus úsáidfear
é mar chabhair agus Comhaltaí Boird nua á n-earcú ar bhonn tráthúil.
Ba chúis áthais don Bhord é gur fhoilsigh an Grúpa a Thuarascáil maidir leis
an mBearna Phá idir na hInscní in 2021, roimh an gceanglas reachtaíochta é
a dhéanamh. Tá BSL tiomanta d’aghaidh a thabhairt ar spreagthaí na bearna
pá idir na hinscní trína bheartais ionchuimsitheachta agus éagsúlachta,
chomh maith lena chleachtais earcaíochta, cleachtais forbartha agus
cleachtais oibre cliste.

Bainistíocht Riosca
Tá bainistíocht agus tuairisciú riosca fós ina phríomhréimse fócais don Bhord
agus don Choiste Iniúchóireachta agus Riosca araon, le cur chuige BSL i
leith riosca a bhainistiú sainithe ag Creat Beartais Riosca agus Rialachais
BSL agus creat láidir rialaithe inmheánaigh mar atá leagtha amach sa
Bheartas Rialaithe Inmheánaigh BSL. Cé go bhfuil freagracht fhoriomlán
ar an mBord as cur chuige an Ghrúpa i leith riosca, sannadh freagracht
as tacú le hathbhreithniú an Bhoird ar éifeachtacht rialuithe inmheánacha
agus bainistíochta riosca don Choiste Iniúchóireachta agus Riosca, a raibh
ról lárnach aige in 2020 chun an rialachas iomchuí sin a chinntiú, agus bhí
an dúshlán maidir le riosca agus dearbhú leabaithe ar fud an Ghrúpa. Tá an
cur chuige i leith riosca leagtha amach sa Tuarascáil Riosca ar leathanaigh
26-41.
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Cultúr Agus Gníomhaíocht An Bhoird
Coinnítear an Bord ar an eolas faoi thuairimí comhghleacaithe trí
athbhreithniú a dhéanamh ar na suirbhéanna a dhéantar ar bhonn rialta ar
fhostaithe (“Our Voice”) agus trí nuashonraithe a dhéantar ar infheistíochtaí
ar chórais, tallann agus cumas ár ndaoine. In 2021, fuair an Bord
nuashonruithe ar fhorbairtí straitéise agus beartais daoine atá ag cabhrú
leis an bhfeidhmíocht a thiomáint agus le feabhas a chur ar rannpháirtíocht
na bhfostaithe a theastaíonn chun an straitéis a sheachadadh. Rinneadh
tuairisciú ar Dheais Cultúir BSL a neadú tuilleadh in 2021 agus ligeann
sé don Bhord (tríd an gCoiste Sábháilteachta, Comhshaoil agus Cultúir)
monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn i réimsí amhail eitic agus
comhlíonadh, sábháilteacht, sláinte agus folláine, rannpháirtíocht fostaithe,
ionchuimsitheacht agus éagsúlacht, agus daoine agus feidhmíocht.
Tá COVID-19 tar éis dlús a chur le luas an athraithe cultúir ar fud BSL agus
tá deis againn anois nach dtagann ach uair amháin i ngach glúin chun
athshamhlú a dhéanamh ar ár mbealaí oibre. Deartar Clár BSL um Obair
Chliste chun torthaí gnó is fearr a sholáthar trí theicneolaíocht dhigiteach
nua agus bealaí nua oibre a ghlacadh, agus taitneamh a bhaint as na leasa
a bhaineann le cultúr oibre ionchuimsitheach solúbtha agus astaíochtaí
carbóin laghdaithe. Tacaíonn an Bord go hiomlán leis an tionscnamh seo
a fhéachann le heispéireas ár ndaoine a fheabhsú trí chleachtais oibre,
teicneolaíocht agus próisis níos cliste a chur i bhfeidhm, agus iad fós nasctha
le comhchuspóir.
Tá sé tábhachtach dúinn freisin mar Chomhaltaí Boird, áfach, bualadh le
daoine ó réimsí éagsúla ar fud an ghnó agus fáil amach faoin obair den scoth
atá ar siúl i BSL gach aon lá. Bhí fonn ar an mBord nach gcríochnódh an
bhliain gan bualadh “duine le duine” le baill foirne sa ghnó. Leanaimid orainn
ag baint feidhme as bealaí oibre digiteacha chun bualadh leis an bhFoireann
Tacaíochta Paindéime agus an Grúpa Comhordaithe Géarchéime. Tá an
grúpa daoine seo tar éis oibriú go crua i rith na paindéime agus leanann
siad orainn ag obair chun gach duine againn a choimeád sábháilte ag an
am deacair seo. Bhí seasmhacht agus cur chuige tuisceanach an ghrúpa
seo mar fhianaise ar luachanna BSL i ngníomh. Bhí an deis againn freisin
cloisteáil faoi obair luachmhar fhoireann BSL Idirnáisiúnta sa Libéir, áit a
bhfuil siad ag cabhrú chun Comhlacht Leictreachais na Libéire a rith faoi
chonradh do Bhanc an Domhain. Bhí sé thar a bheith inspioráideach a
chloisteáil an méid atá bainte amach ann.
Tá an t-ádh leis an mBord go bhfuil ceathrar Comhalta Boird is Oibrí tofa
don Bhord a chomhroineann tuairimí agus dearcthaí a gcomhghleacaithe i
ndíospóireachtaí Boird.

PÁIRTITHE LEASMHARA
Ní raibh rannpháirtíocht páirtithe leasmhara riamh chomh tábhachtach
i gcomhthéacs na n-athruithe ó bhonn atá ag teastáil chun neodracht
charbóin a bhaint amach. Tá an Bord, an Príomhfheidhmeannach
agus a fhoireann fheidhmiúcháin tiomanta do dhul i mbun oibre leis an
scairshealbhóir agus lenár bpáirtithe leasmhara uile chun na hinfheistíochtaí
atá ag teastáil chun todhchaí fuinnimh ghlain a bhaint amach. Táimid ag
éisteacht lenár bpáirtithe leasmhara agus ag lorg a dtuairimí ionas gur
féidir linn cinntí níos eolasaí a dhéanamh. Leanfaidh an Bord de thús áite a
thabhairt do rannpháirtíocht páirtithe leasmhara ina phleananna oibre féin.
Iniúchóir Seachtrach
Chuir PwC seirbhísí iniúchóireachta ardchaighdeáin ar fáil i rith a théarma
ceapacháin a thiocfaidh chun deiridh le bliain airgeadais 2021. Le linn 2021,
rinne BSL próiseas tairisceana le faomhadh agus maoirsiú an Choiste
Iniúchóireachta agus Riosca chun a chéad iniúchóir seachtrach eile a
roghnú. Mar thoradh ar an bpróiseas sin (agus faoi réir ceapacháin bhliantúil
ag an gCruinniú Cinn Bliana), ceapadh Deloitte mar iniúchóir seachtrach
ar ráitis airgeadais an Ghrúpa. Táimid ag súil le bheith ag obair le Deloitte
amach anseo. Tá tuilleadh sonraí maidir leis an bpróiseas tairisceana leagtha
amach ar leathanach 116.
Conclúid
Sna leathanaigh seo a leanas, tugaimid breac-chuntas ar an gcaoi ar
chomhlíon an Bord agus a Choistí a bhfreagrachtaí i rith na bliana chun a
chinntiú go bhfuil cleachtais rialachais láidre leabaithe in BSL.

Terence O’Rourke, Cathaoirleach
01 Márta 2022

Agus é ag tabhairt faoina spriocanna rialachais a bhaint amach, comhlíonann
BSL an Cód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú 2016 (Cód an Stáit),
agus comhlíonann sé chomh maith le Cód na Ríochta Aontaithe maidir le
Rialachas Corparáideach 2018 (Cód na RA) agus Iarscríbhinn Rialachas
Corparáideach na hÉireann (Iarscríbhinn na hÉireann) a mhéid is infheidhme
sin le réasún. Is féidir cóip de Chód an Stáit a fháil ar shuíomh gréasáin na
Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe www.per.gov.ie. Is féidir cóip de
Chód na RA a fháil ó shuíomh gréasáin an FRC www.frc.org.uk. Agus tá cóip
d’Iarscríbhinn na hÉireann ar fáil ar www.ise.ie.

1 Ceannaireacht An Bhoird Agus Cuspóir Na Cuideachta
An Bord
Soláthraíonn an Bord ceannaireacht an Ghrúpa, go díreach nó trí oibriú na
gCoistí, agus cuireann sé breithiúnas neamhspleách i bhfeidhm ar ábhair
luachanna, straitéise, feidhmíochta, acmhainní agus rialachais. Le linn 2021,
bhí an Bord comhdhéanta de chomhaltaí an Bhoird a bhfuil mionsonraí
orthu ar leathanaigh 94-97. Ba é an Rialtas a cheap an Cathaoirleach, an
Príomhfheidhmeannach agus na Comhaltaí Neamhspleách den Bhord,
agus ceapadh na ceathrar Comhaltaí Boird is Oibrithe de bhun an Achta um
Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit) 1977. Rialaítear méid agus struchtúr an
Bhoird leis na hAchtanna Leictreachais (Soláthar) 1927–2004 agus an tAcht
um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit), 1977. Ní fheidhmíonn an duine
céanna róil an Chathaoirligh agus an Phríomhfheidhmeannaigh, agus sainítear
freagrachtaí gach róil go foirmiúil i dtéarmaí tagartha an Bhoird.
Tá an Bord i gceannas ar fhorbairt Straitéis BSL: Tiomanta Chun Difir a
Dhéanamh: Neodracht Charbóin a bhaint amach Faoi 2040. D’fhaomh an Bord
an straitéis in 2017 agus rinneadh plé agus measúnú mionsonraithe uirthi arís
in 2021. Dheimhnigh an t-athbhreithniú go bhfuil an straitéis bailí ó thaobh treo
de ach leagtar amach roinnt athruithe suntasacha a rinneadh ar leathanaigh
17-23. Is straitéis chuspóirbhunaithe atá sa straitéis fós, a bhfuil sé mar aidhm
aici freastal ar riachtanais fuinnimh na gcustaiméirí, trí chóras leictreachais
seasmhach, inbhuanaithe agus iontaofa a sholáthar agus trí chustaiméirí agus
pobail a chumasú chun neodracht charbóin a bhaint amach. Tá na cuspóirí
straitéiseacha ailínithe le Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide de chuid an
Rialtais (mar a nuashonraíodh é in 2021), rud a léiríonn an cuspóir rannchuidiú
suntasach a dhéanamh leis an tsochaí i gcoitinne i dtéarmaí dícharbónaithe,
agus an riachtanas maidir le feidhmíocht láidir airgeadais, cumais mhuintir BSL,
digitiú méadaithe agus tiomantas d’inbhuanaitheacht agus freagracht shóisialta
mar bhonn agus mar thaca leis.

Plé Le Scairshealbhóirí Agus Infheisteoirí
Tá 96.5% de BSL faoi úinéireacht Rialtas na hÉireann agus 3.5% faoi
úinéireacht Iontaobhaí an Phlean um Scair-Úinéireacht d’Fhostaithe BSL
(ESOP). Bíonn BSL i mbun comhairliúcháin ghníomhaigh leanúnaigh leis an
Rialtas maidir le príomhbheartais agus saincheisteanna straitéiseacha mar a
éilíonn an reachtaíocht agus Cód an Stáit. Áirítear leis seo pleanáil airgeadais
agus faisnéis feidhmíochta a sholáthar, lena n-áirítear an buiséad bliantúil, an
plean gnó cúig bliana agus nuashonruithe ráithiúla ar fheidhmíocht airgeadais.
In 2021 go háirithe, bhí teagmháil shuntasach idir BSL agus an Rialtas maidir
le cúrsaí a bhaineann le seasmhacht soláthair. Ina theannta sin, bíonn BSL i
dteagmháil agus i gcomhairle go rialta le hIontaobhaí ESOP BSL.
Tá cumarsáid le hinfheisteoirí fiachais ina tosaíocht freisin do BSL. Bíonn an
fhoireann um Chaidreamh le hInfheisteoirí, lena n-áirítear Cisteoir an Ghrúpa
agus an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, i dteagmháil rialta le hinfheisteoirí fiachais
institiúide i bhfoirm fógraí foirmiúla, taispeántais taistil agus cruinnithe faisnéise
d’infheisteoirí (mar shampla, i ndiaidh na dtorthaí airgeadais eatramhacha agus
bliantúla a scaoileadh). Tá tuilleadh eolais ar fáil faoi chaidreamh le hinfheisteoirí
ar shuíomh gréasáin BSL www.esb.ie.

Coinbhleachtaí Leasa
Nochtann na comhaltaí Boird ar bhonn bliantúil aon choinbhleachtaí leasa atá
ann nó a d’fhéadfadh a bheith ann, de réir an Achta um Eitic in Oifigí Poiblí
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Terence O'Rourke
•
•
•
•

An Bord a stiúradh
Clár an Bhoird a chinneadh
Éifeachtacht an Bhoird a chinntiú agus lánpháirtíocht gach Comhalta den Bhord a éascú
Cumarsáid éifeachtach le húinéirí agus le geallsealbhóirí an Ghrúpa a chinntiú

An Bord
• An Cathaoirleach, seisear comhaltaí neamhspleácha den bhord, ceathrar comhaltaí Boird is oibrithe, agus an Príomhfheidhmeannach.
• Freagrach as rath fadtéarmach BSL agus as a bhreithiúnas foriomlán maidir le ceisteanna straitéise, feidhmíochta, acmhainní agus rialachais

Tá sonraí beathaisnéise na gcomhaltaí Boird uile le fáil ar leathanaigh 94‑96,
lena n-áirítear aon cheapacháin sheachtracha a bhaineann leo.

Rúnaí na Cuideachta

Marie Sinnott

2 Roinnt Na Bhfreagrachtaí

• Cabhraíonn sí leis an gcathaoirleach a chinntiú go gcuirtear an fhaisnéis ábhartha
iomlán ar fáil do na comhaltaí Boird uile, agus go n-éascaítear ionduchtú /forbairt
phroifisiúnta comhaltaí Boird
• Freagrach as a chinntiú go gcomhlíonfar nósanna imeachta an Bhoird i gceart
agus as comhairle a chur ar an mBord maidir le cúrsaí rialachais chorparáidigh
• Idirchaidreamh a dhéanamh idir an Bord agus an Fhoireann Feidhmiúcháin

Ár Struchtúr
Tá an eagraíocht struchtúrtha chun cinnteoireacht éifeachtach agus éifeachtúil
a éascú le cuntasacht shoiléir.
Ról An Bhoird
Soláthraíonn an Bord ceannaireacht agus treoir don ghnó ina iomláine agus tá
sé freagrach as rath fadtéarmach BSL. Ní dhéantar cinntí ach amháin tar éis na
faisnéise iomchuí go léir a chur ar fáil do chomhaltaí an Bhoird, tar éis breithniú
cuí a dhéanamh ar na rioscaí a shainaithnítear tríd an bpróiseas bainistíochta
riosca agus i gcomhthéacs an ráitis inghlacthachta riosca ar leibhéal an Ghrúpa.
Ceistíonn an Bord agus tugann sé tacaíocht chuiditheach d’fhorbairt tograí ar
straitéis, a dhéanann an Bord a athbhreithniú agus ansin a faomhadh.
I mí na Nollag, rinne an Bord athbhreithniú ar chinnteoireacht an Bhoird in 2021
lena n-áirítear breithniú ar na príomhchinntí arna ndéanamh ag an mBord le
linn na bliana. I gcomhréir le tiomantas an Bhoird d’fheabhsúcháin leanúnach,
rinneadh é sin chun cinnteoireacht amach anseo a bheachtú agus a fheabhsú.
Tá na príomhchinntí seo a leanas curtha in áirithe ag an mBord dá bhreithniú
féin (tagann cuid díobh faoi réir fhaomhadh scairshealbhóirí freisin):
• Straitéis Ghrúpa BSL, buiséid bhliantúla agus pleananna gnó 5 bliana, ráitis
airgeadais bhliantúla agus eatramhacha agus cuntais rialála a fhaomhadh
• Díbhinní a fhaomhadh
• Mórinfheistíochtaí, caiteachas suntasach (caiteachas caipitil san áireamh),
conarthaí díorthacha áirithe, saoráidí maoinithe agus beartais chisteáin a
fhaomhadh
• Príomhfheidhmeannach, Rúnaí na Cuideachta agus an Fhoireann
Feidhmiúcháin a cheapadh
• Socruithe scarúna nó socruithe scoir de bharr drochshláinte do
Phríomhfheidhmeannach, Stiúrthóirí Feidhmiúcháin agus Rúnaí Cuideachta
BSL
• Cathaoirleach an Choiste Sábháilteachta Damba a cheapadh
• Stiúrthóirí Bhoird ESB Networks DAC (seachas Stiúrthóirí Uainíochta) agus
Stiúrthóirí agus Rúnaí NIE Networks Board a cheapadh
• Éadálacha móra, diúscairtí nó scor sócmhainní
• Iniúchóirí seachtracha a cheapadh
• An plean riosca bliantúil agus inghlacthacht riosca a fhaomhadh
• Táillí cónaithe an mhórmhargaidh
• Stoc i BSL a cheannach (seachas de bhun socruithe ESOP)
• Stiúrthóirí Iontaobhais arna nAinmniú ag BSL ar Bhord ESOP
• Príomhchúrsaí a bhaineann le Comhpháirtíocht Novus Modus
• Príomhchúrsaí rialála, dlíthiúla, caidreamh tionsclaíoch, luach saothair, pinsin,
cuntasaíochta agus beartas
• Athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmíocht oibríochta agus airgeadais

Rialachas Corparáideach

Cathaoirleach

Leagtar amach cúig phrionsabal nuashonraithe rialachais i gCód
athbhreithnithe na Ríochta Aontaithe: (1) Ceannaireacht an Bhoird agus
Cuspóir na Cuideachta, (2) Roinnt na bhFreagrachtaí,(3) Comhdhéanamh,
Comharbas agus Meastóireacht, (4) Iniúchadh, Riosca agus Rialú Inmheánach
agus (5) Luach Saothair. Tá Tuarascáil Rialachais an Bhoird leagtha amach dá
réir.

1995 agus an Achta um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001. Sa bhreis air sin, tá
sé de fhreagracht ar chomhaltaí an Bhoird Rúnaí Cuideachta a chur ar an eolas
ar bhonn leanúnach más eol dóibh aon athrú atá tagtha ar a gcúinsí i dtaca le
coinbhleachtaí leasa de, mar a leagtar amach i gCód Iompraíochta ‘Chomhaltaí
Bhord BSL’. Reáchtáiltear oiliúint do Chomhaltaí Boird maidir le coinbhleachtaí
leasa ar bhonn bliantúil.

03

Straitéis agus Feidhmíocht

Tuarascáil An Bhoird Maidir Le
Rialachas
Prionsabail An Rialachais
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An Coiste Iniúchta &
Riosca
Cathaoirleach

Noreen O'Kelly
• Cuidiú leis an mBord
lena gcúraimí i dtaca le:
- Tuairisciú airgeadais
- Rialú inmheánach
agus bainistíocht
riosca
- Comhlíonadh,
sceithireacht agus
calaois
- Iniúchóirí seachtracha
agus inmheánacha

An Coiste Sláinte,
Sábháilteachta &
Comhshaoil

An Coiste um Luach
Saothair & Forbairt
Bainistíochta

An Coiste Airgeadais
& Infheistíochta

Cathaoirleach

Cathaoirleach

Andrew Hastings

• Comhairle a chur ar an
mBord maidir le ceisteanna
sláinte, sábháilteachta agus
comhshaoil
• Monatóireacht a dhéanamh
ar an dul chun cinn le
hais táscairí feidhmíochta
comhaontaithe maidir le
sláinte agus sábháilteacht,
an comhshaol agus
bainistíocht riosca sna
réimsí seo
• A chinntiú go bhfuil an
cultúr iomchuí mar bhonn
agus taca ag luachanna atá
i réim ar fud BSL.
• Athbhreithniú a dhéanamh
ar straitéis éagsúlachta
agus uilechuimsitheachta

• Agus aird á tabhairt ar
bheartas pá an Rialtais, ar oibleagáidí dlíthiúla, ar an gCód
Cleachtais um Chomhlachtaí
Stáit a Rialú agus ar riachtanais rialála, luach saothair
na ndaoine seo a leanas a
fhaomhadh:
- an Bord agus PríomhFhchomhaltaí an Bhoird
• Monatóireacht a dhéanamh
ar fhorbairt ceannairí reatha
agus todhchaí BSL
• Breithniú a dhéanamh ar
shamhail agus córas pá na
bainistíochta feidhmíochta
• Breithniú a dhéanamh
ar éagsúlacht agus ar
chothromaíocht phá idir na
hinscní

Anne Butler

Terence O'Rourke

Cathaoirleach

• Athbhreithniú ar thograí
maidir le tiomsú caipitil
agus caiteachas caipitiúil
• Athbhreithniú ar
shaincheisteanna cistithe
lena n-áirítear riachtanais
mhaoinithe agus beartais
státchiste
• Athbhreithniú ar
fheidhmíocht airgeadais
lena n-áirítear pleananna
gnó agus an plean
• Monatóireacht a
dhéanamh ar chúrsaí
scairshealbhóirí lena
n-áirítear díbhinní
• Athbhreithniú a dhéanamh
ar straitéisí agus beartais
trádála

Foireann Fheidhmiúcháin
Ceannaireacht agus Rialú an Ghrúpa
Is féidir sonraí beathaisnéise Chomhaltaí an Bhoird a fháil ar leathanaigh 94-97.
Is féidir sonraí beathaisnéise Rúnaí na Cuideachta a fháil ar leathanach 47.
Is féidir sonraí beathaisnéise na Foirne Feidhmiúcháin a fháil ar leathanaigh 6-47.

An Coiste
Custaiméara,
Margaíochta &
Nuálaíochta
Cathaoirleach

Alf Smiddy
• Ailíniú tionscnamh agus
clár margaíochta agus
custaiméara le spriocanna
straitéiseacha na
cuideachta
• Monatóireacht a
dhéanamh ar neadú
lárnaíocht custaiméirí
• Athbhreithniú a dhéanamh
ar rialachas socruithe
urraíochta
• Monatóireacht a
dhéanamh ar chúrsaí clú
• Athbhreithniú ar straitéis
TF agus digiteach
• Monatóireacht a
dhéanamh ar straitéisí
nuálaíochta agus taighde
agus forbartha

Cruinnithe An Bhoird

Tinreamh Ag Cruinnithe In 2021

Tháinig an Bord le chéile 11 uair i rith 2021 agus ba chruinnithe sceidalaithe 8 gcinn díobh. Tá
an Bord freagrach as feidhmíocht oibríochtúil agus airgeadais an Ghrúpa a athbhreithniú agus as
rialú inmheánach éifeachtach agus bainistíocht riosca a chinntiú. Tá sceideal foirmiúil ábhar ag an
mBord atá curtha in áirithe go sonrach dó le haghaidh cinnteoireacht, a ndéantar cur síos orthu ar
leathanach 100.

Tá tinreamh gach comhalta den Bhord (idir
chruinnithe sceidealaithe agus chruinnithe
neamhsceidealaithe) i rith na bliana leagtha
amach thíos. Chomh maith le comhaltaí an
Bhoird agus Rúnaí na Cuideachta, tugadh
cuireadh do roinnt Stiúrthóirí Feidhmiúcháin /
Bainisteoirí Sinsearacha freastal ar chodanna
ábhartha de chruinnithe an Bhoird.

Tá údarás tarmligthe ag an mBord don bhainistíocht le haghaidh cinntí i ngnáthchúrsa an ghnó,
faoi réir teorainneacha agus tairseacha sonraithe. Coinnítear maoirseacht ar chinntí a tharmligeann
an Bord trí chreat tuairiscithe láidir, atá lárnach do chaidreamh éifeachtach leis na Coistí Boird, an
Príomhfheidhmeannach, an Stiúrthóir Feidhmiúcháin Grúpa Airgeadais agus Tráchtála agus an
Fhoireann Feidhmiúcháin.
Tá tuairisciú airgeadais agus oibríochtúil leanúnach ann don Bhord, agus cuirtear páipéir ar fáil
go leictreonach do gach ball den Bhord roimh gach cruinniú chun i ndóthain ama a cheadú chun
ábhair le plé / cinneadh a athbhreithniú agus a mheas. Cuimsítear i bpáipéir an Bhoird miontuairiscí
chruinnithe Choiste an Bhoird.
Is é aidhm chruinnithe an Bhoird an chothromaíocht cheart maoirseachta ar ghnóthaí daoine, cultúir,
straitéise, oibríochtaí, airgeadais, rialachais agus bainistíochta riosca a bhaint amach. Déantar
faireachán air seo trí mheasúnú an Bhoird agus aiseolas neamhfhoirmeálta lena chinntiú go bhfuil
dóthain ama á chaitheamh ar gach ceist chun an chothromaíocht chuí a choinneáil. Tá an Bord sásta
gur ghlac an Cathaoirleach agus gach duine de chomhaltaí an Bhoird i ndóthain ama i rith na bliana
ionas go mbeidís ábalta a ndualgais a chur i gcrích mar chomhaltaí de Bhord BSL.
I rith 2022, díreofar an Bord ar chur i bhfeidhm Straitéis BSL - Tiomanta Chun Difir a Dhéanamh:
Neodracht Charbóin a bhaint amach Faoi 2040 Bainfear é sin amach trí dhíriú ar 7 gcuspóir
straitéiseach (féach leathanach 17 chun tuilleadh eolais a fháil maidir le straitéis BSL).
Chun tacú le forghníomhú leanúnach Straitéis BSL, thug an Bord faoi na gníomhaíochtaí seo a
leanas i rith na bliana:

Cuspóir Straitéiseach

Leictreachas Dícharbónaithe

Sampla
Faomhadh an infheistíocht i bhFeirm Ghaoithe
Oweninny Céim 2, rinneadh monatóireacht ar
chúrsaí slándála an tsoláthair agus faomhadh
infheistíocht i dteicneolaíocht ceallraí ag
suíomhanna giniúna cumhachta reatha.

Bonneagar athléimneach

Rinneadh monatóireacht ar sholáthar PR5, lena
n-áirítear rolladh amach leanúnach méadair chliste
agus soláthar feabhsúcháin líonra, agus faomhadh
an infheistíocht in innill aeraidhíorthacha chun
slándáil an tsoláthair a fheabhsú.

Custaiméirí Cumhachtaithe

Faomhadh an infheistíocht i So Energy (branda
miondíola a sholáthraíonn cumhacht atá 100%
inathnuaite) agus rinneadh monatóireacht ar an
infheistíocht sa chomhfhiontar ESB Superhomes

Ár nDaoine

Rinneadh athbhreithniú ar thorthaí an tsuirbhé
foirne “Our Voice”, ar an aschur ón Athbhreithniú
ar Chumas Daoine agus faomhadh roghnúchán an
Phríomhfheidhmeannaigh nua agus ceapacháin do
Fhoireann an Stiúrthóra Feidhmiúcháin

Obair Bunaithe ar Chúrsaí Digiteacha
& Sonraí

Rinneadh monatóireacht ar fhorbairtí
chibearshlándála agus faomhadh infheistíochtaí
suntasacha TF

Láidreacht Airgeadais

Rinneadh athbhreithniú agus faomhadh ar an
bplean gnó 5 bliana, athmhaoiniú babhtálacha NIE
Networks atá nasctha le boilsciú, díolachán maoine
áirithe agus díolachán thionscadal Tilburt (GB)

Inbhuanaithe & Freagrach go Sóisialta

Faomhadh ráiteas BSL maidir le sclábhaíocht nuaaimseartha agus rinneadh athbhreithniú ar chreat
molta BSL um ESG agus ar thuairisciú ESG (tríd an
gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca)

Comhaltaí an
Bhoird 2021

Líon na
gCruinnithe ar ar
bhFreastalaíodh*
Sceidealta
(Neamhsceidealta)

Rannpháirtíocht Choiste an Bhoird
Margaíocht
Iniúchadh & Airgeadas &
& Nuálaíocht
Riosca
Infheistíocht
Custaiméirí

C

Anne
Butler

•

Dave
Byrne
Stephen
Carrig

Dave Byrne^

8 (2)

Andrew
Hastings

C

Stephen Carrig^

8 (3)

Sean
Kelly

•

Andrew Hastings*

8 (3)

Seán Kelly^

8 (3)

Paul
Lynam

Noreen
O’Kelly

C

Noreen O’Kelly*

8 (2)

Alf
Smiddy

•

Alf Smiddy* §

5 (2)

Sara
Venning

Noreen Wright*#

3

Sara Venning * ~

N/A

Pat O’Doherty **

4 (1)

Neamhspleáchas an Bhoird*

Comhaltaí Boird Neamhspleácha
Comhaltaí Boird nach bhfuil Neamhspleách
* Neamhspleáchas an Bhoird, seachas an Cathaoirleach

•

Airgeadas/ Eolaíocht/
Freagracht
Custaiméir/ Fuinneamh/
TeicneoCunSábháilteachMargaí
Margaíocht/
laíocht/Intasaíocht/
ta/Sóisialta/
Rialáilte
Nuálaíocht
Iniúchadh/Dlí nealtóireacht
Comhshaoil

1 bhliain &
2 mhí

6 bhliain &
6 mhí

5 bliana &
3 mhí
15 bliana

•

8 bliana &
8 mhí
5 bliana &
3 mhí

C

•

C Cathaoirleach an choiste

•

Fad na Tréimhse
Oifige

11 bliana

•

8 (3)

Rialachas

Scileanna Sonracha
Earnála

3 bliana

•

•

Tony
Merriman

Tony Merriman^

* Comhalta Neamhspleách den Bhord
^ Comhalta Boird is Oibrí
# Tháinig an téarma chun deiridh i Meitheamh 2021
~ Cuireadh tús leis an téarma i mí na Nollag 2021
** D’imigh ar scor Lúnasa 2021
§ Tháinig deireadh le céad téarma Alf Smiddy agus Paul Lynam
ar an 3 Deireadh Fómhair 2021 agus athcheapadh an bheirt
acu ar an 14 Nollaig 2021

Croí Scileanna

11 bhliain

•

•

Taithí an
Stiúrthóra

9 mbliana &
2 mhí

C

•

8 (2)

5 (2)

Luach
Timpeallacht
Saothair
& Cultúr
& Forbairt
SábháilBainistíochta
teachta

Terence
O’Rourke

Anne Butler*

Paul

103

Ráitis Airgeadais

Saineolas Stiúrthóirí

Bainistiú
Oibriúcháin/
Taithí Ghnó

8 (3)

Lynam*§

Rialachas Corparáideach

Meascán Taithí Agus Scileanna Boird

Terence O’Rourke

Neamhspleáchas
Chinn an Bord go raibh na comhaltaí Boird sin (sonraí ar leathanaigh 94-97) neamhspleách
i rith 2021. I gcinneadh neamhspleáchas chomhaltaí an Bhoird cuirtear san áireamh
na forálacha ábhartha de Chód na RA maidir le neamhspleáchas chomhaltaí an Bhoird
i gcarachtar agus i mbreithiúnas, agus easpa caidrimh nó imthosca a d’fhéadfadh
neamhspleáchas chomhaltaí an Bhoird a chur i mbaol. Agus na tosca seo á gcur san áireamh,
tá an Bord sásta maidir le neamhspleáchas chomhaltaí an Bhoird a shainaithnítear thuas.

Straitéis agus Feidhmíocht
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Comhalta an choiste
Tá an scil/taithí earnálach riachtanach aige/aici
Tá cuid den scil/taithí earnálach riachtanach aige/aici

1 mhí

3 Comhdhéanamh, Comharbas Agus Meastóireacht
Ballraíocht An Bhoird
In 2021 chuir comhaltaí Bhord BSL taithí, neamhspleáchas agus
dúshlán ar fáil chun tacú le cinnteoireacht éifeachtach. Tá raon taithí
chomhaltaí an Bhoird leagtha amach i mbeathaisnéisí chomhaltaí an
Bhoird ar leathanaigh 94-97 agus a dtaithí/scileanna ar leathanach
103. Tá an Bord muiníneach go bhfuil an saineolas, an cumas agus
an taithí riachtanacha ag a chomhaltaí go léir chun na feidhmeanna a
theastaíonn uathu a chomhlíonadh.
Is é príomhról an Bhoird breithiúnas oibiachtúil agus eolasach a
fheidhmiú maidir le dúshlán cuiditheach a thabhairt agus cuidiú le
Straitéis Ghrúpa BSL a fhorbairt agus a cheadú, chun a chinntiú
go bhfuil foireann láidir bainistíochta i bhfeidhm chun an straitéis a
fhorghníomhú agus feidhmíocht ghnó a stiúradh, agus chun creat de
rialuithe stuama agus éifeachtacha a choimeád chun riosca a mhaolú.
Foráiltear le Cód an Stáit go bhféadfaidh an Cathaoirleach dul i
dteagmháil leis an Rialtas maidir le comharbas an Bhoird agus is deis
í seo chun a chinntiú go mbeidh meascán cuí scileanna, éagsúlachta
agus taithí ar an mBord.
Is ar dhá fhachtóir criticiúla a mbraitheann an chaoi a bhfuil an Bord
oilte chun na dualgais agus na hoibleagáidí sin a chomhlíonadh go
rathúil:
• Raon éagsúil agus domhain de scileanna agus taithí i measc
chomhaltaí an Bhoird agus
• Próisis lena chinntiú go bhforbraíonn agus go gcoinníonn baill
uile an Bhoird tuiscint mhaith ar oibríochtaí agus ar thimpeallacht
sheachtrach an Ghrúpa agus mar sin ag cinntiú go bhfuil siad i riocht
maith chun cinntí eolasacha a dhéanamh. Féach thall chun tuilleadh
sonraí a fháil maidir le hionduchtú agus próisis oiliúna agus forbartha
leanúnacha.

Comhdhéanamh an Bhoird (Inscne)
Fireann
Baineann

Tréimhse Oifige
0-2 bhliain
2-5 bliana
5-15 bliana

Ceapacháin Chun An Bhoird
Toisc gur ceist don Rialtas iad ceapacháin ar an mBord (lena
n-áirítear baill Bhord an Lucht Oibre a cheapadh), ní dhéanann BSL
meastóireacht ar bhaill aonair an Bhoird. Mar sin féin, bíonn an
Cathaoirleach i dteagmháil leis an Rialtas roimh phróiseas ceapacháin
an Bhoird faoi na scileanna agus na buntáistí sonracha a bhaineann
leis an éagsúlacht atá riachtanach don Bhord. I mí na Samhna 2014,
d’fhoilsigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe Treoirlínte
maidir le Ceapacháin chuig Boird Stáit agus baineann na treoirlínte seo
le ceapacháin ar Bhord BSL.
De ghnáth, ceaptar comhaltaí an bhoird ar feadh téarma tosaigh cúig
bliana, in-athnuaite ar feadh tréimhse eile suas le hocht mbliana ar a
mhéad (nuashonraithe de réir Iarscríbhinn Chód Cleachtais 2020*)
san iomlán, nó ar feadh téarma ceithre bliana sa chás de chomhaltaí
Bhord an Lucht Oibre, agus mar sin níl siad faoi réir a atoghadh
chun an Bhoird do théarmaí níos giorra. Féadfaidh an Rialtas an
Príomhfheidhmeannach agus comhaltaí Neamhspleácha an Bhoird a
athcheapadh ar an mBord agus tá gach athcheapadh de Chomhaltaí ar
Bhord an Lucht Oibre de bhun an Achta um Rannpháirtíocht Oibrithe
(Fiontair Stáit) 1977.
*Nóta: Ní bhaineann ceanglais Iarscríbhinn Cód Cleachtais le Stiúrthóirí Oibrithe, agus cuirfear
Stiúrthóirí Neamhfheidhmiúcháin (NEDanna) i bhfeidhm ag deireadh na gconarthaí reatha.

Ionduchtúchán
Tá clár ionduchtaithe i bhfeidhm chun baill nua an Bhoird a chur
ar an eolas faoi oibríochtaí an Ghrúpa. Tá an clár curtha in oiriúint
d’eispéireas, do chúlra agus do riachtanais an duine aonair. Is gnéithe
lárnacha den chlár iad na gnéithe seo a leanas: bualadh leis na
feidhmeannaigh, cuairteanna ar láithreáin, agus seisiúin faisnéise
faoi Straitéis Ghrúpa BSL, faoi na gnóthais ar leith agus faoin gCreat
Bainistíochta Riosca Fiontraíochta.
Oiliúint Agus Forbairt Leanúnach
Tá clár forbartha leanúnach i bhfeidhm do gach ball den Bhord. Bíonn
an Cathaoirleach agus Rúnaí na Cuideachta i dteagmháil le baill an
Bhoird maidir lena riachtanais shonracha, mar shampla cruinnithe
faisnéise ó bhainisteoirí ar ábhair shonracha (m.sh. in 2021 tionóladh
seisiúin oiliúna mionsonraithe ar shamhail ghnó Gréasáin BSL, forbairt
ghaoithe amach ón gcósta, rialáil airgeadais agus critéir chomhshaoil,
shóisialta agus rialachais (ESG)). Rinneadh na hábhair acmhainne ar
líne a bhí ar fáil don Bhord a choinneáil agus a nuashonrú le linn 2021.
Soláthraíonn na hacmhainní seo ábhar don Bhord ar réimse topaicí
lena n-áirítear rialachas corparáideach, straitéis, riosca fiontair, TF,
comhshaoil agus inbhuanaitheacht, daoine agus cultúr, custaiméirí agus
beartas Grúpa.
Éifeachtúlacht An Bhoird
Déanann an Bord meastóireacht bhliantúil ar a fheidhmíocht féin
agus ar fheidhmíocht a Choistí (gach tríú bliain déanann measúnóir
seachtrach é seo go neamhspleách). Déantar an mheastóireacht
seo chun Cód an Stáit a chomhlíonadh agus, a mhéid is infheidhme
go réasúnach, le Cód na RA. Baineann an mheastóireacht le
comhfheidhmíocht an Bhoird agus na gCoistí agus ní le feidhmíocht
aonair chomhaltaí an Bhoird. Is é cuspóir na meastóireachta
athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmiú an Bhoird agus bealaí a aithint
chun a éifeachtúlacht a fheabhsú. Cuidíonn sé freisin le sainscileanna
a shainaithint a theastaíonn ó chomhaltaí an Bhoird, ar féidir leis
an gCathaoirleach moltaí a dhéanamh maidir leis an Rialtas lena
mbreithniú agus ceapacháin á ndéanamh.
Tugann an mheastóireacht dearbhú go bhfuil an Bord tiomanta do
na caighdeáin rialachais is airde. Is é an Cathaoirleach a stiúrann an
mheastóireacht agus tacaíonn Rúnaí na Cuideachta leis. In 2021,
reáchtáladh meastóireacht Bhoird sceidealaithe a éascaíodh go
seachtrach. Cé go dtuigtear go gcaithfidh Bord BSL riachtanais
páirtithe leasmhara agus beartas rialtais a chur san áireamh agus
oibleagáidí maoirseachta an Bhoird á gcur i bhfeidhm, tugadh
faoin measúnú ar éifeachtúlacht an Bhoird go príomha i dtaca le
haonáin mhóra chorparáideacha agus aonáin atá liostaithe go poiblí.
Úsáideadh ceistneoir sa mheasúnú chun brí leathan a chur ar fáil ar
shaincheisteanna nó bearnaí, d’fhonn treorú a chur ar fáil maidir le
mionscrúdú a dhéanamh ar láidreachtaí/laigí féideartha in agallaimh.
Rinneadh breathnóireacht ar chruinnithe de chuid an Bhoird agus an

Rialachas Corparáideach

Choiste agus fuarthas aiseolas freisin ó pháirtithe leasmhara, lena
n-áirítear ionadaithe iniúchóireachta agus páirtithe leasmhara de chuid
BSL.
Leagtar amach thíos na moltaí ardtosaíochta ó mheasúnú seachtrach
2021:
• Líon níos mó Stiúrthóirí Neamhfheidhmiúcháin neamhspleácha a
bhfuil taithí acu san earnáil fóntais leictreacha/fuinnimh ar an mBord
a chinntiú
• Athbhreithniú a dhéanamh ar an gcur chuige reatha i leith an chláir
oibre a dhearadh, lena n-áirítear cruinnithe Boird a thúsualú le
príomhréimsí straitéiseacha
• Seisiún Kaizen (feabhsúchán leanúnach) a reáchtáil ag deireadh
gach cruinnithe
• Próisis um athbhreithniú straitéise agus um thuairisciú ar cholúin
straitéiseacha a fhorbairt
• Tuairisciú a bhaineann le cibearshlándáil a fhorbairt
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Ráitis Airgeadais
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•

Athbhreithniú a dhéanamh ar an gcur chuige um monatóireacht agus
tuairisciú ar rannpháirtíocht páirtithe leasmhara
• Feabhas a chur ar thuairisciú ar fhorbairt tallainne
• Méadaigh an fócas ar chúrsaí ESG
Táthar tar éis plean gníomhaíochta maidir le cur chun feidhme na
moltaí thuasluaite, chomh maith leis na moltaí eile a shainaithnítear sa
mheasúnú seachtrach, a fhorbairt agus déanfar rianú air i rith 2022.
Chomh maith leis na moltaí ón measúnú seachtrach, rinneadh
éifeachtúlacht an Bhoird a fheabhsú tuilleadh le linn na bliana sa
bhealaí seo a leanas:
• Tuairisc chun dáta ar Théarmaí Tagartha agus Cód Iompar an Bhoird
• Leanúint le clár ionduchtaithe agus oiliúna an Bhoird agus oiliúint
inmheánach a bhaineann go sonrach leis an earnáil a thionscnamh
Tagann an Cathaoirleach le chéile leis na Comhaltaí Boird chun comhrá
oscailte a bheith acu maidir le héifeachtúlacht agus éifeachtacht an
Bhoird.

Samplaí De Cheisteanna A Bhreithnigh Agus/Nó A D’fhaomh An Bord In 2021

Daoine

Oibriúcháin

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ceapacháin feidhmeannach sinsearach
Torthaí suirbhé foirne
Athbhreithniú ar Chumas Daoine
Teagmhais sábháilteachta
Polasaí maidir le hionchuimsitheacht agus éagsúlacht

Nuashonrú maidir le straitéis ghrúpa
Tuairiscí oibriúcháin an Phríomhfheidhmeannaigh
Tuairiscí sláinte agus sábháilteachta
Nuashonrú maidir le slándáil an tsoláthair
Infheistíocht plandaí agus clár ollchóirithe
Diúscairtí maoine
Infheistíocht i dtionscadail in-athnuaite/stórála
Diúscairtí sócmhainní
Nuashonrú ar an gclár um méadrú cliste
Nuashonrú ar an Athbhreithniú ar Phraghsanna Rialála Líonraí BSL 5
Athruithe ar phraghas leictreachais

Straitéis

Rialachas agus bainistíocht riosca

• Lá straitéise an bhoird ag smaoineamh ar threochtaí eacnamaíocha,
beartais, iomaitheora agus teicneolaíochta i gcoitinne agus a dtionchair
ar straitéis BSL
• Straitéis SIRO
• Straitéis soláthair GB agus éadáil So Energy
• Tuairisc chun dáta ar an margadh fuinnimh
• Straitéis diúscartha maoine

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Airgeadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Torthaí bliantúla agus leathbhliantúla foilsithe
Cuntais rialála BSL
Feidhmíocht agus réamhaisnéisí airgeadais ráithiúla
Príomhtháscairí feidhmíochta míosúla (KPIanna)
Buiséad bliantúil agus plean gnó cúig bliana
Íocaíochtaí díbhinne
Rátaí ualaigh d’infheistíochtaí nua
Riachtanais chistiúcháin
Athmhaoiniú babhtálacha atá nasctha le boilsciú
Faomhadh ceapacháin na n-iniúchóirí seachtracha
Luacháil na scéime pinsin

Plean Riosca an Ghrúpa
Plean iniúchóireachta inmheánaí don bhliain
Téarmaí Tagartha na gCoistí
Ceapacháin don scéim phinsin
Leibhéil údaráis an Ghrúpa
Acht na RA um Sclábhaíochta Nua-aimseartha
Measúnú ar an mBoird
Tuairisc chun dáta ar chúrsaí cibearshlándála
Beartais an Bhoird
Ceapacháin do Bhoird NIE

4 Iniúchadh, Riosca Agus Rialú Inmheánach
Comhlíonadh Leis Na Cóid Um Rialachas Corparáideach
Comhlíonann BSL Cód an Stáit, ina leagtar amach prionsabail maidir le
rialachas corparáideach, prionsabail a n-iarrtar ar Bhoird na gComhlachtaí
Stáit cloí leo. Ina theannta sin, comhlíonann BSL na Treoracha Rialachais
Chorparáidigh agus dualgais eile faoin Acht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995,
faoin Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001, agus faoin Acht um
Brústocaireacht a Rialáil, 2015.
Comhlíonann BSL ar bhonn deonach, a mhéid is infheidhme go réasúnta
le Cód na RA agus Iarscríbhinn na hÉireann. Is corparáid reachtúil é BSL
a bunaíodh faoin Acht Leictreachais (Soláthar) 1927 (arna leasú) agus,
dá bharr sin, níl dualgas air Cód na Ríochta Aontaithe ná Iarscríbhinn na

Rialachas Corparáideach

hÉireann a chomhlíonadh. Tá Cód na RA comhdhéanta de phrionsabail
(príomhphrionsabail agus prionsabail tacaíochta) agus forálacha.
Ceanglaítear ar chuideachtaí atá liostaithe ar Stocmhalartán na hÉireann,
mar chuid de na Rialacha Liostála, cur síos a dhéanamh ar an gcaoi a
gcuireann siad na prionsabail i bhfeidhm agus ar an gcaoi a gcomhlíonann
siad forálacha Chód na RA agus Iarscríbhinn ghaolmhar na hÉireann, agus
míniú a sholáthar i gcás neamh-chomhlíonadh.

Tuairisciú Airgeadais Agus Gnó

Cuireadh athbhreithniú ar chomhlíonadh le Cód na RA agus Iarscríbhinn na
hÉireann i gcrích le linn 2021. Comhlíonann BSL go deonach prionsabail
agus forálacha Chód na RA agus Iarscríbhinn na hÉireann faoi réir na
n-eisceachtaí seo a leanas:

Déanann BSL a ghníomhaíochtaí soláthair i gcomhréir leis na dlíthe
soláthair is infheidhme agus le Cód an Stáit. Cuirtear páipéar ar fáil don
Choiste Iniúchóireachta agus Riosca gach bliain ina sonraítear oibleagáidí
agus ina dtugtar dearbhú comhlíonta.

Aithníonn an Bord an fhreagracht atá air as an Tuarascáil Bhliantúil agus na
Ráitis Airgeadais a ullmhú agus as measúnú cóir, cothrom agus sothuigthe
a chur i láthair ar sheasamh agus ionchais an Ghrúpa. Tá freagrachtaí
chomhaltaí an Bhoird maidir le ráitis airgeadais agus gnóthas leantach
leagtha amach ar leathanaigh 108-109.

Soláthar

Rialú Inmheánach
Tá freagracht fhoriomlán ar an mBord as córas rialaithe inmheánaigh
an Ghrúpa agus as monatóireacht a dhéanamh ar a éifeachtúlacht. Tá
an córas rialaithe inmheánaigh deartha chun dearbhú réasúnach ach ní
dearbhú iomlán a sholáthar chun na cuspóirí seo a leanas a bhaint amach:

Cód RA

Prionsabal/Clásal Míniú

•

J / 20 / 17 / 23

Is ceist don Rialtas ceapacháin don Bhord agus dá réir sin níl Coiste Ainmniúcháin ag BSL.

•
•

18

Ceaptar comhaltaí an Bhoird ar feadh téarmaí ilbhliantúil agus dá bhrí sin níl siad faoi réir a dtoghcháin don Bhord do
théarmaí níos giorra.

34 / 36 / 39 / 41

Tá beartais agus nochtadh BSL maidir le luach saothair an Phríomhfheidhmeannaigh de réir threoirlínte infheidhmithe an
Rialtais. Tá tréimhsí fógra i gconradh an Phríomhfheidhmeannaigh de réir threoirlínte an Rialtais. Ní chuimsítear i sonraí
luach saothair chomhaltaí an Bhoird ar leathanach 110 méideanna a íoctar leis na ceathrar baill de Bhord an Lucht Oibre
mar fhostaithe de chuid BSL (mar sin ní dhéantar pá a mhéadú ná a laghdú mar gheall ar a mballraíocht ar an mBord)
ach cuimsítear méideanna a íoctar leo trí bhíthin táillí an Bhoird. Ní bhaineann oibleagáidí maidir le bronnadh scaireanna
le BSL, agus ní bhaineann riachtanais maidir le scairshealbhú iarfhostaíochta le BSL ach an oiread toisc gurb é an
t-aon chaoi ar féidir le duine leas tairbhiúil a fháil i stoc BSL ná bheith rannpháirteach i bPlean Úinéireachta Scaireanna
d’Fhostaithe (ESOP) BSL, agus tá BSL faoi úinéireacht thromlaigh an Rialtais.

Éifeachtacht agus éifeachtúlacht oibríochtaí agus sócmhainní na
heagraíochta a chosaint ar chaillteanas
Iontaofacht tuairiscithe le haghaidh úsáide inmheánaí agus seachtraí
Na dlíthe agus na rialacháin is infheidhme a chomhlíonadh

D’fhonn a fhreagrachtaí a chomhlíonadh ar bhealach a chinntíonn go
gcomhlíontar reachtaíocht agus rialacháin, tá struchtúr eagrúcháin
bunaithe ag an mBord le nósanna imeachta oibríochta agus tuairiscithe
soiléire, línte freagrachta, teorainneacha údaraithe, deighilt dualgas agus
údarás tarmligthe.
Úsáideann an Grúpa an creat rialaithe inmheánach comhtháite arna
fhorbairt ag Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway
Commission (COSO) mar threoir chun rialú inmheánach a dhearadh, a chur
i bhfeidhm agus a stiúradh agus a éifeachtúlacht a mheas. Scaoileadh an
creat COSO den chéad uair i 1992 agus rinneadh é a nuashonrú in 2013.

12 / L

Go dtí seo ní dhearna próiseas meastóireachta an Bhoird feidhmíocht aonair chomhaltaí an Bhoird a mheas toisc nach
bhfuil ról foirmiúil ag an mBord a chomhdhéanamh féin a chinneadh.

Tá creat láidir rialaithe inmheánaigh i bhfeidhm ag BSL, a chuimsíonn an
méid seo a leanas:

32

Tá Cathaoirleach an Bhoird ina Chathaoirleach freisin ar an gCoiste um Luach Saothair agus Forbairt Bainistíochta, i
bhfianaise a thábhachtaí atá sé go gcomhlíonfaidh BSL beartas an Rialtais sa réimse seo agus ról an Chathaoirligh mar
an príomh-chomhéadan leis an Rialtas.

•

12

Ní thagann baill Neamhspleácha an Bhoird le chéile gan an Cathaoirleach a bheith i láthair chun feidhmíocht an
Chathaoirligh a mheas toisc gur ceist don Rialtas é ceapachán an Chathaoirligh.

41

Socraíonn an Rialtas pá an Phríomhfheidhmeannaigh agus bunaíonn sé beartas pá atá ábhartha don bhainistíocht
shinsearach. Cuireann sé seo teorainn le rogha an Choiste um Luach Saothair agus Forbairt Bainistíochta maidir leis na
hábhair seo.

3

Ní théann Cathaoirligh na gCoistí i dteagmháil le Stocshealbhóirí Aireachta mar tá próiseas i bhfeidhm trína mbíonn an
Cathaoirleach i dteagmháil le Stocshealbhóirí Aireachta agus a chinntíonn go bhfuil an Bord agus an bhainistíocht ar an
eolas faoi thuairimí na Stocshealbhóirí.

4
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•
•
•

•

Toisc go bhfuil 96.1% de BSL faoi úinéireacht an Stáit, agus mar gheall go bhfuil socruithe rialachais i bhfeidhm lena
Stocshealbhóirí Aireachta, meastar nach mbaineann riachtanais maidir le dul i gcomhairle le scairshealbhóirí sa chás go
gcaithfear 20% nó níos mó de vótaí i gcoinne mholadh de chuid an Bhoird le BSL.

•

Níl dlí cuideachtaí na Ríocht Aontaithe ná dlí cuideachtaí na hÉireann infheidhme go díreach maidir le BSL (lena
n-áirítear Alt 172 d’Acht Cuideachtaí na RA 2006.)

•

Ceaptar comhaltaí de Bhord BSL de réir Alt 2 den Acht Leictreachais (Soláthar), 1927 agus na nAchtanna um
Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit). Mar sin, is faoin Rialtas atá sé féachaint do na héilimh ar am na stiúrthóirí agus
tabhairt faoi cheapacháin bhreise sheachtracha.

•
•

Iarscríbhinn na hÉireann

Alt

Míniú

1.1 / 1.7 / 4.1

Is ceist don Rialtas ceapacháin don Bhord. Ní thugtar míniúchán agus cúis leis maidir le ceapacháin chun an Bhoird.

2.1

Is ceist don Rialtas ceapacháin don Bhord agus dá réir sin níl Coiste Ainmniúcháin ag BSL.

3.1

Baineann raon an mheastóireacht a dhéantar ar an mBord le comhfheidhmíocht an Bhoird agus na gCoistí, agus ní le
feidhmíocht aonair chomhaltaí an Bhoird.

•

Cód eitice (“Ár gCód”) a leagann síos ón mbarr an cód agus a éilíonn ar
gach fostaí na caighdeáin eiticiúla is airde a choinneáil agus iad i mbun
gnó
Beartais Chuimsitheacha um Fhrithbhreabaireacht, Frithéillitheacht
agus Calaois agus Sceithireacht agus Nochtadh Cosanta
Beartas um Thrádáil Cos Istigh agus nósanna imeachta um dhrochúsáid
margaidh a chosc
Struchtúr eagrúcháin arna shainiú go soiléir, ina sonraítear
teorainneacha údaráis ar leith agus sásraí tuairiscithe chuig leibhéil
bhainistíochta níos airde agus chuig an mBord, a chuidíonn le
timpeallacht thréan rialaithe a choinneáil
Creat rialachais chorparáidigh ina gcuimsítear anailís riosca,
athbhreithniú rialaithe airgeadais agus ráitis fhoirmiúla um
chomhlíonadh rialachais bhliantúil ag bainistíocht aonad gnó agus
comhfhiontar sraith bheartais agus nósanna imeachta chuimsitheach a
bhaineann le rialuithe oibriúcháin agus airgeadais
Teastaíonn formheas an Bhoird ó thionscadail mhóra caipitil agus
déanann an Coiste Airgeadais agus Infheistíochta monatóireacht dhlúth
orthu ar bhonn leanúnach
Córais chuimsitheacha bhuiséadaithe le buiséad bliantúil agus plean
cúig bliana ceadaithe ag an mBord
Córas cuimsitheach tuairiscithe airgeadais agus tuairiscithe
neamhairgeadais
Tuairiscítear torthaí iarbhír carnacha agus príomhtháscairí feidhmíochta
i gcoinne an bhuiséid agus déanann an Bord iad a mheas ar bhonn
rialta
Líne chabhrach teileafóin agus seirbhís ghréasáin ar líne a
sholáthraíonn modh rúnda agus, más gá, ar bhonn anaithnide chun aon
éagóir amhrasta nó imní eiticiúil a thuairisciú
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Straitéis agus Feidhmíocht

02

TUARASCÁLACHA AGUS RÁITIS AIRGEADAIS ESB 2021 - Maireachtáil Ísealcharbóin a Spreagadh
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106

Ráitis Airgeadais
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Tá freagracht fhoriomlán ar an mBord as córas rialaithe inmheánaigh
an Ghrúpa agus as monatóireacht a dhéanamh ar a éifeachtúlacht. Tá
an córas rialaithe inmheánaigh deartha chun dearbhú réasúnach ach
ní dearbhú iomlán a sholáthar chun na cuspóirí seo a leanas a bhaint
amach: Nuair a aithníodh laigí sa chóras rialaithe inmheánaigh tríd an
gcreat monatóireachta thuas, cuirtear pleananna i bhfeidhm chun aghaidh
a thabhairt orthu agus déantar monatóireacht rialta ar phleananna
gníomhaíochta go dtí go gcuirtear i gcrích iad.

Bainistíocht Riosca
Tá bainistíocht riosca éifeachtach ríthábhachtach chun cuspóirí
straitéiseacha BSL a bhaint amach agus d’fhás inbhuanaithe fadtéarmach
a ghnó. De bharr na n-athruithe gasta atá ag tarlú i BSL (agus sa mhargadh
agus sna timpeallachtaí rialála agus oibriúcháin ina bhfeidhmíonn BSL) tá
sé níos tábhachtaí fós athmheasúnú leanúnach a dhéanamh ar rioscaí agus
straitéisí agus rialuithe soiléire a bheith i bhfeidhm chun iad a bhainistiú
agus, de réir mar is cuí, leas a bhaint as aon deis a thagann chun cinn dá
bharr. Tá freagracht fhoriomlán ar an mBord as cur chuige an Ghrúpa i
leith riosca, trína dheimhniú dóibh féin go bhfuil na córais bhainistíochta
riosca láidir agus sochosanta.
Go sonrach, tá an Bord freagrach as:
•

•
•
•
•

Freagracht foriomlán Bainistíocht Riosca Fiontraíochta agus próisis
um ghéarchéim a bhainistiú lena n-áirítear éifeachtúlacht bearta agus
rialuithe maolaithe na bainistíochta
A chinntiú go bhfuil bainistíocht riosca neadaithe i ngach uile próiseas
agus gníomhaíocht
Faomhadh Plean Riosca an Ghrúpa
Maoirseacht a dhéanamh go bhfuil cultúr riosca iomchuí leabaithe ar
fud an Ghrúpa
Seasamh inghlacthacht riosca a chur in iúl go soiléir a shoiléiríonn an
leibhéal riosca atá BSL sásta glacadh leis, rud a chinntíonn freisin go
ndéanann an bhainistíocht agus an Bord a dtuairimí ar riosca a ailíniú
agus go ndéantar infheistíochtaí agus caiteachais a mheas i bhfianaise
na hinghlacthachta sin.

Le linn 2021, cuireadh athbhreithniú seachtrach ar phróisis BSL um
Bainistíocht Riosca Fiontraíochta i gcrích agus rinneadh feabhsúcháin ar
an bpróiseas measúnaithe riosca le linn 2021. Tá obair fós ar siúl chun
aghaidh a thabhairt ar thorthaí an athbhreithnithe seo atá fós fágtha.
Tá measúnú láidir déanta ag an mBord ar na príomhrioscaí atá os comhair
an Ghrúpa, lena n-áirítear iad siúd a d’fhéadfadh bagairt a dhéanamh ar
a mhúnla gnó, feidhmíocht sa todhchaí, sócmhainneacht agus leachtacht.
Tá próiseas athbhreithnithe timthriallach ann chun rioscaí suntasacha
a shainaithint, a mheas agus a bhainistiú i bhfeidhm don bhliain atá faoi
athbhreithniú agus suas go dtí dáta formheasa na Tuarascála Bliantúla seo.
Tá na príomhrioscaí agus neamhchinnteachtaí atá os comhair an Ghrúpa
agus tá na straitéisí maolaitheacha leagtha amach ar leathanaigh 30-31.
Tá a fhios ag an mBord go gcaithfidh sé treoir a thabhairt trí shampla i
múnlú agus tacú le luachanna nuashonraithe an Ghrúpa atá mar bhonn
agus taca leis an gcur chuige i leith riosca. Féachann sé freisin lena
chinntiú go bhfuil i ndóthain scileanna agus cumais bainistíochta riosca
ar fáil sa ghnó agus go n-úsáidtear eolas agus taithí na bhfostaithe go
léir i BSL a thuigeann na rioscaí a bhaineann le hoibríochtaí. Cabhraíonn
tuairisciú rialta le faisnéis reatha a thabhairt don Bhord faoi rioscaí agus
éiginnteachtaí atá ag teacht chun cinn.
Díríonn an Bord ar na rioscaí a d’fhéadfadh an bonn a bhaint ó straitéis
BSL, go príomha, nó na rioscaí a d’fhéadfadh drochthionchar a imirt ar
inmharthanacht fhadtéarmach nó ar cháil an Ghrúpa. Tarmligeann an
Bord freagracht as maoirseacht a dhéanamh ar rioscaí ar leith do Choistí
Boird de réir théarmaí tagartha na gCoistí agus a réimse saineolais faoi
seach. Aontaíonn an Bord conas a choinneoidh Coistí a chéile, agus an
Bord féin, ar an eolas faoi rioscaí agus cleachtais mhaoirseachta riosca.
Chun éifeachtúlacht agus éifeachtacht a bhaint amach, teastaíonn
teorainneacha, cainéil chumarsáide agus pointí aistrithe soiléire.
Sainmhíníonn an Bord na heilimintí seo go soiléir, ag athrú de réir mar
is gá. Tugann tuairisc Chathaoirligh na gCoistí don Bhord iomlán faoi
na príomhfhorbairtí agus faoi na ceisteanna a bhfuil tuilleadh plé agus
machnaimh ag teastáil uathu. Tá freagracht fhoriomlán ar an gCoiste
Iniúchóireachta agus Measúnú Riosca i gcónaí as a chinntiú go ndéanfaí
rioscaí fiontraíochta a aithint, a mheas, a thuairisciú agus a rialú i gceart
thar ceann an Bhoird.

D’fhéadfadh go mbeadh éagsúlacht ag baint le hinghlacthacht riosca
le himeacht ama agus rinne an Bord machnamh sainráite ar leibhéal na
hinghlacthachta agus ar an gcaoi a ndéantar rioscaí áirithe a bhainistiú de
réir na hinghlacthachta sin. Bíonn ár gclaonadh i dtreo riosca cothromaithe i
gcónaí ag ár bhfócas ar rialú a chur i bhfeidhm.
Bhí na gníomhaíochtaí seo a leanas i measc na ngníomhaíochtaí arna
ndéanamh ag an gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca le linn 2021 maidir
lena fhreagrachtaí riosca:

Mionsonraí

Plean Riosca an Ghrúpa

Rinne an Coiste athbhreithniú agus ceistiú maidir le Plean Riosca an Ghrúpa 2021 agus mhol sé don Bhord é
lena fhaomhadh.

Athbhreithniú ar Phleanáil
Leanúnachais Gnó (BCP) agus ar
Bhainistiú Géarchéime

Rinne an Coiste athbhreithniú ar éifeachtacht pleananna leanúnachais gnó, bainistíocht géarchéime agus
socruithe tástála athléimneachta ar fud an Ghrúpa.

Athbhreithniú Riosca Lár-Bliana

Rinne an Coiste breithniú ar aon athruithe ar phríomhrioscaí an ghrúpa agus ar rioscaí a bhí ag teacht chun cinn,
de réir mar a faomhadh na rioscaí sin ag tús na bliana, lena n-áirítear athbhreithniú ar athruithe ábhartha ar an
bpróifíl rioscaí.

Tuarascálacha Riosca Ráithiúla

Rinne an Coiste athbhreithniú ar athruithe ar stádas na bpríomhrioscaí, lena n-áirítear éifeachtacht oibriú na
rialuithe agus stádas na mbeart maolaitheach.

Athbhreithniú ar an Riosca um
Shlabhra an tSoláthair

Rinne an Coiste athbhreithniú ar an tuarascáil dearbhaithe ar bhainistíocht riosca um shlabhra an tsolatháir i
bhfianaise COVID-19 agus Brexit

Cruinniú Riosca Deep Dive

Tugadh tuairisc chun dáta don Choiste maidir le cibearshlándáil agus béim ar leith ionsaithe bogearraí éirice.
Rinneadh breithniú freisin ag an gcruinniú seo ar rioscaí aeráide agus comhshaoil.

Cosaint Sonraí

Rinne an Coiste athbhreithniú ar an deais cosanta sonraí débhliantúil agus an tuarascáil leathbhliana ar
Chosaint Sonraí..

Measúnú Seachtrach ar an
bhFeidhm GIA

Rinne an Coiste athbhreithniú ar an tuarascáil neamhspleách maidir leis an bhfeidhm iniúchóireachta
inmheánaigh chun measúnú a dhéanamh ar cibé an soláthraíonn sé ar a sainordú maidir le dearbhú
neamhspleách a thabhairt ar leordhóthanacht agus éifeachtúlacht rialuithe inmheánacha BSL um bainistíocht
riosca agus ar fheidhmíocht na heagraíochta ó thaobh a spriocanna agus cuspóirí a bhaint amach.
Rinne an Coiste athbhreithniú ar an tuarascáil Seachtrach Neamhspleách ar Chreat BSL um Bainistíocht Riosca
Fiontair maidir le héifeachtúlacht an Chreata ERM

Cuimsítear sa phróiseas a úsáideann an Bord agus an Coiste
Iniúchóireachta agus Riosca chun éifeachtacht an chórais rialaithe
inmheánaigh a athbhreithniú:

•
•

•

•

•

•

Coinníonn an Bord an fhreagracht fhoriomlán as rialú inmheánach agus
bainistíocht riosca. Le linn 2021, rinne an Bord athbhreithniú díreach agus
tríd an údarás tarmligthe chuig an gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca,
rinne sé athbhreithniú ar éifeachtacht chóras rialaithe inmheánaigh an
Ghrúpa a chuimsíonn rialuithe airgeadais, oibríochta agus comhlíonta
agus córais bhainistíochta riosca do 2021 agus cinnteoidh sé go ndéanfar
athbhreithniú den chineál céanna in 2022.

Gníomhaíocht

Athbhreithniú Seachtrach
Neamhspleách ar Chreat BSL
um Bainistíocht Riosca Fiontair
(ERM)

•
•

Athbhreithniú 2020 Ar Éifeachtúlacht Rialaithe Inmheánaigh Agus
Bainistíochta Riosca

Feidhm ainmnithe bainistíochta riosca i BSL
Athbhreithniú agus breithniú ar an bpróiseas athbhreithnithe riosca
leathbhliantúil agus nuashonruithe rialta ar bhainistíocht riosca
Athbhreithniú ar fheidhmiú na rioscaí agus rialuithe cibearshlándála
Comhairle neamhspleách ar leordhóthanacht an phróisis reatha um
Bainistíocht Riosca Fiontair atá ag feidhmiú i BSL, (cuireadh i gcrích é
in 2021)
Athbhreithniú agus breithniú ar dheimhniú ón mbainistíocht maidir le
feidhmiú sásúil agus éifeachtach na gcóras rialaithe inmheánaigh, idir
chúrsaí airgeadais agus chúrsaí oibríochtúla
Athbhreithniú ar chlár Iniúchóireachta Inmheánaigh an Ghrúpa agus
breithniú ar a thorthaí agus a thuarascálacha. In Iniúchadh Inmheánach
an Ghrúpa, tuairiscítear go rialta freisin ar stádas chur i bhfeidhm moltaí
a ardaíodh roimhe seo óna thuarascálacha féin
Measúnú neamhspleách ar éifeachtacht na feidhme iniúchóireachta
inmheánaigh (déantar é seo gach cúig bliana; rinneadh an measúnú
deireanach in 2016)
Athbhreithniú ar thuarascálacha na n-iniúchóirí seachtracha ina bhfuil
sonraí faoin obair a dhéantar ar na príomhrioscaí iniúchóireachta

Mar ábhar eile ar fad, déanann an Coiste Sábháilteachta, Comhshaoil
agus Cultúir athbhreithniú ar éifeachtúlacht an phróisis atá i bhfeidhm
chun rioscaí maidir le cúrsaí sláinte, sábháilteachta agus comhshaoil a
shainaithint, a mheasúnú, a thuairisciú agus a rialú.

Bunaithe ar an athbhreithniú seo, dearbhaíonn an Bord an méid seo a
leanas do 2021:
•
•

•

•

•

Tá próiseas leanúnach ann chun príomhrioscaí agus rioscaí éiritheacha
BSL a aithint, a mheas agus a bhainistiú
Bhí córais rialaithe inmheánaigh i bhfeidhm don bhliain atá faoi
athbhreithniú agus suas go dtí dáta formheasa na Tuarascála Bliantúla
seo
Comhlíonann na córais Treoir na Comhairle um Thuairisciú Airgeadais
(FRC) maidir le Bainistíocht Riosca, Rialú Inmheánach agus Tuairisciú
Airgeadais agus Gnó lena mbaineann
Aithníodh roinnt saincheisteanna maidir le comhlíonadh agus
tuairisciú comhshaoil agus sábháilteachta i Líonraí BSL. Cuireadh clár
gníomhartha ceartaitheacha i bhfeidhm agus rinneadh dul chun cinn
maith ar an gcur chun feidhme in 2021.
Níor aithníodh aon teipeanna nó laigí suntasacha eile san athbhreithniú
agus inar sainaithníodh réimsí feabhsúcháin, tá próisis i bhfeidhm
chun a chinntiú go ndéantar an gníomh riachtanach, agus déantar
monatóireacht ar an dul chun cinn go dtí go mbeidh sé críochnaithe

Trína rannpháirtíocht leanúnach agus forbhreathnú ar ghníomhaíochtaí
rialaithe inmheánacha agus bainistíochta riosca, tá an Bord sásta go bhfuil
na próisis rialaithe inmheánaigh agus bainistíochta riosca éifeachtach.

Rialachas Corparáideach

Gnóthas Leantach
Níor imir paindéim COVID-19 tionchar suntasach ar fheidhmíocht
airgeadais go dáta leis an éileamh ar leictreachas ag fanacht seasmhach
agus cláir chaiteachais caipitil ag leanúint ar aghaidh. Ghnóthaigh BSL
brabús oibriúcháin (roimh earraí eisceachtúla) €679 milliún don bhliain.
D’fhan suíomh sreafa airgid agus leachtachta láidir i rith na paindéime agus
i rith tréimhse a bhí thar a bheith luaineach sna margaí fuinnimh in 2021.
Tá go leor acmhainní airgeadais ag an nGrúpa (glansócmhainní €4.1 billiún
agus leachtacht €1.9 billiún) agus creideann an Bord go bhfuil an Grúpa
i riocht maith chun a rioscaí a bhainistiú go rathúil. Tar éis dó fiosrúcháin
iomchuí a dhéanamh tá an Bord sásta go bhfuil go leor sreafaí airgid ag
BSL, leachtacht láidir ar fáil (féach thíos) agus rochtain ar mhargaí caipitil
chun leanúint de bheith ann ar feadh dhá mhí dhéag ar a laghad ó dháta
formheasa na ráiteas airgeadais. Dá réir sin, ullmhaítear ráitis chomhdhlúite
agus ráitis airgeadais na máthairchuideachta ar bhonn cuntasaíochta an
ghnóthais leantaigh.
Tá feidhmíocht, samhail ghnó, straitéis agus príomhrioscaí agus
neamhchinnteachtaí BSL agus an chaoi a ndéantar iad a bhainistiú leagtha
amach sa tuarascáil maidir le Straitéis agus Feidhmíocht ar leathanaigh
17-41.
Déantar cur síos ar staid airgeadais BSL, a shreafaí airgid, a staid
leachtachta agus a shaoráidí iasachta san Athbhreithniú Airgeadais
ar leathanaigh 54-59. Cuimsítear i Nóta 29 de na ráitis airgeadais
forbhreathnú ar bhainistíocht riosca airgeadais, sonraí faoina ionstraimí
airgeadais agus a ghníomhaíochtaí fálaithe agus a risíocht ar rioscaí
creidmheasa agus leachtachta.

Ráiteas Inmharthanachta
De réir Chód na RA, tá comhaltaí an Bhoird tar éis ionchais BSL a mheas
thar thréimhse níos faide ná an tréimhse a theastaíonn chun bunús
cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh a ghlacadh.
Rinneadh measúnú BSL thar thréimhse chúig bliana, atá ar aon dul le
fráma ama phróiseas pleanála gnó an BSL. Tá an measúnú bunaithe
ar sheasamh agus ionchais reatha BSL a mheas, a neart airgeadais a
chothabháil (leathanaigh 54-59), dul chun cinn i gcoinne Straitéis 2030
BSL (leathanach 17), inghlacthacht riosca (leathanach 26), príomhrioscaí
(leathanaigh 30-41) agus conas a bhainistítear iad seo.
Creideann an Bord gurb é an measúnú cúig bliana is oiriúnaí toisc go
bhfuil sé ag teacht leis an bpróiseas pleanála gnó a chuirtear i gcrích go
bliantúil agus tá seisiúin faisnéise rialta ón mBord a sholáthraíonn aonaid
ghnó mar aon le táscairí feidhmíochta straitéiseacha (SPIanna) mar
bhonn leis chun dul chun cinn a thomhas. Sna réamh-mheastacháin sa
phlean gnó sreafaí airgid BSL, déantar maoiniú tiomanta agus seasaimh
leachtachta a bhreithniú agus scrúdaíonn siad riachtanais mhaoinithe
agus cúnaint airgeadais sa todhchaí, agus cóimheasa airgeadais lárnacha
eile lena n-áirítear iad siúd atá ábhartha chun rátálacha creidmheasa
grád infheistíochta a choinneáil. Tá na méadrachtaí sa phlean gnó faoi réir
anailíse íogaireachta, lena mbaineann roinnt de na príomhbhoinn tuisceana
atá mar bhunús leis an bplean chun príomh-mhéadrachtaí airgeadais a
mheas, cosúil le Fiach Glan agus EBITDA (Tuilleamh Roimh Ús, Cáin,
Dímheas agus Amúchadh) nuair is iomchuí déantar anailís chun an tionchar
airgeadais a d’fhéadfadh a bheith ag príomhrioscaí BSL a tharlaíonn i
ndáiríre a mheas. Mar chuid de na próisis um Bainistíocht Riosca Fiontair
(ERM), sainaithnítear na hiarmhairtí móra agus ábhartha a d’fhéadfadh
a bheith ag baint le príomhriosca a chur i gcrích agus, nuair is féidir agus
is iomchuí, an tionchar airgeadais a mheastar. Ina theannta sin, déanann
próisis ERM breithniú ar idirspleáchas na bpríomhrioscaí, go háirithe i
dtéarmaí tionchair.
Aithníonn an Bord an tábhacht a bhaineann le clár comhardaithe láidir a
choinneáil. Tá tábhacht straitéiseach ag oibríochtaí maoinithe BSL agus
tacaíonn siad le caiteachas caipitil, fiachas aibithe a athmhaoiniú agus
leachtacht leordhóthanach a choinneáil. Díríonn straitéis bainistíochta fiach
BSL ar phróifíl punainne fiachais le meascán éagsúil contrapháirtithe,
foinsí maoinithe agus aibíochtaí. In 2020, chuaigh BSL isteach i saoráid
chreidmheasa imrothlach nua nasctha le hinbhuanaitheacht de luach €1.4
billiún suas go dtí 2025, a sholáthraíonn leibhéal suntasach leachtachta
cúltaca do BSL. Mairfidh an tsaoráid seo go dtí 2027 toisc gur fheidhmigh
BSL dhá shíneadh bliana, ceann amháin le linn 2021 agus ceann eile
go luath in 2022. Léiríonn seasamh maoinithe BSL a neart airgeadais
bunúsach agus rátálacha creidmheasa BBB+ (nó a choibhéis) ar a laghad
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ó dhá mhórghníomhaireacht rátála creidmheasa. Tá tuilleadh sonraí maidir
le haibíocht fiachais leagtha amach ar leathanach 59.
Rinne an Bord dianmheasúnú riosca ar na príomhrioscaí agus na rioscaí
atá ag teacht chun cinn atá os comhair an BSL. Mar mhaolú imoibríoch
chun an tionchar a íoslaghdú dá dtiocfadh aon rioscaí a mbeadh iarmhairtí
orthu d’oibríochtaí BSL i gcrích, forbraíodh pleananna Leanúnachas
Gnó, Bainistíocht Géarchéime agus Aisghabháil Tubaiste do BSL. Go
traidisiúnta úsáidtear na pleananna seo mar chuid de phlean tástála
bliantúil, bunaithe ar chásanna a bhféadfadh drochthionchar a bheith
acu ar BSL agus measúnú a dhéanamh ar a mhéid is féidir na rioscaí
seo a mhaolú. Tuairiscítear torthaí agus ceachtanna a foghlaimíodh ón
gclár athbhreithnithe agus tástála bliantúil don Choiste Iniúchóireachta
agus Riosca. In 2021, lean BSL dá fhreagairt ar phaindéim COVID-19 a
bhainistiú, ag cinntiú gur cuimsíodh na príomhcheachtanna foghlamtha
a tháinig ón bhfreagairt ar an bpaindéim in 2020 sna Pleananna
Leanúnachais Gnó. Mar thoradh ar COVID-19, feidhmíodh plean tástála
bliantúil srianta do 2021 agus léirítear na torthaí sa Tuarascáil um
Leanúnachas Gnó 2021 a cuireadh faoi bhráid an Choiste Iniúchóireachta
agus Riosca (a cuireadh i láthair i mí Eanáir 2022). Tugtar breac-chuntas ar
phríomhrioscaí BSL agus ar an mbealach a ndéantar iad a bhainistiú agus
a mhaolú ar leathanaigh 30-41.
Bunaithe ar thorthaí na hanailíse thuas, tá ionchas réasúnach ag comhaltaí
an Bhoird go mbeidh BSL in ann leanúint ar aghaidh ag oibriú agus a
dhliteanais a chomhlíonadh de réir mar a bheidh siad dlite thar thréimhse
chúig bliana a measúnaithe.

5. Luach Saothair
Leagtar amach i dTéarmaí Tagartha an Choiste um Luach Saothair agus
Forbairt Bainistíochta (Aibreán 2021) an cur chuige foriomlán maidir le
luach saothair feidhmiúcháin. Déanann an Bord beartas maidir le luach
saothar feidhmiúcháin atá soiléir, simplí, intuartha agus comhréireach a
ghlacadh agus a chur chun feidhme. Is é cuspóir an bheartais ná lucht
bainistíochta feidhmiúcháin atá den chaighdeán cuí chun an Grúpa a rith
go rathúil agus go hinbhuanaithe agus aird á tabhairt ar dhearcadh an
Rialtais mar scairshealbhóir a mhealladh, a choinneáil agus a spreagadh.

Luach Saothair An Phríomhfheidhmeannaigh
I ndiaidh próisis roghnúcháin iomaíoch, ghlac Paddy Hayes a ról mar
Phríomhfheidhmeannach ar an 30 Lúnasa 2021, i gcomharbas ar
Pat O’Doherty. Socraítear a luach saothair trí thagairt do bheartas an
Rialtais maidir leis na socruithe íocaíochta do Phríomhfheidhmeannaigh
Comhlachtaí Stáit tráchtála. I gcomhréir le beartas an Rialtais nach
ceart do Phríomhfheidhmeannaigh cuideachtaí stáit a leithéid a fháil,
ní bhfuair sé íocaíocht ar bith dá leithéid. I gcomhréir le riail an Rialtais
“Duine Amháin, Tuarastal Amháin”, níl an Príomhfheidhmeannach i
dteideal táille a fháil mar chomhalta den Bhord. Chuaigh Pat O’Doherty
ar scor ar an 29 Lúnasa 2021 tar éis 10 mbliana a chaitheamh ina
Phríomhfheidhmeannach. Ar an lá deireanach dá chonradh, íocadh
€216,209 leis i luach saothair iaghabhálach agus sochair phinsin
ghaolmhara i gcomhréir le cur i gcrích a chonartha.

Luach Saothair Chomhaltaí An Bhoird Um Lucht Saothair
Is fostaithe de chuid BSL, a cheaptar faoin Acht um Páirteachas Lucht
Oibre (Fiontair Stáit) 1977, Comhaltaí an Bhoird um Lucht Saothair. Is
baill de Scéim Pinsean BSL iad. Tá comhaltaí an bhoird um lucht saothair i
dteideal táille ar leith maidir lena ról mar chomhaltaí boird.

Luach Saothair An Stiúrthóra Feidhmiúcháin Agus An Luchta
Bainistíochta Shinsearaigh
Feidhmíonn BSL luach saothair atá bunaithe ar fheidhmíocht le haghaidh
Stiúrthóirí Feidhmiúcháin agus bainisteoirí sinsearacha agus tá sé nasctha
le baint amach cuspóirí airgeadais agus straitéiseacha a léiríonn go hiomlán
cuspóir agus luachanna an Ghrúpa. Soláthraítear tagarmharcanna maidir
le margaí seachtracha don Choiste um Luach Saothair agus Forbairt
Bainistíochta.
Ar chúiseanna imfhálaithe rialála, tá luach saothair bunaithe ar
fheidhmíocht na mbainisteoirí sinsearacha sna gnóthaí líonra nasctha le
feidhmíocht na ngnóthaí líonra amháin.

Luach Saothair Chomhaltaí An Bhoird Um Lucht Saothair
Is é an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus
Acmhainní Nádúrtha a shocraíonn luach saothair na gComhaltaí Neamhspleácha den Bhord (lena
n-áirítear an Cathaoirleach). Tá an táille reatha leagtha amach sna barántais cheapacháin arna
eisiúint do gach Comhalta Boird ag an Aire Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide.

Speansais Chomhaltaí An Bhoird
Tá Comhaltaí an Bhoird i dteideal aisíoc speansas réasúnta arna dtabhú as freastal ar chruinnithe/
imeachtaí a bhaineann leis an mBord nó leis an gCoiste. Tá na speansais inmhuirearaithe i leith
cánach ioncaim ach amháin má tá díolúine i bhfeidhm. Tá an Bord tar éis Beartas um Tháillí agus
Speansais Chomhaltaí an Bhoird a fhaomhadh ina leagtar amach na socruithe rialachais atá i
bhfeidhm. I gcomhréir le Cód an Stáit, is gá na costais a íoctar le comhaltaí an Bhoird a nochtadh.
Le linn 2021, aisíocadh €4,372 le comhaltaí an Bhoird, nó íocadh thar ceann Comhaltaí Boird é,
as costais taistil, cóiríocht agus costais ghaolmhara eile. Ní áirítear leis na speansais thuasluaite
speansais an Phríomhfheidhmeannaigh ná speansais Chomhaltaí an Bhoird um Lucht Saothair i ndáil
lena ndualgais mar fheidhmeannach nó mar fhostaithe, faoi seach.
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Tuarascáil An Choiste
Iniúchóireachta Agus Riosca
Noreen O’Kelly,
Cathaoirleach,
Coiste Iniúchóireachta &
Riosca

Luach Saothair Na Gcomhaltaí Boird Agus An Phríomhfheidhmeannaigh

Cathaoirleach

Terence O’Rourke1

2021

2020

€

€

31,500

4,463

-

16,935

Elvena Graham OBE2

Príomhfheidhmeannach
Pat O’Doherty
2021
€

Paddy Hayes
2021*
€

Total
2021
€

2020
€

372,781

82,454

455,235

318,083

3,320

6,667

9,987

8,360

Ranníocaíochtaí pinsin

89,265

12,143

101,408

52,166

Íocaíocht in ionad fógra

79,520

-

79,520

-

544,886

101,264

646,150

378,609

Tuarastal
Sócmhainní
inchánacha

Iomlán

*luach saothair ó tharla an ceapachán i mí Lúnasa 2021.

Comhalta Boird neamhspleách

2021

2020

€

€

Anne Butler

15,750

15,750

Dave Byrne

15,750

15,750

Stephen Carrig

15,750

15,750

Andrew Hastings

15,750

15,750

Seán Kelly

15,750

15,750

Paul Lynam5

11,813

Tony Merriman

15,750

Noreen O’Kelly

15,750

Alf Smiddy5

11,813

Noreen Wright 3
Sara

Venning4

Iomlán

Thar ceann an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca, tá áthas orm
Tuarascáil an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca a thabhairt isteach
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2021. Is é aidhm na tuarascála
léargas a thabhairt ar an obair a rinne an Coiste Iniúchóireachta
agus Riosca le 12 mhí anuas. Dearbhaím gur chomhlíon an Coiste
Iniúchóireachta agus Riosca a chuid freagrachtaí mar atá leagtha
amach ina théarmaí tagartha agus faoin gCód Cleachtais um
Rialachas Comhlachtaí Stáit (Cód an Stáit) agus Cód Rialachais
Chorparáidigh na Ríochta Aontaithe 2018 (Cód na RA) arna chur i
bhfeidhm ar bhonn deonach a mhéid is infheidhme go réasúnach.
Tugtar achoimre ar fhreagrachtaí an Choiste Iniúchóireachta agus
Riosca ar leathanach 112 agus tá siad leagtha amach go hiomlán ina
dtéarmaí tagartha. Faoi láthair tá ceathrar ball Neamhspleácha den
Bhord ar an gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca a bhfuil a sonraí
beathaisnéise leagtha amach ar leathanaigh 94-97. Tugann na baill
raon leathan taithí agus saineolais ó raon leathan tionscail, rud atá
ríthábhachtach chun tacú le rialachas éifeachtach. Dheimhnigh an
Bord go bhfuil gach ball den Choiste Iniúchóireachta agus Riosca
neamhspleách, agus go gcomhlíonann an bhallraíocht riachtanais
Chód an Stáit agus Chód na RA i dtéarmaí taithí agus inniúlachta
airgeadais atá ábhartha don earnáil ina bhfeidhmíonn an Grúpa.
Ráitis Airgeadais
Tá athbhreithniú déanta ag an gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca ar
an Tuarascáil Bhliantúil agus ar na Ráitis Airgeadais, sa chomhthéacs
gur chóir go mbeidís cóir, cothrom agus sothuigthe agus an fhaisnéis

uile is gá a sholáthar do scairshealbhóirí/geallsealbhóirí chun
feidhmíocht, samhail ghnó agus straitéis an Ghrúpa a mheas. Tá an
Coiste sásta go gcomhlíonann sé na critéir seo agus mhol sé don
Bhord iad a fhormheas. Bhreithnigh an Coiste Iniúchóireachta agus
Riosca na saincheisteanna suntasacha freisin maidir leis na ráitis
airgeadais agus an chaoi ar tugadh aghaidh ar na saincheisteanna
seo. Tugtar achoimre ar an obair seo ar leathanaigh 113-114.
Calaois
De réir a théarmaí tagartha, rinne an Coiste Iniúchóireachta agus
Riosca athbhreithniú agus measúnú ar thuarascálacha ar eachtraí
calaoise agus iarracht ar chalaois le linn na bliana.
Ag Féachaint ar Aghaidh
Áirítear na réimsí seo a leanas i measc phríomhréimsí fócais an
Choiste Iniúchóireachta agus Riosca in 2022:
Maoirseacht a dhéanamh ar an aistriú chuig iniúchóirí seachtacha
nua
• Leanúint de mhonatóireacht agus measúnú a dhéanamh ar
riachtanais Tuairiscithe an Ghrúpa maidir le Cúrsaí Comhshaoil,
Sóisialta agus Rialachais (ESG)
• Leanúint de dhíriú ar an riosca cibearshlándála
Leanfaidh an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca dá ghníomhaíochtaí
a choinneáil faoi athbhreithniú, agus breithniú á dhéanamh ar
fhorbairtí seachtracha agus tosaíochtaí an Bhoird.
•

Tháinig an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca le chéile 7 n-uaire
le linn 2021. Tá baill an Choiste, fad na seirbhíse agus líon na
gcruinnithe a bhfreastail siad orthu leagtha amach thíos:

Comhalta

Teideal

Fad Seirbhíse

Líon na gCruinnithe ar ar
bhFreastalaíodh*

15,750

Noreen O’Kelly, Chairman1

Comhalta Neamhspleách den Bhord

8 bhliain agus 6 mhí

7

15,750

Paul Lynam

Comhalta Neamhspleách den Bhord

1 bhliain agus 11 mhí

5*

Alf Smiddy

Comhalta Neamhspleách den Bhord

5 bliana

5*

15,750

Noreen Wright3^

Comhalta Neamhspleách den Bhord

5 bhliain agus 9 mhí

3

7,744

15,750

Andrew Hastings**

Comhalta Neamhspleách den Bhord

N/Bh

2

-

-

Terence O’Rourke**

Cathaoirleach, Bord BSL

N/Bh

2

141,620

162,550

20,800

^

Ceaptha i mí na Samhna 2020
Chuaigh ar scor in 2020
Chuaigh ar scor in 2021
Ceaptha i mí na Nollaig 2021
Tháinig deireadh le céad téarma Alf Smiddy agus Paul Lynam ar an 3 Deireadh Fómhair 2021 agus athcheapadh an bheirt acu ar an 14
Nollaig 2021
^ táillí breise a áireamh maidir le dualgais údaráis tarmligthe a chomhlíonadh mar Chathaoirleach le linn na tréimhse roimh cheapachán an
Chathaoirligh nua
1
2
3
4
5

Réamhrá An Chathaoirligh

2

1

1 Comhalta de Chuntasóirí Cairte na hÉireann
2 Poist fheidhmeannaigh sa tionscal
3 Abhcóide cáilithe agus taithí in earnáil an Fhuinnimh aici trí róil roimhe sin i Northern Ireland Electricity Networks plc
^ Chuaigh ar scor i mí an Mheithimh 2021
* Tháinig deireadh le céad téarma Alf Smiddy agus Paul Lynam ar an 3 Deireadh Fómhair 2021 agus athcheapadh an bheirt acu ar an 14 Nollaig 2021
** Comhthogadh Andrew Hastings agus Terence O’Rourke don Choiste Iniúchóireachta agus Riosca le haghaidh 2 chruinniú nuair a bhí folúntais ar an mBord fós le líonadh

Príomhchuspóirí
Tá ról an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca leagtha amach ina
théarmaí tagartha, agus is féidir cóip de a fháil ar shuíomh gréasáin
BSL, www.esb.ie. Leagtar amach sna Téarmaí Tagartha dualgais an
Choiste Iniúchóireachta agus Riosca faoi na ceannteidil seo a leanas:

•
•
•
•
•

Tuairisciú Airgeadais
Rialú Inmheánach agus Bainistíocht Riosca
Comhlíonadh, Sceithireacht agus Calaois
Iniúchóireacht Inmheánach
Iniúchóireacht Sheachtrach

Dualgas

Gníomhaíochtaí a cuireadh i gcrích in 2021

Tuarasciú Airgeadais
Athbhreithniú a dhéanamh ar an Tuarascáil
Bhliantúil agus na Ráitis Airgeadais lena
chinntiú go bhfuil siad cóir, cothrom agus
intuigthe ar an iomlán agus gur cuireadh
na caighdeáin, na meastacháin agus na
breithiúnais chuntasaíochta chuí i bhfeidhm

• Rinneadh athbhreithniú ar shoiléire agus iomláine na nochtaithe sa Tuarascáil Bhliantúil agus sna Ráitis
Airgeadais agus san fhaisnéis ábhartha a chuirtear i láthair iontu
• Rinneadh athbhreithniú ar an Tuarascáil Bhliantúil agus na Ráitis Airgeadais chun a chinntiú go raibh siad
cóir, cothrom agus intuigthe
• Breithniú agus ceistiú ar na modhanna ar baineadh leas astu chun cuntas a thabhairt ar idirbhearta
suntasacha nó neamhghnácha agus an chaoi ar cuireadh faoi bhráid agus ar nochtadh iad sna ráitis
airgeadais
• Rinneadh athbhreithniú ar an gceist cibé an raibh nó nach raibh caighdeáin chuntasaíochta iomchuí
curtha i bhfeidhm ag an nGrúpa agus meastacháin agus breithiúnais iomchuí déanta, ag cur tuairimí na
n-iniúchóirí seachtracha san áireamh
• Rinneadh athbhreithniú ar bhonn tuisceana Gnóthais Leantaigh/Ráiteas Inmharthanachta
• Rinneadh athbhreithniú ar na torthaí eatramhacha, lena mbaineann ráitis airgeadais agus nótaí míniúcháin
• Rinneadh athbhreithniú agus plé ar na teachtaireachtaí tábhachtacha a bhí sna foilseacháin maidir le
torthaí airgeadais
• Rinneadh athbhreithniú ar ráitis airgeadais rialála BSL agus rinneadh iad a mholadh chuig an mBord lena
bhfaomhadh
• Rinneadh athbhreithniú ar ráitis airgeadais DAC Airgeadais BSL rinneadh iad a mholadh chuig an mBord
Airgeadais BSL DAC lena bhfaomhadh
• Rinneadh athbhreithniú ar stádas fho-iniúchtaí agus ráitis airgeadais cuideachtaí móra (arna sainmhíniú in
Acht na gCuideachtaí 2014)

Rialú Inmheánach agus Bainistíocht
Riosca
Athbhreithniú a dhéanamh ar éifeachtacht an
rialaithe inmheánaigh agus na bainistíochta
riosca

• Rinneadh athbhreithniú agus monatóireacht ar éifeachtacht chóras rialaithe inmheánaigh an Ghrúpa
• Rinneadh athbhreithniú ar na socruithe maidir le pleanáil leanúnachais gnó agus bainistíocht géarchéime
• Rinneadh athbhreithniú ar Bheartas Bainistíochta Riosca agus Creat Rialachais, Plean Riosca, Ráiteas
Inghlacthachta Riosca agus tuairiscí rialta um riosca de chuid BSL (agus moladh iad don Bhord lena
bhfaomhadh), chomh maith le breithniú a dhéanamh ar mholtaí an athbhreithnithe sheachtraigh um Bainistíocht
Riosca Fiontair
• Rinneadh athbhreithniú ar an deais leathbhliantúil um Chosaint Sonraí
• Fuair an Coiste tuairisc chun dáta ar an riosca um shlabhra an tsolathair (COVID-19 and Brexit impact)
• Fuair an Coiste tuairisc chun dáta ar an straitéis cibearshlándála agus rinneadh athbhreithniú ar an Measúnú
Neamhspleách is déanaí ar Aibíocht na Cibearshlándála
• Rinneadh brethniú ar fhorbairtí Comhshaoil, Sóisialta agus Rialachais (ESG)

Comhlíonadh, Sceithireacht agus Calaois
Athbhreithniú ar dhóthanacht agus slándáil
na socruithe d’fhostaithe agus conraitheoirí
chun cúiseanna imní a ardú, faoi rún, i dtaca le
héagóir fhéideartha i dtuairisciú airgeadais nó
aon ábhair eile

• Rinneadh athbhreithniú ar na nósanna imeachta agus na beartais chun calaois a chosc agus a bhrath
agus cuireadh ar an eolas iad faoi aon chásanna calaoise agus iarracht ar chalaois
• Rinneadh athbhreithniú ar nuashonruithe stádas nochtadh cosanta agus iad a bhreithniú chomh maith
• Rinneadh athbhreithniú ar chomhlíonadh le Cód na RA agus le hIarscríbhinn na hÉireann
• Rinneadh athbhreithniú ar chomhlíonadh soláthair
• Rinneadh athbhreithniú ar phróisis maidir le Cód an Stáit a chomhlíonadh

Iniúchóireacht Inmheánach
Monatóireacht agus measúnú a dhéanamh
ar ról agus éifeachtacht na feidhme
iniúchóireachta inmheánaigh

• Rinneadh athbhreithniú ar an bplean iniúchóireachta inmheánaigh (lena n-áirítear NIE Networks) agus
rinneamar monatóireacht ar an dul chun cinn i gcoinne an phlean seo chun éifeachtacht na feidhme a
mheas
• Rinneadh athbhreithniú ar thuarascálacha ina sonraítear torthaí na bpríomh-iniúchtaí, freagra na
bainistíochta agus tráthúlacht réiteach na ngníomhartha
• Cruinniú le Ceann na hIniúchóireachta Inmheánaí gan an lucht bainistíochta a bheith i láthair
• Rinneadh athbhreithniú ar phríomhtháscairí feidhmíochta maidir leis an iniúchóireacht inmheánach
• Rinneadh athbhreithniú agus breithniú ar an measúnú seachtrach ar fheidhm Iniúchóireachta Inmheánaí
an Ghrúpa

Iniúchóireacht Sheachtrach
Monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh
ar neamhchlaontacht, neamhspleáchas agus
inniúlacht na n-iniúchóirí seachtracha agus
athbhreithniú ar thorthaí an iniúchta i gcomhar
leis na hiniúchóirí seachtracha

• Rinneadh éifeachtacht an phróisis iniúchóireachta sheachtraigh a mheas lena n-áirítear neamhspleáchas
agus neamhchlaontacht na n-iniúchóirí
• Rinneadh athbhreithniú ar agus ceistiú faoin bplean a bhí molta don iniúchóireacht sheachtrach lena chinntiú
go raibh gach príomhriosca aitheanta ag PwC agus go raibh nósanna imeachta iniúchóireachta láidre
forbartha acu
• Rinneadh athbhreithniú ar an tuairisc ó PwC faoina iniúchadh ar na ráitis airgeadais agus a chuid freagraí ar
na saincheisteanna cuntasóireachta agus rialaithe airgeadais, agus ar aon shaincheist iniúchóireachta eile
• Breithníodh agus athbhreithníodh seirbhísí neamh-iniúchta a sholáthraíonn PwC agus comhlíonadh beartas
BSL
• Cruinniú leis na hiniúchóirí seachtracha gan an lucht bainistíochta sinsearaí a bheith i láthair, a thug an deis do
PwC aon chás a thabhairt le fios go rúnda
• Rinneadh athbhreithniú ar mholtaí PwC ó thaobh an rialaithe inmheánaigh de agus ar fhreagra na
bainistíochta ar na moltaí sin
• Maoirsiú ar phróiseas tairisceana na hiniúchóireachta seachtraí

Rialachas Corparáideach

Tuairisciú Airgeadais
Faigheann an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca na ráitis airgeadais
idirbhliana agus deireadh na bliana ó na bainisteoirí lena mbreithniú,
chomh maith le tuarascálacha ón bhfoireann iniúchóireachta inmheánaí,
agus pléann an Coiste straitéis agus díriú iniúchóireachta na n-iniúchóirí
seachtracha.
Agus faisnéis ó na gníomhaíochtaí sin á cur san áireamh, rinne an Coiste
Iniúchóireachta agus Riosca na príomhréimsí breithiúnais i ráitis airgeadais
an Ghrúpa a shainaithint i ndáil leis na nithe seo a leanas:

Saincheisteanna suntasacha a breithníodh
LUACH SEILBHE SÓCMHAINNÍ FADSAOIL AGUS CÁILMHEAS
Punann giniúna Phoblacht na hÉireann agus na Ríochta Aontaithe
Tugadh faoi athbhreithnithe bearnúcháin ar shócmhainní giniúna Phoblacht
na hÉireann agus na Ríochta Aontaithe, i gcás inarbh gá, lena chinntiú
go dtiocfadh na luachanna seilbhe le réamhaisnéisí ar shreafaí airgid
lascainithe na todhchaí. Bhí gá le muirear lagaithe de €15 milliún i ndiaidh na
n-athbhreithnithe seo.
Tarchur Líonraí agus Dáileadh sócmhainní fadsaoil
Amhail an 31 Nollaig 2021, ní raibh aon táscairí ann maidir le lagú ar luach
seilbhe den bhonn sócmhainní Líonraí BSL (€ 8.8 billiún), a chinneann an
t-ioncam rialáilte atá le gnóthú sa todhchaí.
Sócmhainní fadsaoil agus cáilmheas Northern Ireland Electricity
Networks (NIE Networks)
Amhail an 31 Nollaig 2021, ní raibh aon táscairí ann maidir le lagú ar luach
seilbhe den bhonn sócmhainní Líonraí BSL (£ 1.8 billiún), a chinneann an
t-ioncam rialáilte atá le gnóthú sa todhchaí.
B’ionann an cáilmheas a aithníodh i ngnó NIE Networks amhail an 31 Nollaig
2021 agus €181 milliún. Dá bharr sin, tugadh faoi thástáil bhliantúil ar lagú
ar luach seilbhe NIE Networks i gcomhréir le IAS 36 agus níor ghá laghdú a
dhéanamh ar luach an cháilmheasa. Mínítear na breithiúnais shuntasacha a
úsáideadh chun an tástáil seo a dhéanamh go hiomlán i nóta 15 a ghabhann
leis na ráitis airgeadais.
LUACH SEILBHE INFHEISTÍOCHTAÍ IN (AGUS IASACHTAÍ
CHUIG) INSTITIÚIDÍ INFHEISTIÚCHÁIN AR CUIREADH MODH AN
CHOTHROMAIS I BHFEIDHM ORTHU (COMHFHIONTAIR)
Rinneadh measúnú lagaithe ar luach seilbhe na hinfheistíochta (agus iasacht
scairshealbhóir gaolmhar) in Neart na Gaoithe (NNG) i gcomhréir le IAS 36
agus bhí muirear lagaithe €154 milliún ag teastáil i ndiaidh an athbhreithnithe
sin. Tá tuilleadh sonraí (lena n-áirítear sonraí na dtoimhdí a úsáideadh) le fáil i
nóta 6 de na ráitis airgeadais.
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Ráitis Airgeadais
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Luach seilbhe sócmhainní fadsaoil agus cáilmheas
Luach seilbhe infheistíochtaí in (agus iasachtaí chuig) institiúidí
infheistiúcháin ar cuireadh modh an chothromais i bhfeidhm orthu
(comhfhiontair)
• Iomláine Oibleagáidí Scoir Sócmhainne
• Oibleagáidí pinsin
• Cúrsaí a bhaineann le So Energy
Pléadh na saincheisteanna seo leis an mbainistíocht i rith na bliana. Rinne
an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca athbhreithniú agus comhaontú ar
phlean iniúchta Ghrúpa na n-iniúchóirí, agus nuair a bhí an t-iniúchadh ar na
ráitis airgeadais deireadh bliana curtha i gcrích.
•
•

An chaoi ar thug an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca
aghaidh ar Shaincheisteanna
Aithníonn an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca go mbíonn raon cinntí
breithiúnacha a bhaineann den chuid is mó leis na toimhdí a úsáidtear chun luach
seilbh na sócmhainní atá á dtástáil a mheas bainteach leis na hathbhreithnithe
mallachair a bhaineann le luach seilbhe sócmhainní.
Le cuidiú lena gcinneadh ar leibhéal an mhuirir lagaithe rinne an Coiste
Iniúchóireachta agus Riosca an méid seo a leanas:
• Rinne siad plé ar pháipéir mhionsonraithe arna n-ullmhú ag an mbainistíocht,
lena n-áirítear sonraí faoi na modheolaíochtaí agus na boinn tuisceana a
cuireadh i bhfeidhm chun na luachanna in-aisghabhála a fháil amach, lenar
áiríodh na rátaí lascaine agus na boinn tuisceana margaidh agus taraife a
úsáideadh;
• Cheistigh an Coiste na boinn tuisceana agus na réamh-mheastacháin a
cuireadh i láthair sna doiciméid
• Phléigh siad an anailís íogaireachta a cuireadh ar fáil, lenar áiríodh cásanna le
rátaí lascaine difriúla agus cásanna le boinn tuisceana margaidh agus taraife
dhifriúla
• Breithníodh tuairisciú mionsonraithe ó iniúchóirí seachtracha agus torthaí na
n-iniúchóirí seachtracha
I ndiaidh an athbhreithnithe thuas, tá an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca
sásta le cur chuige an athbhreithnithe ar lagú, leis na príomhbhoinn tuisceana
a úsáideadh.

Aithníonn an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca go mbaineann roinnt breithiúnas
suntasach leis na measúnuithe lagaithe maidir le luach seilbhe na n-infheistíochtaí
in institiúidí infheistiúcháin ar cuireadh modh an chuntais i bhfeidhm orthu, Neart
na Gaoithe go háirithe.
Le cuidiú lena gcinneadh ar leibhéal an mhuirir lagaithe rinne an Coiste
Iniúchóireachta agus Riosca an méid seo a leanas:
• Rinneadh plé ar pháipéir mhionsonraithe arna n-ullmhú ag an mbainistíocht,
lena n-áirítear sonraí faoi na modheolaíochtaí agus na boinn tuisceana
a cuireadh i bhfeidhm chun an luach in-aisghabhála a fháil amach, lena
n-áirítear réamhaisnéisí caiteachais caipitil, rátaí lascaine agus na boinn
tuisceana margaidh a úsáideadh;
• Rinneadh athbhreithniú ar an saintuarascáil sheachtrach ina leagtar amach
a dtuairimí maidir le luacháil margaidh chothroim ar scar BSL sa tionscadal
NNG
• Cheistigh an Coiste na boinn tuisceana agus na réamh-mheastacháin a
cuireadh i láthair sna doiciméid
• Rinneadh breithniú ar an anailís íogaireachta a rinneadh
• Breithníodh tuairisciú mionsonraithe ó iniúchóirí seachtracha agus torthaí
na n-iniúchóirí seachtracha

Saincheisteanna suntasacha a breithníodh

An chaoi ar thug an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca
aghaidh ar Shaincheisteanna

OIBLEAGÁIDÍ SCOIR SÓCMHAINNE
Tá foráil déanta ag BSL do na costais dhíchoimisiúnaithe réamh-mheasta a
bhaineann le dúnadh stáisiúin chumhachta áirithe, feirmeacha gaoithe agus
oibleagáidí scoir sócmhainní do chuaillí adhmaid cóireáilte le créasóid de
chuid Líonraí BSL i bPoblacht na hÉireann. Déantar na costais a chaipitliú
i réadmhaoin, i ngléasra agus i dtrealamh agus déantar iad a dhímheas thar
shaolré úsáideach eacnamaíoch na sócmhainní lena mbaineann siad mura
bhfuil deireadh a saoil úsáidigh bainte amach ag an tsócmhainn ghaolmhar.
Tá os cionn 2 mhilliún cuaille cóireáilte le créasóid ag Líonraí BSL ar an
líonra. Mar gheall ar athruithe ar an bpraghas measta chun cuaille adhmaid
cóireáilte le créasóid a dhiúscairt agus athruithe i mbonn tuisceana an
Ghrúpa ar an bhfráma ama chun cuaillí a dhiúscairt, mhéadaigh an soláthar
scoir sócmhainní le €248 milliún go €252 milliún. I nGiniúint agus Trádáil
tháinig laghdú €12 milliún ar an soláthar in 2021. Is é €201 milliún an
soláthar deiridh amhail an 31 Nollaig 2021.
Féach nóta 2 (c), 6 agus 28 de na ráitis airgeadais chun tuilleadh sonraí a
fháil.

Ní mór breithiúnas a chleachtadh i gcuntasaíocht na n-oibleagáidí scoir
sócmhainne atá le léiriú sna ráitis airgeadais. Bhreithnigh an Coiste páipéir
a d’ullmhaigh agus a chuir an bhainistíocht i láthair ag tabhairt mionsonraí ar
bhunús na bhforálacha agus rinne siad machnamh ar thuairisciú mionsonraithe
agus ar thorthaí na n-iniúchóirí seachtracha. Tar éis an athbhreithnithe
thuasluaite, tá an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca sásta leis an athbhreithniú
ar oibleagáidí scoir sócmhainní agus an bunús bunúsach le haghaidh toimhdí a
úsáideadh.

OIBLEAGÁIDÍ PINSIN - SCÉIM PINSIN LE SOCHAR SAINITHE BSL
(AN SCÉIM)
De réir IAS 19 Sochair Fostaithe IAS 19, léiríonn BSL a gcuid oibleagáidí
tiomnaithe reatha ar an gclár comhordaithe, mar a leagtar amach i Nóta
24 a ghabhann leis na ráitis airgeadais. Tá an nós sin bunaithe ar na
príomhthosca seo a leanas, nár tháinig aon athrú orthu sa bhliain dar críoch
an 31 Nollaig 2021.
• Tá an Scéim cláraithe leis an Údarás Pinsean mar Scéim Sochair Sainithe.
Leagtar síos i rialacháin na Scéime na sochair atá le cur ar fáil, agus
sonraítear na ranníocaíochtaí atá le híoc ag BSL agus ag na baill atá ag íoc
isteach sa scéim freisin.
• Ní gnáthscéim Sochair Sainithe den chineál “iarmhéid na gcostas” í an
Scéim (áit a mbíonn an fostóir faoi dhliteanas iarmhéid na ranníocaíochtaí
a íoc chun na sochair a mhaoiniú). Níl sé ar intinn ag BSL go ndéanfaí aon
ranníocaíochtaí breise seachas na gnáthranníocaíochtaí leanúnacha.
• I gcás go dtiocfadh easnamh aníos amach anseo, bheadh sé ina cheangal
ar BSL faoi rialacháin na Scéime dul i gcomhairle leis na páirtithe sa
Scéim. Ní bheadh aon dualgas ar BSL, áfach, ranníocaíochtaí a mhéadú
chun sochair a chinntiú dá mbeadh easnamh ann agus ní féidir ráta
ranníocaíochta BSL a athrú gan chomhaontú BSL agus gan faomhadh ón
Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.

Ní mór breithiúnas a chleachtadh i gcuntasaíocht na n-oibleagáidí atá le léiriú
sna ráitis airgeadais. Tá an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca sásta gurb í an
cur chuige cuí cuntasaíochta, arna chinneadh de réir IAS 19 Sochair Fostaithe,
ná a chuid oibleagáidí reatha geallta a léiriú, mar atá leagtha amach sna nótaí leis
na ráitis airgeadais.

SO ENERGY - LUACH SEILBHE SÓCMHAINNÍ AGUS CAILMHEAS
AGUS FORÁIL CONRADH DHOCHRAIDIGH

Aithníonn an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca go mbaineann roinnt
breithiúnas suntasach leis na measúnuithe lagaithe maidir le luach seilbhe an
cháilmheasa a bhaineann le héadáil So Energy. Le cuidiú lena gcinneadh ar
leibhéal an mhuirir lagaithe rinne an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca an méid
seo a leanas:

Cáilmheas
Rinneadh measúnú lagaithe ar an gcáilmheas a aithnítear ar éadáil
So Energy i gcomhréir le IAS 36 agus bhí muirear lagaithe €45 milliún
ag teastáil i ndiaidh an athbhreithnithe sin. Mínítear na breithiúnais
shuntasacha a úsáideadh chun an tástáil seo a dhéanamh go hiomlán i nóta
6 de na ráitis airgeadais.

• Rinneadh plé ar pháipéir mhionsonraithe arna n-ullmhú ag an mbainistíocht, lena
n-áirítear sonraí faoi na modheolaíochtaí agus na boinn tuisceana a cuireadh i
bhfeidhm chun na luachanna in-aisghabhála cáilmheasa a fháil amach
• Rinneadh breithniú ar fhógraí rialála agus fógraí Rialtais na RA le déana, go
speisialta maidir leis an Praghasteorainn a cuireadh ar an Taraif Athraitheach
Caighdeánach
• Cheistigh an Coiste na boinn tuisceana agus na réamh-mheastacháin a
cuireadh i láthair sna doiciméid
• Rinneadh breithniú ar an anailís íogaireachta a cuireadh ar fáil
• Breithníodh tuairisciú mionsonraithe ó iniúchóirí seachtracha agus torthaí na
n-iniúchóirí seachtracha
I ndiaidh an athbhreithnithe thuas, tá an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca
sásta le leis an muirear lagaithe agus leis na príomhbhoinn tuisceana a
úsáideadh.

Conarthaí Dochraideacha
Aithníodh foráil conartha dhochraidigh amháin maidir le conarthaí
custaiméirí GB áirithe le haghaidh gáis agus leictreachais. Aithníonn
an fhoráil seo go bhfuil na costais a bhaineann le hoibleagáidí chun
leictreachas agus gás a sholáthar do chustaiméirí ar chonarthaí SVT (Taraif
Athraitheach Caighdeánach) a mbaineann praghasteorainn rialála leo, níos
mó ná na sochair a bhfuiltear ag súil leo suas chuig an chéad athrú eile ar
an bpraghasteorainn ar an 1 Aibreán 2022. In 2021, aithnítear €16 milliún
sa Ráiteas Ioncaim a bhaineann le foráil i gconradh dochraideach breise a
aithnítear ó éadáil So Energy. Nochtar an méid sin mar earra eisceachtúil. Ag
an 31 Nollaig, bhí an fhoráil conartha dhocraidigh agus méid na sócmhainní
inláimhsithe gaolmhara ag €50 milliún agus €24 milliún faoi seach.

Ní mór breithiúnas a chleachtadh sa chuntasaíocht a bhaineann le conarthaí
dochraideacha sna ráitis airgeadais maidir leis an ioncam ó chustaiméirí
lena bhfuiltear ag súil agus na costais a bhaineann leis na conarthaí seo
a chomhlíonadh. Tá an Coiste tar éis breithniú a dhéanamh ar pháipéir
bhainistíochta ina dtugtar an bonn agus na toimhdí a bhaineann leis an soláthar
agus torthaí na n-iniúchóirí seachtracha.
Bunaithe ar an athbhreithniú seo, tá an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca sásta
leis an soláthar do chonarthaí dochraideacha agus na príomhbhoinn tuisceana a
úsáideadh.

Féach nóta 6 agus 28 de na ráitis airgeadais chun tuilleadh sonraí a fháil.

Ba cheart an tuairisc thuas ar shaincheisteanna suntasacha a breithníodh a léamh i dteannta Thuarascáil na nIniúchóirí Neamhspleácha ar
leathanaigh 126-131 agus an ráiteas ar bheartais chuntasaíochta a nochtar i nóta 1 de na ráitis airgeadais ar leathanach 140.

Rialachas Corparáideach

Cóir, Cothrom Agus Sothuigthe
Ar iarratas an Bhoird, rinne an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca
breithniú ar cé acu, a mheasann sé, cibé an bhfuil nó nach bhfuil an
Tuarascáil Bhliantúil agus na Ráitis Airgeadais cóir, cothrom agus intuigthe,
ar an iomlán, agus an dtugtar an fhaisnéis riachtanach go léir iontu do
scairshealbhóirí / geallsealbhóirí ionas gur féidir leo feidhmíocht, múnla gnó
agus straitéis an Ghrúpa a mheas. Déantar machnamh freisin ar cibé an
gcuirtear an fhaisnéis i láthair i bhformáid shoiléir bheacht, a sheachnaíonn
béarlagair, agus atá intuigthe don léitheoir.
Chun cabhrú leis an bpróiseas chun tacú le ráiteas measúnaithe cóir,
cothrom agus intuisceana, d’ullmhaigh na bainisteoirí tuairisc le haghaidh
an Choiste Iniúchóireachta agus Measúnú Riosca inar leagadh amach na
príomhghnéithe a cuireadh san áireamh agus an ráiteas á dhéanamh, agus
chun cabhrú lena cheistiú agus lena thástáil ar mheasúnú cóir, cothrom
intuisceana.
Agus iad ag teacht ar a gconclúid, bhreithnigh an Coiste Iniúchóireachta
agus Riosca an méid seo a leanas:
• Go luath sa phróiseas, fuair gach comhalta Boird cóip den Tuarascáil
Bhliantúil agus de na Ráitis Airgeadais chun athbhreithniú a dhéanamh
orthu lena chinntiú go raibh príomhphointí na Tuarascála Bliantúla
ag teacht le seasamh, feidhmíocht agus straitéis an Ghrúpa agus go
raibh na codanna insinte sa Tuarascáil Bhliantúil ag teacht leis na ráitis
airgeadais;
• Go raibh próiseas daingean curtha ar bun ag na bainisteoirí chun an
Tuarascáil Bhliantúil agus na Ráitis Airgeadais a ullmhú don bhliain
dar críoch an 31 Nollaig 2021, lenar áiríodh luathphleanáil, i bhfianaise
athruithe rialála agus dea-chleachtas;
• Soláthraítear naisc shoiléire leis na cuspóirí straitéiseacha le linn na
tuarascála;
• Gur úsáideadh na príomtháscairí feidhmíochta (KPIanna) agus gur
tuairiscíodh iad sa Tuarascáil Bhliantúil ag teacht leis na cinn a thug na
bainisteoirí don Bhord i gcaitheamh na bliana;
• Athbhreithniú ar shonraí agus ar fhaisnéis a chuimsítear sa Tuarascáil
Bhliantúil trí iniúchadh inmheánach;
• Athbhreithniú ar thuarascáil na n-iniúchóirí seachtracha;
• Go ndearnadh tagairt leordhóthanach sa Tuarascáil Bhliantúil do gach
teagmhas agus saincheist thábhachtach, idir dhearfach agus dhiúltach,
a tuairiscíodh chuig an mBord le linn na bliana
Tar éis dó a athbhreithniú a dhéanamh, tá an Coiste Iniúchóireachta
agus Riosca den tuairim go bhfuil an Tuarascáil Bhliantúil agus na Ráitis
Airgeadais cóir, cothrom agus intuigthe, ar an iomlán, agus go dtugtar an
fhaisnéis riachtanach go léir iontu do scairshealbhóirí / geallsealbhóirí chun
feidhmíocht, múnla gnó agus straitéis an Ghrúpa a mheas.
Éifeachtúlacht An Choiste Iniúchóireachta Agus Riosca
Mar chuid de phróiseas meastóireachta an Bhoird arna ndéanamh in
2021, rinneadh meastóireacht freisin ar oibriú an Choiste Iniúchóireachta
agus Riosca. Luaitear san athbhreithniú gur coiste tiomanta cumasach
díograiseach a bhí ann a raibh réimse leathan scileanna acu freisin. Cé go
mbaineann cuid de na moltaí a bhaineann leis an mBord leis an gCoiste
Iniúchóireachta agus Riosca chomh maith céanna, ba dhíol suntais é go
moltar san athbhreithniú go bhfuil deiseanna ann chun fad agus sonraí na
bpáipéar a chuirtear faoi bhráid an Choiste a laghdú. Tá tuilleadh eolais
maidir le measúnú éifeachtúlachta an Bhoird le fáil ar leathanach 98.
Chomh maith leis sin, ar bhonn bliantúil, ullmhaíonn an Coiste tuarascáil
deireadh bliana ina ndéantar athbhreithniú ar ábhar a cuireadh faoi bhráid
an Choiste faoi threoir a dTéarmaí Tagartha agus ar an bplean oibre bliantúil
chun dearbhú a chur ar fáil gur chumhdaigh an Coiste a fhreagrachtaí
maoirseachta ar bhealach sásúil agus go bhfuil beart de réir a bhriathar i
gcoinne a Théarmaí Tagartha á dhéanamh ag an gCoiste.
Iniúchóireacht Sheachtrach
Cáilíocht an Iniúchta
Chun cloí le hardchaighdeáin iniúchóireachta agus dearbhú a thabhairt
maidir le hiontaofacht an tuairiscithe airgeadais, déanann an Coiste
Iniúchóireachta agus Riosca athbhreithniú agus ceistiú ar an bplean
iniúchóireachta seachtraí atá molta, lena n-áirítear a réimse agus a

03

Straitéis agus Feidhmíocht

02

TUARASCÁLACHA AGUS RÁITIS AIRGEADAIS ESB 2021 - Maireachtáil Ísealcharbóin a Spreagadh

01

114

Ráitis Airgeadais

115

ábharthacht, roimh é a fhaomhadh, lena chinntiú go bhfuil na hiniúchóirí
seachtracha tar éis na príomhrioscaí iniúchóireachta a aithint agus tar éis
cur chuige daingean a fhorbairt. Breithníonn an Coiste Iniúchóireachta
agus Riosca freagairt na n-iniúchóirí seachtracha ar shaincheisteanna
cuntasaíochta, rialaithe airgeadais agus iniúchta de réir mar a thagann siad
chun cinn agus buaileann sé leo uair amháin sa bhliain ar a laghad gan
an lucht bainistíochta bheith i láthair, rud a thugann deis do na hiniúchóirí
seachtracha aon ábhair a ardú faoi rún. Bhuail an Coiste Iniúchóireachta
agus Riosca le PwC go príobháideach i mí Feabhra 2021 agus i mí
Feabhra 2022..
Plé leis na hIniúchóirí Seachtracha
Fuair agus phléigh an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca tuarascáil ó na
hiniúchóirí seachtracha ar thorthaí an iniúchta, lena n-áirítear iad siúd a
bhaineann leis na réimsí breithiúnais a luaitear ar leathanaigh 126-131.
Tar éis dóibh athbhreithniú a dhéanamh ar na cuir i láthair agus na
tuarascálacha ón lucht bainistíochta agus ó iniúchóireacht inmheánach,
agus tuairimí na n-iniúchóirí seachtracha a chur san áireamh, tá an Coiste
Iniúchóireachta agus Riosca sásta go bhfuil aghaidh tugtha go cuí sna ráitis
airgeadais ar na breithiúnais chriticiúla agus ar na príomh-mheastacháin.
Tá an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca sásta freisin go ndearnadh
grinnscrúdú, ceistiú agus toimhde iomchuí ar na toimhdí suntasacha a
úsáidtear chun luach sócmhainní agus dliteanas a chinneadh agus go bhfuil
siad sách daingean.
I rith na bliana, bhí BSL agus PwC i mbun cumarsáide oscailte
leanúnach ar ábhair reatha de réir mar a d’eascair siad.
Neamhspleáchas
Déanann an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca measúnú ar
neamhspleáchas na n-iniúchóirí ar bhonn leanúnach.
Déantar neamhspleáchas agus oibiachtúlacht iniúchóra a chosaint le
roinnt beart rialaithe, lena n-áirítear:
• Teorainn ar chineál agus luach na seirbhísí neamh-iniúchta a
dhéanann na hiniúchóirí seachtracha mar a chumhdaítear faoin
mbeartas do sheirbhísí neamh-iniúchta;
• Monatóireacht a dhéanamh ar na hathruithe sa reachtaíocht a
bhaineann le hoibiachtúlacht agus neamhspleáchas iniúchóra;
• Dearbhú ó PwC go bhfuil cosaintí inmheánacha iomchuí i
bhfeidhm acu atá i gcomhréir leis na caighdeáin is infheidhme;
• Rothlú comhpháirtí iniúchta gach cúig bliana;
• Deiseanna a sholáthar chun bualadh leis an gCoiste
Iniúchóireachta agus Riosca go príobháideach;
• Athbhreithniú bliantúil ar éifeachtacht na n-iniúchóirí seachtracha;
• Dearbhú bliantúil ar neamhspleáchas ag na hiniúchóirí
seachtracha
Tá an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca sásta go bhfuil na hiniúchóirí,
PwC, neamhspleách agus oibiachtúil.
Déanann an Coiste breithniú ar cheapachán na n-iniúchóirí
seachtracha agus tagann an próiseas seo faoi réir tairisceana poiblí.
Cuireadh an próiseas tairisceana deireanach i gcrích in 2016 agus
tugadh faoi phróiseas tairisceana nua in 2021.
Éifeachtacht Iniúchóra
Déantar éifeachtúlacht na n-iniúchóirí seachtracha a athbhreithniú
gach bliain, agus aiseolas ó cheistneoir ar mheastóireacht na
n-iniúchóirí seachtracha ag an gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca
á chur san áireamh. Tá an mheastóireacht dírithe ar réimsí ar nós
stóinseachta an phróisis iniúchóireachta, an fhoireann iniúch,
cumarsáid agus rialachas. Rinneadh athbhreithniú in 2020 agus ar an
iomlán, tá an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca sásta le héifeachtacht
na hiniúchóireachta seachtraí.
Seirbhísí Neamh-Iniúchóireachta
Tá beartas faofa ag an gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca maidir
le hiniúchóirí seachtracha BSL a cheapadh le haghaidh seirbhísí
neamhiniúchóireachta, beartas a chuimsíonn cur i bhfeidhm Rialachán
agus Treoir Iniúchóireachta an AE maidir le seirbhísí neamhiniúchóireachta i gcomhréir le hIonstraim Reachtúil Uimh. 312/2016

- An tAontas Eorpach (Iniúchtaí Reachtúla) (Treoir 2006/43/
CE, arna leasú le Treoir 2014/56/AE, agus Rialachán (AE) Uimh.
537/2014) Rialacháin 2016 in Éirinn agus leis an gCaighdeán Eiticiúil
d’Iniúchóirí arna n-eisiúint in Aibreán 2017 ag Údarás Maoirseachta
Iniúchóireachta agus Cuntasaíochta na hÉireann (IAASA) arna
nuashonrú i mí na Samhna 2020. Tháinig an Caighdeán Eiticiúil
d’Iniúchóirí 2020 in éifeacht ar an 15 Iúil 2021.
Leagtar amach sa bheartas na socruithe rialachais a bhaineann le
soláthar seirbhísí neamhiniúchóireachta. Cuimsítear sa bheartas seo
liosta de sheirbhísí toirmiscthe, tugtar breac-chuntas ar na socruithe
rialachais a bhaineann le soláthar seirbhísí neamh-iniúchta ceadaithe
den sórt sin. Cuimsítear sa bheartas próiseas ceadaithe sainithe agus
leanann sé nósanna imeachta soláthair BSL agus leibhéil údarás
Grúpa. Tá an beartas seo i gcomhréir le Rialachán Iniúchóireachta an
AE maidir le seirbhísí neamh-iniúchóireachta.
Cuirtear nuashonrú ar chineál na seirbhísí neamhiniúchta PwC a
chuirtear ar fáil agus luach na seirbhísí sin faoi bhráid an Choiste
Iniúchóireachta agus Riosca gach dhá bhliain chun a thaispeáint go
gcomhlíonann na seirbhísí an beartas agus go bhfuil an luach laistigh
den uasteorainn.
Tá achoimre ar na táillí iniúchta agus neamh-iniúchta a íoctar leis
na hiniúchóirí seachtracha leagtha amach i nóta 11 de na ráitis
airgeadais. Bhain na príomhsheirbhísí nach mbaineann le hiniúchadh
a sholáthraíonn na hiniúchóirí seachtracha i rith na bliana le hobair
cheadaithe ar chuntais rialála agus le litreacha compord a sholáthar
i ndáil le heisiúint bannaí. Chuir PwC cúnamh riaracháin ar fáil go
díreach don ESOP maidir le próiseas cheant ESOP.
Tá an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca sásta nár chuir na táillí a
íocadh in 2021 isteach ar neamhspleáchas ná sláine na n-iniúchóirí
seachtracha. Leanfaidh an Coiste de mhonatóireacht a dhéanamh ar
chineál agus leibhéal na seirbhísí a sholáthraítear chun cosc a chur le
haon tionchar féideartha ná iarbhír ar neamhspleáchas na n-iniúchóirí.
Tairiscint agus Ceapachán Iniúchóra
Déanann an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca maoirsiú ar an
bpróiseas roghnúcháin iniúchóra sheachtraigh. Agus téarma 5 bliana
PwC ag teach chun deiridh, tugadh faoi phróiseas tairisceana chun an
chéad iniúchóir seachtrach eile de chuid BSL a cheapadh.
Rinneadh an tairiscint i gcomhréir le nósanna imeachta soláthair an
AE, an Rialtais agus BSL. I mí na Nollag 2020, eisíodh fógra in Iris
Oifigiúil na gComhphobal Eorpach (OJEC) ag lorg léirithe spéise.

Bunaithe ar na léirithe spéise a fuarthas chuig an bhfógra OJEC, rinne
an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca athbhreithniú agus faomhadh
ar na comhlachtaí ar an ngearrliosta a léirigh spéis tairiscint a chur
isteach. D’fhaomh an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca an doiciméad
Iarraidh Tairsceana (RFT) agus eisíodh é do na comhlachtaí a bhí ar an
ngearrliosta.
I ndiaidh measúnaithe chuimsithigh a dhéanamh ar na freagraí
tairisceana, rinne an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca moladh don
Bhord gur cheart Deloitte a cheapadh mar iniúchóir seachtrach ar
feadh tréimhse suas le 3 bliana (i.e. blianta airgeadais 2022, 2023
agus 2024) le rogha é a síneadh ar feadh tréimhse ina dhiaidh
sin. Shocraigh an Bord ceapachán Deloitte a mholadh don Aire
Comhshaoil, Aeráid agus Cumarsáide (le toiliú an Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe). I mí na Nollag 2021, dheimhnigh an tAire
ceapachán Deloitte mar iniúchóir seachtrach don bhliain airgeadais
2022, agus is díol suntais é go ndéileálfar le ceapacháin do bhlianta
eile as a chéile ag an gCruinniú Cinn Bliana.
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COISTÍ AN BHOIRD IN 2021
An Coiste Um
Luach Saothair
Agus Forbairt
Bainistíochta

An Coiste
Sábhailteachta,
Comhshaoil
Agus Cultúir
Anne Butler, Cathaoirleach

Terence O’Rourke, Cathaoirleach

Cruinnithe an Choiste: Thionóil an Coiste 5 chruinniú le linn 2020.
Tá baill an Choiste, fad na seirbhíse agus líon na gcruinnithe a
bhfreastail siad orthu leagtha amach thíos:

Cruinnithe an Choiste: Thionóil an Coiste 6 chruinniú le linn 2021.
Tá baill an Choiste, fad na seirbhíse agus líon na gcruinnithe a
bhfreastail siad orthu leagtha amach thíos:

Cruinnithe
Tá rochtain iomlán agus neamhshrianta ag na hiniúchóirí
inmheánacha agus seachtracha ar an gCoiste Iniúchóireachta
agus Riosca. Tuairiscíonn Cathaoirleach an Choiste Iniúchóireachta
agus Riosca toradh a chruinnithe don Bhord. Freastalaíonn
Cathaoirleach an Bhoird, an Príomhfheidhmeannach agus/nó an
Leas- Phríomhfheidhmeannach, Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Airgeadas
agus Tráchtáil an Ghrúpa, Ceann Iniúchóireachta Inmheánaí an
Ghrúpa, Bainisteoir Comhlíonta an Ghrúpa agus ionadaithe de chuid
na n-iniúchóirí seachtracha. Eagraítear seisiúin i gcomhair comhaltaí
Coiste amháin ag tús/deireadh na gcruinnithe, arna gcinneadh ag
Cathaoirleach an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca.
Thar ceann an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca

Comhalta
Anne Butler,
(Cathaoirleach)
Paul Lynam
Pat O’Doherty*
Stephen Carrig

Teideal
Comhalta
Neamhspleách
den Bhord
Comhalta
Neamhspleách
den Bhord
Príomhfheidhmeannach
Comhalta Boird
is Oibrí

Fad
Seirbhíse

Líon na gCruinnithe ar ar bhFreastalaíodh*

6 bliana
agus 3 mhí

5

5 bliana

4

9 mbliana
agus 9 mí

3

3 bliana

5

* Chuaigh Pat O’Doherty ar scor i mí Lúnasa 2021
Nóta: Ceapadh Sara Venning chun an Choiste i ndiaidh a ceapacháin chun an Bhoird i mí na Nollag
2021 ach níor fhreastail sí ar aon chruinniú le linn 2021

Noreen O’Kelly, Cathaoirleach
An Coiste Iniúchóireachta agus Riosca
01 Márta 2022

Ról: Tá freagrachtaí an Choiste Sábháilteachta, Comhshaoil agus Cultúir
leagtha amach ina théarmaí tagartha. Buaileann Cathaoirleach an Choiste
de réir mar is gá le Cathaoirleach an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca
chun sainfhreagrachtaí riosca an Choiste Sábháilteachta, Comhshaoil
agus Cultúir a chomhaontú agus a nuashonrú de réir mar is cuí.
Féach leathanaigh 76-86 chun tuilleadh eolais a fháil maidir le Sábháilteacht,
Comhshaoil agus Cultúr in 2021 mar a leagtar amach sa mhír dar teideal
Tuarascáil maidir le Gnó Freagrach

Comhalta

Teideal

Fad
Seirbhíse

Líon na gCruinnithe ar ar bhFreastalaíodh*

Terence O’Rourke,
(Cathaoirleach)

Cathaoirleach

1 bhliain
agus 2 mhí

6

Andrew Hastings

Noreen Wright*

Comhalta
Neamhspleách
den Bhord
Comhalta
Neamhspleách
den Bhord

6 bliana agus
6
3 mhí
9 mbliana
agus 6 mhí

1

* Chuaigh Noreen Wright ar scor i mí an Mheithimh 2021

Ról: Tá freagrachtaí an Choiste um Luach Saothair agus Forbairt
Bainistíochta leagtha amach ina Théarmaí Tagartha, a rinne an Bord
athbhreithniú agus faomhadh orthu in 2021.

Príomhghníomhaíochtaí an Choiste um Luach Saothair
agus Forbairt Bainistíochta in 2021
Dualgas

Gníomhaíocht

Pleanáil
comharbais
agus forbairt
ceannaireachta

• Maoirsiú ar phróiseas roghnúcháin an
Phríomhfheidhmeannaigh

• Athbhreithniú ar inniúlachtaí pleanála comharbais agus
ceannaireachta do róil an Stiúrthóra Feidhmiúcháin

• Athbhreithniú a dhéanamh ar an bpróiseas chun 2
Stiúrthóirí Feidhmiúcháin a roghnú

• Athbhreithniú ar phleananna gairme agus pleananna

Príomhghníomhaíochtaí an Choiste Sábháilteachta,
Comhshaoil agus Cultúir in 2021
Dualgas

Gníomhaíocht

Sábháilteacht,
Sláinte agus
Comhshaol

Athbhreithnithe agus breithnithe:
• Nuashonruithe lárnacha ar riosca sábháilteachta lena
n-áirítear a díomhaoin de bharr gortuithe, eachtraí
a bhféadfadh damáiste a bheith mar thoradh orthu,
neasteagmhais agus breitheanna maithe
• Nuashonrú Sláinte agus Folláine ar thacaíocht
mheabhairshláinte don fhoireann
• Nuashonrú COVID-19 agus gníomhaíochtaí tionscanta chun
baill foirne a chosaint
• Nuashonrú ar Thiomáint Sábháilte agus Stuama
• Nuashonrú Comhshaoil & Inbhuanaitheachta
• Nuashonruithe ar eachtraí comhshaoil
• Nuashonrú ar Chlár Riosca Comhshaoil BSL
• Tuarascáil Bhliantúil Chomhshaoil Líonraí BSL don
Choimisiún um Rialáil Fóntais (CRU)
• Beartas Comhshaoil an Ghrúpa
• Athbhreithniú ar Chumas Daoine
• Straitéis an Ghrúpa maidir le Freagracht Shóisialta
Chorparáideach
• Ráiteas maidir le Sclábhaíocht Nua-aimseartha agus tuairisc
chun dáta maidir le Beartas BSL um Chearta an Duine
• Tuarascáil Bhliantúil um Inbhuanaitheacht
• Nuashonrú Iascaigh
• Athbhreithniú Bliantúil ar Shábháilteacht DAM
• Plean bithéagsúlachta BSL
• Plean Feabhsúcháin Sábháilteachta NIE Networks

Cultúr agus
Éagsúlacht

Athbhreithnithe agus breithnithe:
• Ionchuimsitheacht agus Éagsúlacht - tuairisc chun dáta ar
an mbearna phá idir na hinscní
• Tuairisc chun dáta maidir leis an Deais Cultúir

forbartha pearsanta an Phríomhfheidhmeannaigh agus an
Stiúrthóra Feidhmiúcháin

Luach saothair
an Bhoird agus
na bpríomh
fho-Chomhaltaí
Boird

• Faomhadh socruithe luacha saothair Comhaltaí Boird is

Luach saothair
an Phríomhfheidhmeannaigh (lena
n-áirítear
cuspóirí/
príomhthorthaí)

• Rinneadh athbhreithniú ar fheidhmíocht an

Luach Saothair
Feidhmiúcháin

• Rinneadh athbhreithniú ar thagarmharcanna luacha

Oibrithe

Phríomhfheidhmeannaigh i gcoinne spriocanna 2020

• Comhaontaíodh spriocanna feidhmíochta 2021 don
Phríomhfheidhmeannach

• Ar na dréacht-Théarmaí & Coinníollacha don

Phríomhfheidhmeannach i gcomhréir leis an gCód
Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú

saothair feidhmiúcháin

• Rinneadh athbhreithniú ar fheidhmíocht i gcoinne
spriocanna 2020

• Athbhreithniú a dhéanamh ar spriocanna feidhmíochta

2021 arna gcomhaontú leis an bpríomhfheidhmeannach

• Rinneadh athbhreithniú agus faomhadh ar luach saothair
na Foirne Feidhmiúcháin

Íocaíochtaí
foircinn

• Rinneadh athbhreithniú agus faomhadh ar shocruithe

maidir le conradh an Phríomhfheidhmeannaigh roimhe sin
a thabhairt chun críche
• Rinneadh athbhreithniú agus faomhadh ar shocruithe
fágála an Phríomhfheidhmeannaigh nuair a d’éirigh sé as
an bpost

An Coiste
Custaiméara,
Margaíochta
Agus Nuálaíochta

An Coiste
Airgeadais
Agus
Infheistíochta
Andrew Hastings, Cathaoirleach

Alf Smiddy, Cathaoirleach

Cruinnithe an Choiste: Thionóil an Coiste 9 gcruinniú le linn 2021.
Tá baill an Choiste, fad na seirbhíse agus líon na gcruinnithe a
bhfreastail siad orthu leagtha amach thíos:

Cruinnithe an Choiste: Thionóil an Coiste 4 chruinniú le linn 2021.
Tá baill an Choiste, fad na seirbhíse agus líon na gcruinnithe a
bhfreastail siad orthu leagtha amach thíos:

Comhalta
Andrew Hastings,
(Cathaoirleach)
Dave Byrne
Seán Kelly
Paul Lynam
Pat O’Doherty*
Noreen O’Kelly

Teideal
Comhalta Neamhspleách den
Bhord
Comhalta Boird
is Oibrí
Comhalta Boird
is Oibrí
Comhalta Neamhspleách den
Bhord
Príomhfheidhmeannach
Comhalta Neamhspleách den
Bhord

Fad
Seirbhíse

Líon na gCruinnithe ar ar bhFreastalaíodh*

Comhalta

6 bliana
agus 3 mhí

9

Alf Smiddy,
(Cathaoirleach)

9

Anne Butler^

8 mbliana
agus 9 mí
6 bliana
agus 3 mhí

9

5 bliana

6

8 mbliana
agus 5 mhí

5

6 bliana
agus 3 mhí

9

* Chuaigh Pat O’Doherty ar scor i mí Lúnasa 2021

Ról: Tá freagrachtaí an Choiste Airgeadais agus Infheistíochtaí leagtha
amach ina Théarmaí Tagartha, a rinne an Bord athbhreithniú agus
faomhadh orthu in 2021.

Príomhghníomhaíochtaí an Choiste Airgeadais agus
Infheistíochtaí in 2021
Dualgas

Gníomhaíocht

Infheistíochtaí
agus
Caiteachas
Capitil

Athbhreithnithe agus molta don Bhord (nuair is infheidhme):
• Infheistíochtaí in-athnuaite (cumhacht ón ngaoth amach ón
gcósta, ó cheallraí agus ón ngrian)
• Diúscairtí móra maoine
• Cláir athchóirithe gléasra giniúna agus cláir infheistíochtaí
• Plean gnó agus cistiú SIRO Céim 2
• Éadáil So Energy (GB)
• Tuarascálacha ráithiúla maidir le caiteachas caipitil
• Tuairisc chun dáta maidir le soláthar PR5
• Íosrátaí toraidh infheistíochta

Feidhmíocht
Airgeadais/
Cúrsaí scairshealbhóra

Athbhreithnithe agus molta don Bhord (nuair is infheidhme):
• Tuairisc chun dáta maidir le Pleanáil Ghnó Comhtháite
2022-2026
• Tuairisc chun dáta maidir le GB Supply
• Tuairiscí airgeadais chun dáta ar bhonn ráithiúil
• Tuairisc chun dáta maidir le beartais um Chisteáin BSL

Cistiú

Athbhreithnithe agus molta don Bhord (nuair is infheidhme):
• Tuairisc chun dáta ar bhabhtálacha RPI
• Tuairisc chun dáta ar rátáil chreidmheasa
• Riachtanas maoinithe BSL
• Tuarascálacha ar iasachtaí, babhtálacha & bannaí

Margaí
Fuinnimh agus
Trádáil

Athbhreithnithe agus breithnithe:
• Trádáil fuinnimh agus bainistíocht riosca
• Tuairiscí chun dáta ar cheant acmhainne

Tony Merriman
Pat O’Doherty*
Dave Byrne~

Teideal
Comhalta
Neamhspleách
den Bhord
Comhalta
Neamhspleách
den Bhord
Comhalta Boird
is Oibrí
Príomhfheidhmeannach
Comhalta Boird
is Oibrí

Fad
Seirbhíse

Líon na gCruinnithe ar ar bhFreastalaíodh*

5 bliana

2

5 bliana

3

5 bliana

3

4 bliana
agus 8 mí

2

N/Bh

1

^ Cathaoirleach Gníomhach do chruinniú mhí na Nollag
* Chuaigh Pat O’Doherty ar scor i mí Lúnasa 2021
~	Rinneadh Dave Byrne a chomhthoghadh chun an gCoiste Custaiméara, Margaíochta agus
Nuálaíochta don chruinniú i mí na Nollag

Ról: Tá freagrachtaí an Choiste Margaíochta agus Custaiméirí
leagtha amach ina Théarmaí Tagartha a ndearnadh an Bord
athbhreithniú agus faomhadh orthu in 2021.

Príomhghníomhaíochtaí an Choiste Custaiméara,
Margaíochta agus Nuálaíochta in 2021
Dualgas

Gníomhaíocht

Custaiméir

Athbhreithnithe agus breithnithe:
• Tuairisc chun dáta do chustaiméirí ó ESB Networks
• Tuairisc chun dáta faoi chustaiméirí agus margadh
Customer Solutions
• Tuairisc chun dáta maidir le Straitéis Electric Ireland B2B
• Tuairisc chun dáta maidir le deais chustaiméirí ESB
Networks
• Branda ESB Energy a nuashonrú
• Tacú le custaiméirí leochaileacha BSL
• Branda ESB Networks a nuashonrú

Banistíocht Clú
agus páirtithe
Leasmhara

Fuarthas tuairisc chun dáta ar:
• Suirbhé ar cháil BSL
• Aiseolas maidir le suirbhé do chustaiméirí agus plean
gníomhaíochta Ecars BSL

Nuálaíocht agus
Teicneolaíocht

Athbhreithnithe agus breithnithe:
• Nuashonrú ar Chlár ESB Networks um Méadrú Cliste
agus margaíocht
• Straitéis taighde agus forbartha BSL
• Straitéis digiteach BSL lena n-áirítear clár digiteach agus
nuashonrú maidir le Uathoibriú Róbatach Próiseas
• Treochlár Hidrigin BSL

Déanann an Bord athbhreithniú téarmaí tagartha ar gach Coiste
Boird gach bliain agus faomhann sé iad. Tá téarmaí tagartha na
gCoistí uile ar fáil ar an mír Rialachais ar shuíomh gréasáin BSL,
www.esb.ie nó arna iarraidh sin ag Rúnaí na Cuideachta.

Straitéis agus Feidhmíocht

Rialachas Corparáideach
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Ráitis Airgeadais
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Tuarascáil Chomhaltaí An Bhoird
Cuireann comhaltaí an Bhoird a dtuarascáil i láthair mar aon le ráitis
airgeadais iniúchta BSL agus an Ghrúpa don bhliain dar críoch
31 Nollaig 2021.
Príomhghníomhaíochtaí
Is iad príomhghníomhaíochtaí an Ghrúpa giniúint, tarchur, dáileadh
agus soláthar seirbhísí leictreachais, gáis agus fuinnimh i bPoblacht
na hÉireann (PÉ) agus i dTuaisceart Éireann (TÉ). Oibríonn an Grúpa
go hidirnáisiúnta freisin, i nginiúint agus i soláthar leictreachais
sa Bhreatain Mhór (GB) agus tá baint aige le roinnt tionscadal
comhairleoireachta innealtóireachta san Áise agus san Afraic.
Cruinniú Cinn Bliana BSL
Reáchtálann BSL Cruinniú Cinn Bliana gach bliain, tráth nach déanaí
ná 15 mhí tar éis an chruinniú cinn bliana deireanach. Leis na srianta
a chuir paindéim COVID-19 i bhfeidhm, tionóladh Cruinniú Cinn Bliana
2020 an 21 Aibreán 2021 ar bhonn fíorúil. Thug an Cathaoirleach
forbhreathnú ar an mbliain agus thug sé cuireadh d’ionadaithe ó
stocshealbhóirí na hAireachta agus d’Iontaobhaí ESOP BSL aon
tráchtanna a d’fhéadfadh a bheith acu a dhéanamh. Freastalaíonn na
hiniúchóirí seachtracha ar an gCruinniú Cinn Bliana.
Athbhreithniú Gnó
Tá tráchtaireachtaí ar fheidhmíocht sa bhliain dar críoch 31 Nollaig
2021, ina gcuimsítear faisnéis faoi na himeachtaí is déanaí agus ar
fhorbairtí ionchasacha amach anseo i Ráiteas an Chathaoirligh agus
in Athbhreithniú an Phríomhfheidhmeannaigh. Léirítear feidhmíocht
an ghnó (lena n-áirítear tionchar na paindéime COVID-19) agus a
staid airgeadais agus na príomhrioscaí atá os comhair an Ghrúpa sna
hathbhreithnithe do gach móraonad gnó ar leathanaigh 60-69, san
Athbhreithniú Airgeadais ar leathanaigh 54-59 agus an Tuarascáil
Riosca ar leathanaigh 26-41.
Torthaí Agus Díbhinní Don Bhliain
Taispeánann torthaí airgeadais an Ghrúpa brabús i ndiaidh cánach
roimh earraí eisceachtúla de €266 milliún don bhliain airgeadais 2021,
i gcomparáid le brabús €357 milliún do 2020. Is ionann an brabús tar
éis cánach agus earraí eisceachtúla agus €191 milliún (2019: brabús
de €126 milliún). Rinneadh an beartas díbhinne a nuashonrú in 2021
agus déantar foráil ann do dhíbhinní spriocdhírithe ag ráta 40% den
bhrabús coigeartaithe tar éis cánach ó 2017 (níl aon athrú anseo ón
mbeartas roimhe seo). I gcomhréir leis an mbeartas athbhreithnithe,
níor dhearbhaigh an Bord díbhinn eatramhach i rith 2021 agus tá sé ag
moladh díbhinn deiridh do 2021 de 6.47% in aghaidh an aonaid stoic,
nó €126.1 milliún. Thabharfadh sé seo na díbhinní iomlána a íocadh le
deich mbliana anuas go €1.2 billiún.
Scairchaipiteal
D’fhaomh Bord BSL togra um leachtacht margaidh Plean Úinéireachta
Scaireanna d’Fhostaithe (ESOP) i mBealtaine 2015. D’fhaomh ESB
caiteachas suas le €25 milliún chun stoc caipitil a fháil i margaí
inmheánacha ESOP, ag tosú in 2017, ionas go gcuirfí feabhas ar an
leachtacht sa mhargadh. B’ionann an gealltanas caiteachais sin a
thug BSL agus an caiteachas a gheall iontaobhaí an ESOP de réir an
togra. In 2021, gheall BSL (nó fochuideachta) suas go €35 milliún
de chistí breise chun scaireanna a cheannach i margaí todhchaí ó
2021 ar aghaidh ar an mbonn céanna agus na cistí a gealadh in 2015.
Cheannaigh agus chealaigh BSL stoc caipitil ar fiú €9.6 milliún é in
2021 (2020: €8.4 milliún). Tugtar tuilleadh sonraí i nóta 20 agus i
nóta 32 de na ráitis airgeadais. Tugtar mionsonraí ar scairchaipiteal an
Ghrúpa i nóta 20 de na ráitis airgeadais.
Forbairtí Don Todhchaí
Is fóntas láidir éagsúlaithe atá comhtháite go hingearach é BSL, agus
tá sé gníomhach i ngach réimse den mhargadh leictreachais/gáis
agus seirbhísí fuinnimh: ó ghiniúint, tarchur agus dáileadh go soláthar
custaiméirí, le láithreacht aige i margadh giniúna na Breataine Móire
atá ag dul i méid. Tríd an Straitéis, a athbhreithníodh le linn 2021,
cinnteofar go leanfaidh BSL a bheith ag fás mar ghnóthas rathúil,
agus san am céanna, go mbeidh a dhóthain láidreachta airgeadais

aige i gcónaí ionas go mbeidh sé in ann infheistíochtaí a dhéanamh i
dtodhchaí ísealcharbóin, agus an méid sin a dhéanamh faoin luas agus
faoin scála cuí chun an tiomantas do Ghlanastaíochtaí Niallais a bhaint
amach faoi 2040 (féach leathanaigh 17-23 chun tuilleadh faisnéise a
fháil).
Príomhrioscaí Agus Neamhchinnteachtaí
Tá cur síos ar na príomhrioscaí agus neamhchinnteachtaí atá os
comhair an Ghrúpa agus leagtha amach sa Tuarascáil Riosca ar
leathanaigh 26-41.
Ionstraimí Airgeadais
Tá cuspóirí agus beartais bhainistíochta riosca airgeadais an ghrúpa
mar aon le tuairisc ar úsáid ionstraimí airgeadais leagtha amach i nóta
29 de na ráitis airgeadais.
Taifid Chuntasaíochta
Creideann comhaltaí an Bhoird go bhfuil pearsanra cuntasaíochta
fostaithe acu a bhfuil an saineolas cuí acu agus gur chuir siad
acmhainní leordhóthanacha ar fáil don fheidhm airgeadais lena chinntiú
go gcomhlíontar oibleagáid BSL leabhair chuntais chuí a choinneáil.
Coinnítear leabhair chuntais BSL ag Two Gateway, Bóthar an Phoirt
Thoir, Baile Átha Cliath 3.
Tuarascáil Faoi Alt 22 Den Acht Um Nochtadh Cosanta 2014
Ceanglaítear le halt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014 ar BSL
tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú a bhaineann le nochtadh cosanta a
dhéantar faoin Acht um Nochtadh Cosanta 2014. De réir an cheanglais
seo, dearbhaíonn BSL go ndearnadh 5 nochtadh cosanta do BSL in
2021. Bhain an t-ábhar le fostaí de chuid cuideachta chonarthach a
sholáthraíonn seirbhísí do BSL agus imscrúdaíodh é.
An Tacht Um Brústocaireacht A Rialáil 2015
De réir cheanglais an Achta um Brústocaireacht a Rialáil, tá BSL
cláraithe ar an gClár Brústocaireachta ag www.lobbying.ie agus tá
an tuairisceán riachtanach déanta aige don tréimhse 1 Eanáir go 31
Nollaig 2021.
Cearta An Duine (Lena N-Áirítear Cosaint I Gcoinne Sclábhaíochta
Nua-Aimseartha)
Tá BSL tiomanta do gach ceart daonna arna n-aithint go hidirnáisiúnta
a urramú lena n-áirítear iad siúd a chuirtear in iúl sa Bhille Idirnáisiúnta
um Chearta an Duine agus na prionsabail a bhaineann le cearta
bunúsacha atá leagtha amach i nDearbhú na hEagraíochta
Idirnáisiúnta Saothair ar Phrionsabail Bhunúsacha agus ar Chearta
ag an Obair. Tacaíonn réimse beartas a chumhdaíonn réimse fócais
laistigh de chearta an duine amhail cearta fostaithe, neamh-idirdhealú,
ionchuimsitheacht agus éagsúlacht chomh maith leis an sclábhaíocht
nua-aimseartha leis an tiomantas seo. Éilíonn Cód Eitice fhostaithe
BSL (“Ár gCód”) ar fhostaithe uile oibriú go cothrom agus meas a léiriú
ar chearta uile an duine.
Is cion coiriúil í an sclábhaíocht nua-aimseartha faoin Acht um
Sclábhaíochta Nua-aimseartha na Ríochta Aontaithe 2015. Cuireann
an tAcht oibleagáidí ar eagraíochtaí de mhéid áirithe, atá i mbun gnó
sa Ríocht Aontaithe. Is féidir le sclábhaíocht nua-aimseartha tarlú i
bhfoirmeacha éagsúla, lena n-áirítear daoirse, saothar éignithe agus
gáinneáil ar dhaoine, agus tá na cineálacha sin cosúil lena chéile sa
mhéid go dtarlaíonn siad nuair a bhaineann duine a shaoirse de dhuine
eile ionas gur féidir leis dúshaothrú a dhéanamh ar an duine sin ar
mhaithe leis féin go pearsanta nó ar mhaithe lena ngníomhaíochtaí
tráchtála. Is máthairchuideachta í BSL ar roinnt mhaith fochuideachtaí
a bhfuil oibríochtaí suntasacha ar siúl acu sa Ríocht Aontaithe, agus
ar an ábhar sin, tá BSL tar éis beartas a chur i bhfeidhm i dtaca le
sclábhaíocht nua-aimseartha, a bhfuil d’aidhm aige a chinntiú nach
dtiocfaidh fadhbanna i leith sclábhaíocht nua-aimseartha chun cinn
ina ghnóthais nó ina shlabhraí soláthair. De réir an Achta, foilsíonn
BSL Ráiteas Bliantúil ina leagtar amach na céimeanna a ghlac BSL
le linn na bliana airgeadais roimhe sin chun a chinntiú nach bhfuil an
sclábhaíocht agus an gháinneáil ar dhaoine ag feidhmiú laistigh dá
ghnó féin nó dá shlabhraí soláthair. Rinne BSL iniúchtaí ar an láthair

ar chonraitheoirí i rith na bliana agus scagadh riosca a sholáthraithe.
Rinneadh roinnt iniúchtaí soláthraithe láithreánbhunaithe a choimisiúnú
agus a chur i gcrích. Níor aimsíodh aon teagmhas de sclábhaíocht
nua-aimseartha go dtí seo. Foilsíodh an Ráiteas Bliantúil is déanaí i mí
Bealtaine 2021 agus tá sé ar fáil ar shuíomh gréasáin BSL, www.esb.
ie.

agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíochtaí Déanacha
in Idirbhearta Tráchtála), 2012 (IR Uimh. 580 de 2012) arna leasú
le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in
Idirbhearta Tráchtála) (Leasú) 2016 (IR Uimh. 281 de 2016) 2002.
2016) 2002. Tá an Bord sásta gur chomhlíon BSL ceanglais na
Rialachán.

Tá BSL tar éis measúnú a dhéanamh ar a réimsí agus suíomhanna
gnó chun saincheisteanna agus rioscaí féideartha agus bearta
coiscthe um chearta an duine a shainaithint, laistigh den Ghrúpa
agus in eagraíochtaí eile a sholáthraíonn earraí agus seirbhísí freisin.
Foilsítear ar leithligh ar shuíomh gréasáin BSL, measúnú BSL ar
shaincheisteanna cearta daonna agus comhionannais a chreideann
sé a bheith ábhartha dá fheidhmeanna agus dá bheartais, na
pleananna agus na gníomhartha atá i bhfeidhm nó a bheartaítear
a chur i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna
sin i gcomhréir le hAlt 42(s) d’Acht um Chearta an Duine agus um
Chomhionannas na hÉireann 2014.

Idirbhearta Le Páirtithe Gaolmhara
Tá idirbhearta páirtithe gaolmhara leagtha amach i nóta 31 de na ráitis
airgeadais.

Frithbhreabaireacht, Éillitheacht Agus Calaois
Tá Beartas mionsonraithe Frithbhreabaireachta, Éillitheachta agus
Calaoise i bhfeidhm ag BSL, a thugann breac-chuntas ar na caighdeáin
iompair a bhfuil súil ag baill foirne leo maidir leis an gcaoi a n-oibríonn
siad agus chun rialuithe a chur chun cinn chun breabaireacht,
éillitheacht agus calaois a chosc, a dhíspreagadh agus a bhrath. Tá cur
chuige neamhfhulaingthe ag BSL maidir le breabaireacht, éillitheacht
agus calaois. Le linn 2021 níor tharla aon teagmhas breabaireachta
ná éillitheachta. Tuairiscítear teagmhais nó iarracht ar theagmhais
chalaoise don Choiste Iniúchóireachta agus Riosca gach ráithe. Tá an
beartas ar fáil ar shuíomh gréasáin BSL, www.esb.ie.
Comhshaol Agus Inbhuanaitheacht
Is iad an t-athrú aeráide agus díghrádú ár gcomhshaol as a dtagann
caillteanas bithéagsúlachta an dá shaincheist is mó atá os comhair
na daonnachta. Tá tiomantas don cheannaireacht chun astaíochtaí
carbóin a laghdú agus tacaíocht a thabhairt do leictriú teasa agus
iompair lárnach do straitéis BSL. Is aonán é BSL a mbaineann rátáil A
CDP leis, atá tiomanta do sprioc charbóin eolaíochtbhunaithe a leagan
amach, agus a ghlac ballraíocht sa Phlean Uile-Éireann um Pailneoirí
in 2021. Is éard atá i gceist le hinbhuanaitheacht sa chiall is iomláine
oibríochtaí gnó a dhéanamh go freagrach agus cúram a dhéanamh
den tionchar ar an gcomhshaol. Leagtar amach i mbeartas BSL, lena
n-áirítear an Beartas um Chomhshaol agus Inbhuanaitheacht agus
na beartais um Chearta an Duine, na prionsabail ardleibhéil chun na
spriocanna seo a chur chun cinn ar fud na heagraíochta. Oibrítear
Córais Bainistíochta Comhshaoil tríd an nGrúpa. Tuairiscíonn BSL
ar a fheidhmíocht um chúrsaí chomhshaoil, sóisialta agus rialachais
(ESG) ar bhonn rialta, lena n-áirítear nochtadh iomlán ar astaíochtaí
díreacha agus indíreacha. In 2021, rinne BSL a chéad nochtadh um
riosca aeráide faoin gcreat TCFD (Tascfhórsa ar Nochtaidh Airgeadais
a bhaineann le Cúrsaí Aeráide) agus tá nochtaidh curtha san áireamh
aige go toiliúil ina Thuarascáil Bhliantúil faoi Rialachán an AE maidir
le Tacsanomaíocht. Le linn na bliana, bunaíodh tionscadal ESG
chun tacú le tuairisciú agus rialachas feabhsaithe chun riachtanais
mhéadaithe rialacháin, infheisteoirí agus pháirtithe leasmhara an AE
a chomhlíonadh. Sa straitéis athbhreithnithe, leagtar amach tiomantas
BSL do spriocanna eolaíochtbhunaithe agus Glanastaíochtaí Niallais
a bhaint amach faoi 2040. Leagtar amach eolas ar chur chuige
an Ghrúpa i leith cúrsaí Comhshaoil agus Inbhuanaitheachta (lena
n-áirítear gníomhaíochtaí um Fhreagracht Shóisialta Chorparáideach
(CSR)) ar leathanaigh 78-86.

Taighde Agus Forbairt
Tá baint ag gnó BSL le tionscadail agus cláir nuálacha chun an earnáil
fuinnimh a fhorbairt. Déantar tagairt do roinnt de na tionscadail agus
na cláir seo sa Mhír um Straitéis agus Feidhmíocht ar leathanaigh
6-69.
Ráiteas Faoi Alt 330 D’acht Na Gcuideachtaí, 2014
Ceanglaítear le Rialacháin BSL ar BSL forálacha Acht na gCuideachtaí
2014 a chomhlíonadh a bhaineann le heintiteas faoi Acht na
gCuideachtaí maidir le hiniúchadh agus/nó iniúchóirí. Ceanglaítear
leis seo ar chomhaltaí an Bhoird ráiteas a dhéanamh san fhoirm a
cheanglaítear le hAlt 330 d’Acht 2014. I gcomhlíonadh an cheanglais
seo, dearbhaíonn an Bord go gcuireann sé na caighdeáin in Alt
330 d’Acht na gCuideachtaí 2014 i bhfeidhm agus, maidir leis seo,
dearbhaíonn gach comhalta den Bhord:
chomh fada agus is eol don chomhalta Boird, nach bhfuil aon
fhaisnéis ábhartha ann maidir le hiniúchtaí nach bhfuil iniúchóirí
reachtúla BSL ar an eolas faoi
• go bhfuil gach a bhfuil riachtanach déanta ag gach comhalta Boird
chun é féin a chur ar an eolas faoi aon fhaisnéis ábhartha maidir le
hiniúchtaí agus chun a chinntiú go bhfuil iniúchóirí BSL ar an eolas
faoin bhfaisnéis sin (de réir chiall Alt 330).
•

An Coiste Iniúchóireachta Agus Riosca
Tá Coiste Iniúchóireachta agus Riosca ag BSL, a bhfuil a chomhaltaí
leagtha amach ar leathanach 111.
Iniúchóirí
Ceapadh PwC mar iniúchóirí BSL don bhliain airgeadais 2021 ag an
gCruinniú Cinn Bliana a tionóladh in 2020, i gcomhréir le hAlt 7(2) den
Acht Leictreachais (Soláthar) 1927 (arna leasú).
Le linn na bliana, d’fhaomh an Bord ceapachán Deloitte mar iniúchóirí
BSL do bhliain airgeadais 2022. Dheimhnigh an tAire Comhshaoil,
Aeráid agus Cumarsáid (le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe) an ceapachán, agus is díol suntais é go ndéileálfar le
ceapacháin do bhlianta eile as a chéile ag an gCruinniú Cinn Bliana.
Ag Cruinniú Cinn Bliana 2022, iarrfar ar na scairshealbhóirí údarás a
thabhairt do na stiúrthóirí luach saothair na n-iniúchóirí a shocrú i leith
na bliana dar críoch 31 Nollaig 2022.
Formheas Na Tuarascála Bliantúil Agus Na Ráiteas Airgeadais
2021
Tá an Bord sásta, tar éis dó moladh an Choiste Iniúchóireachta agus
Riosca a chur san áireamh, go bhfuil an Tuarascáil Bhliantúil agus na
Ráitis Airgeadais ina n-iomláine cothrom, cóir agus intuigthe.

Terence O’Rourke, Cathaoirleach

An Tacht Toghcháin 1997
Níor thug an Bord aon síntiúis pholaitiúla i rith na bliana.
Príomhghnóthais Fochuideachta, Comhfhiontair Agus Gnóthas
Comhlachaithe
Tá sonraí maidir leis na príomhghnóthais, fochuideachta, comhfhiontair
agus na gnóthas comhlachaithe ar fáil i nóta 35 a ghabhann leis na
ráitis airgeadais.
Rialú Íocaíochtaí Pras
Aithníonn an Bord a fhreagracht as comhlíonadh a chinntiú, ar gach
bealach ábhartha, le forálacha an Achta um Íoc Pras Cuntas, 1997

Noreen O’Kelly, Comhalta Boird
01 Márta 2022
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Tesco Ireland
SEIRBHÍSÍ SMART ENERGY BSL
Cuidiú le sprioc uaillmhianach na nglan-astaíochtaí nialais a
bhaint amach, chuaigh Tesco i gcomhpháirtíocht le ESB Smart
Energy Services chun uasghráduithe éagsúla éifeachtúlachta
fuinnimh a aithint agus a sheachadadh dá stórais agus dá líonra
dáileacháin in Éirinn, agus chun monatóireacht fuinnimh agus
cuntasaíocht charbóin a chur ar fáil.
Le breis is 150 siopa ar fud na hÉireann, rinne Tesco beart
suntasach chun a ídiú fuinnimh a laghdú, agus ag an am céanna
seirbhís agus compord a choinneáil do chomhghleacaithe agus
do chustaiméirí. Bhí bealach ag teastáil ón miondíoltóir freisin
chun coigilteas carbóin a rianú, monatóireacht a dhéanamh ar
an toradh ar infheistíocht agus réimsí a shainaithint ar bhonn
leanúnach le haghaidh tuilleadh feabhais.
An réiteach: Cinntíonn monatóireacht agus anailís leanúnach
ar úsáid fuinnimh agus carbóin ag Mol Bainistíochta Fuinnimh
an ESB coigilteas fuinnimh leanúnach. Ina theannta sin, tá sé
de chúram ar Fhoireann Seachadta Seirbhísí Fuinnimh Chliste
an ESB clár éifeachtúlachta fuinnimh bliantúil Tesco a fhorbairt
agus a sheachadadh, lena n-áirítear iarfheistiú doirse cuisneora
thar 33 stór. Mar thoradh air seo laghdaítear an t-éileamh ar
leictreachas le haghaidh na gcóras cuisniúcháin agus laghdaíonn
sé an gá le téamh stórais. Ag obair le chéile, tá laghdú de 25%
tagtha ar úsáid fuinnimh ag Tesco go dtí seo.
An teicneolaíocht: Úsáideann an Mol Bainistíochta Fuinnimh
cianchóras monatóireachta néalbhunaithe chun úsáid fuinnimh a
ghabháil de réir cineáil, feidhmíocht trealaimh, sonraí comhshaoil
agus aschur carbóin ar fud na maoine méadraithe go léir.

Geoff Byrne, Príomhoifigeach Oibriúcháin, Tesco Ireland
lasmuigh de Tesco Extra an Nás, Co. Chill Dara

Rialachas Corparáideach
Corporate
Governance

03

Straitéis & Feidhmíocht
Strategy
Performance

02

2021 ESB ANNUAL REPORT & FINANCIAL STATEMENTS - Empowering low-carbon living

01

122

Ráitis Airgeadais
Financial
Statements

CAIBIDIL 3
RÁITIS AIRGEADAIS

125 Ráiteas ar Fhreagrachtaí Chomhaltaí an Bhoird
126	Tuarascáil an Iniúchóra Neamhspleách
do Stocshealbhóirí Bhord Soláthair Leictreachais
132 Ráitis Airgeadais
229 Na hAchtanna um Íocaíochtaí Pras

123

Clár Na nÁbhar
Ráiteas ar fhreagrachtaí chomhaltaí an bhoird
Tuarascáil na hIniúchóirí Neamhspleácha do Stocshealbhóirí Bhord Soláthair Leictreachais (BSL)

Rialachas Corparáideach

03

Straitéis & Feidhmíocht

02

2021 TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS RÁITIS AIRGEADAIS BSL - Maireachtáil Ísealcharbóin a Chumasú

01

124

Ráitis Airgeadais

125

Ráiteas Ar Fhreagrachtaí Chomhaltaí An Bhoird
125
126

Tá comhaltaí an Bhoird freagrach as an tuarascáil bhliantúil a ullmhú, lena n-ionchorpraítear ráitis airgeadais do BSL agus do BSL Grúpa ina bhfuil BSL agus a
fhochuideachtaí “an Grúpa”.
Faoi rialacháin rialaithe BSL, arna nglacadh de bhun Alt 6(1) den Acht Leictreachais (Soláthar) 1927 (arna leasú) “na Rialacháin BSL”, ceanglaítear ar an mBord
ráitis airgeadais a ullmhú mar a cheanglaítear le cuideachtaí a bunaíodh faoi Acht na gCuideachtaí 2014 .

Ráitis Airgeadais
Ráiteas Ioncaim an Ghrúpa
Ráiteas an Ghrúpa maidir le hIoncam Cuimsitheach
Clár Comhardaithe an Ghrúpa
Ráiteas an Ghrúpa maidir le hAthruithe ar Chothromas
Clár Comhardaithe na Máthairchuideachta
Ráiteas na Máthairchuideachta maidir le hAthruithe ar Chothromas
Ráiteas an Ghrúpa maidir le Sreabhadh Airgid
Ráiteas na máthairchuideachta maidir le Sreabhadh Airgid

132
133
134
135
136
137
138
139

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
1
2
3
4
5
6
7
8

Ráiteas ar Bheartais Chuntasaíochta
Meastacháin agus Breithiúnais a Úsáid
Tuairisciú Deighleoga
Ioncam ó Chonarthaí le Custaiméirí
Eolas Tíreolaíoch
Míreanna Eisceachtúla
Ioncam Oibriúcháin Eile
Costais Oibriúcháin (lena n-áirítear Glanchaillteanais
Lagaithe Neamhthrádála ar Shócmhainní Airgeadais)
9 Glanchostas Airgeadais agus Muirir Mhaoinithe Eile
10 bhFostaí
11 Brabús don Bhliain Airgeadais
12 Maoin, gléasra agus trealamh
13 Sócmhainní Doláimhsithe
14 Sócmhainní ceart úsáide agus dliteanais léasa
15 Cáilmheas
16 Infheistíochtaí Sócmhainne Airgeadais ag Luach Cóir trí Bhrabúis
nó Caillteanais agus Infheisteoirí Cuntasaithe Cothromais
17 Fardail
18 Trádáil agus earraí infhaighte eile
19 Airgead tirim agus coibhéisí airgid
20 Athruithe ar Chothromas
21 Cánachas
22 Iasachtaíochtaí agus fiachas eile
23 Ionstraimí airgeadais díorthacha
24 Dliteanais Phinsin
25 Dliteanas - Scéim Pinsean BSL agus Dliteanais a bhaineann le Fostaithe
26 Suimeanna iníoctha trádála agus suimeanna iníoctha eile
27 Ioncam Iarchurtha
28 Forálacha
29 Bainistiú Riosca Airgeadais agus Luach Cóir
30 Ceangaltais agus Teagmhais
31 Idirbhearta de Pháirtithe Gaolmhara
32 ESOP Trustee Limited BSL
33 Teagmhais Iarchlár Comhardaithe
34 Faomhadh na Ráiteas Airgeadais
35 F
 ochuideachta, Institiúidí Infheistiúcháin ar Cuireadh Modh Cuntasaíochta
an Chothromais i bhFeidhm Orthu agus Gnóthais Chomhlachaithe
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164
166
168
169
175
176
181
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183
187
193
198
202
203
204
205
207
221
221
223
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Comhlíonann ullmhúchán ráitis airgeadais san fhoirm seo na hoibleagáidí arna bhforchur ar an mBord (maidir le leabhair chuntais a choinneáil) le hAlt 7 den Acht
Leictreachais (Soláthar) 1927 (arna leasú).
Roghnaigh an Bord ráitis airgeadais BSL a ullmhú de réir IFRS arna nglacadh ag an Aontas Eorpach agus mar a chuirtear i bhfeidhm iad de réir fhorálacha
infheidhmithe Acht na gCuideachtaí 2014 agus Rialacháin BSL.
Níl cead ag na comhaltaí an Bhoird na ráitis airgeadais a faomhadh mura bhfuil siad sásta go dtugtar léargas fíor agus cothrom iontu maidir le sócmhainní,
dliteanais agus staid airgeadais an Ghrúpa agus de BSL, agus maidir le brabús nó caillteanas na an Ghrúpa don bhliain airgeadais sin.
Agus atá na ráitis airgeadais á n-ullmhú, ceanglaítear ar chomhaltaí an Bhoird:
• Beartais chuntasaíochta chuí a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach ina dhiaidh sin;
• Breithiúnais agus meastacháin chuntasaíochta atá réasúnta agus stuama a dhéanamh;
• A lua go gcomhlíonann na ráitis airgeadais le IFRS, arna nglacadh ag an AE (IFRS AE), agus maidir le BSL, arna gcur i bhfeidhm de réir Acht na gCuideachtaí,
2014; agus
• Na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh mura bhfuil sé míchuí glacadh leis go leanfaidh BSL agus an Grúpa i mbun gnó.
Tá comhaltaí an Bhoird freagrach as taifid chuntasaíochta leordhóthanacha a choinneáil ina nochtar le cruinneas réasúnach sócmhainní, dliteanais, staid
airgeadais agus brabús nó caillteanas BSL, agus a chuireann ar a gcumas a chinntiú go n-ullmhaítear ráitis airgeadais BSL agus an Ghrúpa de réir IFRS is
infheidhme arna ghlacadh ag an Aontas Eorpach agus mar a chuirtear i bhfeidhm é de réir fhorálacha infheidhmithe Acht na gCuideachtaí 2014 agus Rialacháin
BSL.
Tá Chomhaltaí an Bhoird freagrach freisin as sócmhainní na Cuideachta BSL agus an Ghrúpa agus a chosaint, agus dá bhrí sin chun bearta réasúnta a ghlacadh
chun calaois agus neamhrialtachtaí eile a chosc agus a bhrath.
Tá comhaltaí an Bhoird freagrach as cothabháil agus sláine na faisnéise corparáidí agus airgeadais atá ar shuíomh Gréasáin an BSL www.esb.ie. D'fhéadfadh
reachtaíocht i an bPoblacht na hÉireann, lena rialaítear ullmhú agus scaipeadh na ráiteas airgeadais a bheith difriúil ó reachtaíocht i ndlínsí eile.
Deimhníonn gach ball den Bhord, chomh fada agus is eol dóibh go bhfuil:
• Ráitis airgeadais an Ghrúpa, arna n-ullmhú de réir IFRS arna nglacadh ag ráitis airgeadais an Aontais Eorpaigh agus BSL arna n-ullmhú de réir IFRS arna
nglacadh ag an Aontas Eorpach mar a chuirtear i bhfeidhm iad de réir fhorálacha Acht na gCuideachtaí 2014 agus mar a chuirtear i bhfeidhm iad le Rialacháin
BSL, léargas fíor agus cóir a thabhairt ar shócmhainní, dliteanais, staid airgeadais an Ghrúpa agus BSL an 31 Nollaig 2021 agus ar bhrabús an Ghrúpa don
bhliain dar críoch 31 Nollaig 2021;
• Cuimsíonn tuarascáil chomhaltaí an Bhoird atá sa tuarascáil bhliantúil athbhreithniú cothrom ar fhorbairt agus ar fheidhmíocht an ghnó agus ar sheasamh an
Ghrúpa agus BSL, mar aon le tuairisc ar na príomhrioscaí agus neamhchinnteachtaí atá rompu; agus
• Soláthraíonn an tuarascáil bhliantúil agus na ráitis airgeadais, a glacadh ina hiomláine, an fhaisnéis is gá chun feidhmíocht, samhail ghnó agus straitéis
an Ghrúpa a mheas agus tá sé cóir, cothrom agus sothuigthe agus soláthraíonn sé an fhaisnéis atá riachtanach do scairshealbhóirí chun seasamh agus
feidhmíocht BSL, samhail ghnó agus straitéis.
Thar ceann an Bhoird

Terence O’Rourke, (Cathaoirleach)
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Noreen O'Kelly, Príomhfheidhmeannach
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Tuarascáil na hiniúchóirí neamhspleácha do Stocshealbhóirí
bhord soláthair leictreachais (BSL)

Tuarascáil na hiniúchóirí neamhspleácha do Stocshealbhóirí
bhord soláthair leictreachais (BSL) (ar lean)

TUARASCÁIL MAIDIR LEIS AN INIÚCHADH AR NA RÁITIS

Raon feidhme ár n-iniúchta
Mar chuid dár n-iniúchadh a dhearadh, shocraíomar ábharthacht agus rinneamar measúnú ar na rioscaí a bhaineann le míráiteas ábhartha sna ráitis
airgeadais. D’fhéachamar go háirithe ar an áit a ndearna comhaltaí an Bhoird breithiúnais suibiachtúla, mar shampla maidir le meastacháin chuntasaíochta
shuntasacha a raibh toimhdí i gceist leo agus imeachtaí amach anseo atá neamhchinnte go bunúsach a mheas. Mar a tharla inár n-iniúchtaí uile, thugamar
aghaidh freisin ar an mbaol go sáraíonn an bhainistíocht rialuithe inmheánacha, lena n-áirítear a mheas an raibh fianaise claonta ag baill an Bhoird a léirigh
riosca míráiteas ábhartha mar gheall ar chalaois.

TUAIRIM
Is é ár dtuairim, maidir le ráitis airgeadais Ghrúpa BSL agus ráitis airgeadais an Mháthairchuideachta (na “ráitis airgeadais”):
• go dtugtar léargas fíor agus cóir a thabhairt ar shócmhainní, dliteanais agus staid airgeadais an Ghrúpa agus na Tuismitheora amhail an 31 Nollaig 2021 agus
ar bhrabús an Ghrúpa agus ar shreafaí airgid an Ghrúpa agus na Tuismitheora don bhliain dar críoch ansin;
• gur ullmhaíodh i gceart iad de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta um Thuairisciú Airgeadais (“IFRSanna”) arna nglacadh ag an Aontas Eorpach agus, maidir le
ráitis airgeadais na Máthairchuideachta, mar a chuirtear i bhfeidhm iad de réir fhorálacha Acht na gCuideachtaí 2014; agus
• gur ullmhaíodh iad i gceart de réir cheanglais Acht na gCuideachtaí 2014, mar a chuirtear i bhfeidhm iad le hAchtanna BSL 1927 go 2014.
Rinneamar iniúchadh ar na ráitis airgeadais, a chuimsítear sa Tuarascáil Bhliantúil agus sna Ráitis Airgeadais (an “Tuarascáil Bhliantúil”), ina cuimsítear:
• Cláir Chomhardaithe an Ghrúpa agus na Máthairchuideachta amhail an 31 Nollaig 2021;
• Ráiteas Ioncaim an Ghrúpa agus an Ráiteas an Ghrúpa maidir le hIoncam Cuimsitheach don bhliain dar críoch ansin;
• Ráitis faoi Shreabhadh Airgid an Ghrúpa agus na Máthairchuideachta don bhliain dar críoch;
• Ráitis an Ghrúpa agus na Máthairchuideachta faoi Athruithe ar Chothromas don bhliain dar críoch;
• Nótaí leis na na Ráitis airgeadais lena n-áirítear cur síos ar na beartais chuntasaíochta shuntasacha.

BUNÚS DON TUAIRIM
Rinneamar ár n-iniúchadh de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta um Iniúchóireacht (Éire) (“ISAnna (Éire)”) agus i gcomhréir leis an dlí is infheidhme. Tugtar
cur síos breise ar ár bhfreagrachtaí faoi ISAnna (Éire) i bhfreagrachtaí na nIniúchóirí i gcuid eile dár dtuarascáil maidir le hiniúchadh ar na ráitis airgeadais.
Creidimid gur leor an fhianaise iniúchta a fuaramar agus tá sé cuí chun bunús dár dtuairim a sholáthar.
Neamhspleáchas
D’fhan muid neamhspleách ar an nGrúpa de réir na gceanglas eitice atá ábhartha dár n-iniúchadh ar na ráitis airgeadais in Éirinn, lena n-áirítear
Caighdeán Eiticiúil IAASA agus chomhlíonamar ár bhfreagrachtaí eiticiúla eile de réir na gceanglas seo.

ÁR GCUR CHUIGE INIÚCHTA
Forbhreathnú
Ábharthacht
• 23 milliún (2020: €21 milliún) - Ráitis airgeadais an ghrúpa
	Bunaithe ar 5% den bhrabús roimh cháin agus earraí eisceachtúla. Measaimid gur tagarmharc oiriúnach é seo toisc go bhfuil an Grúpa dírithe ar bhrabús agus
gur earraí suntasacha neamh-athfhillteach iad na míreanna eisceachtúla nach léiríonn gníomhaíocht leanúnach trádála an Ghrúpa. Don iniúchadh de 2021 freisin
d’eisiaíomar thart ar €113 milliún caillteanais a aithníodh maidir leis na babhtálacha boilscithe-nasctha chun ár n-ábharthacht a chinneadh.
• 23 milliún (2020: €21 milliún) - Ráitis airgeadais na Máthairchuideachta
	Mheasamar go raibh sé iomchuí ábharthacht ráitis airgeadais na Máthairchuideachta a shrianadh go € 23 milliún, is é sin a cuireadh i bhfeidhm ar ráitis airgeadais an
Ghrúpa.
Raon feidhme iniúchta
Rinneamar ár gcuid oibre ar fud na gceithre mhír intuairiscithe agus feidhm na ceannoifige. Chlúdaigh ár gcuid oibre iniúchta níos mó ná 90% d’ioncam
an Ghrúpa, brabús roimh chánachas agus earraí eisceachtúla, sócmhainní iomlána agus dliteanais iomlána.
Príomhábhair iniúchta
• Neart na Gaoithe - Inghnóthaitheacht luach tugtha anonn d’infheistíocht agus iasachtaí cothromais
• Luach Tugtha Anonn de Shócmhainní Fad-Saoil
• Oibleagáidí Scoir Sócmhainne
• Éadáil So Energy Limited
• Aitheantas Ioncaim - Ioncam Leictreach Éireann Neamhbhilleáilte
• Críochnaitheacht d’Oibleagáidí pinsin

Príomhábhar iniúchta
Is iad na príomhábhair iniúchta na hábhair sin a bhí, i mbreithiúnas gairmiúil na n-iniúchóirí, ba shuntasaí san iniúchadh ar ráitis airgeadais na tréimhse
reatha agus cuimsíonn siad na rioscaí measúnaithe is suntasaí a bhaineann le míráiteas ábhartha (cibé acu mar gheall ar chalaois nó nach ea) a
shainaithin na hiniúchóirí, lena n-áirítear iad siúd a raibh an éifeacht is mó acu ar: an straitéis iniúchta fhoriomlán; leithdháileadh acmhainní san iniúchadh;
agus iarrachtaí na foirne rannpháirtíochta a stiúradh. Tugadh aghaidh ar na hábhair seo, agus ar aon tráchtanna a dhéanaimid ar thorthaí ár nósanna
imeachta orthu, i gcomhthéacs ár n-iniúchta ar na ráitis airgeadais ina n-iomláine, agus inár dtuairim á mbunú orthu, agus ní sholáthraímid tuairim ar
leithligh ar na hábhair seo. Ní liosta iomlán é seo de na rioscaí go léir a aithníodh inár n-iniúchadh.
Príomhábhair iniúchta

Conas a thug ár n-iniúchadh aghaidh ar an bpríomhábhar iniúchta

Neart na Gaoithe - Inghnóthaitheacht luach seilbhe infheistíochta
agus iasachtaí cuntas cothromais
Féach leathanach 113 (Tuarascáil an Choiste Iniúchóireachta
& Riosca), nótaí 1(ii), (xii) agus (xxii) (Ráiteas ar Bheartais
Chuntasaíochta) agus nótaí 6 agus 16 leis na ráitis airgeadais
Infheistíocht chothromais 50% atá i Neart na Gaoithe (NnaG) le feirm ghaoithe
448 MW a fhorbairt amach ó chósta thoir na hAlban atá fós i gcéim na tógála.
Rinneadh athbhreithniú bearnaithe ar luach seilbhe anonn infheistíocht
chothromais BSL in GnG an 31 Nollaig 2021 mar thoradh ar mhoill ar an
tionscadal agus mar gheall ar chostais tógála suntasacha breise a bheith ag
súil leis. D’fhostaigh an bhainistíocht saineolaí seachtrach chun luach cóir a
dhéanamh lúide costas chun luacháil infheistíocht chothromais 50% BSL in
GnÁC a dhíol.
Aithníodh muirear bearnúcháin de €153.5 milliún amhail an 31 Nollaig 2021,
agus ina dhiaidh sin is é luach úis chuntas cothromais BSL in NnaG ná €35.3
milliún (2020: €216.1 milliún). Tá iasachtaí scairshealbhóirí de €83.8 milliún
(2020: €nialas) dlite ó NnaG ar 31 Nollaig 2021 freisin ag BSL.
Mar thoradh ar cheisteanna agus moilleanna tógála, costais níos airde agus
scála agus castacht iomlán an tionscadail tá breithiúnas agus meastachán
suntasach maidir leis an luach cóir a chinneadh ag deireadh na bliana lena
n-áirítear meastacháin maidir le costais tógála, amlíne an tionscadail agus dáta
oibríochta tráchtála. Chinneamar go raibh sé seo ina phríomh-ábhar iniúchta
mar go bhfuil breithiúnas suntasach ann maidir le hionchuir sa tsamhail
sreabhadh airgid lascainithe a úsáidtear chun an luach cóir a dhéanamh lúide
costas díola luachála a bhí mar bhonn don tástáil bhearnaithe maidir leis an
infheistíocht chothromais agus iasachtaí gan íoc ag deireadh na bliana.

Fuaireamar tuiscint ón mbainistíocht ar an eolas is déanaí atá ar fáil faoi
na dúshláin agus na moilleanna reatha ar an tionscadal tógála agus na
pleananna chun dul i ngleic leo.
Rinneamar measúnú ar inniúlacht, inniúlachtaí agus oibiachtúlacht na
saineolaithe a d’fhostaigh an bhainistíocht chun an luach cóir lúide costas
díola infheistíocht ESB in GnG a chinneadh.
Rinneamar measúnú criticiúil ar na príomhthoimhdí agus na hualuithe
dóchúlachta a cuireadh i bhfeidhm ar gach cás agus thugamar aghaidh orthu,
lena n-áirítear meastachán ar chostais chaiteachais chaipitiúil le cur i gcrích,
amlíne an tionscadail agus dátaí Oibriúcháin Tráchtála glactha.
Bhreithníomar oiriúnacht na rátaí lascaine arna n-úsáid ag saineolaí
seachtrach na bainistíochta trí mheasúnú a dhéanamh ar na toimhdí a
úsáideadh sa mheánchostas ualaithe caipitil i gcoinne tagarmharcanna
seachtracha.
Rinneamar anailís íogaireachta, ag déanamh measúnú ar thionchar na
n-athruithe féideartha ar phríomhbhoinn tuisceana sa tsamhail luachála agus
rinneamar breithniú ar an dóchúlacht go dtiocfadh athruithe dá leithéid chun
cinn.
Mheasamar oiriúnacht na nochtuithe a cuireadh san áireamh sna ráitis
airgeadais agus mheasamar go raibh an nochtadh réasúnach.
Thángamar ar an gconclúid go bhfuil an muirear bearnaithe a aithníodh sna
ráitis airgeadais réasúnta agus go raibh na nochtuithe gaolmhara sna ráitis
airgeadais oiriúnach.

Príomhábhair iniúchta

Conas a thug ár n-iniúchadh aghaidh ar an bpríomhábhar iniúchta

Luach seilbhe na Sócmhainní Fadsaoil
Féach leathanach 113 (Tuarascáil an Choiste Iniúchóireachta
& Riosca), nótaí 1(vi), (vii) agus (viii) (Ráiteas ar Bheartais
Chuntasaíochta) agus nótaí 6,12 agus 13 leis na ráitis airgeadais
Is é luach tugtha anonn mhaoin, gléasra agus trealaimh agus sócmhainní
doláimhsithe BSL ná €11.8 billiún, ar sócmhainní fadsaolacha an chuid is mó
díobh atá deartha chun toradh a sheachadadh thar 20 bliain. Ceanglaítear ar
an nGrúpa a mheas ag deireadh gach tréimhse tuairiscithe an bhfuil aon léiriú
ann go bhféadfadh lagú a bheith ar shócmhainn. Má bhíonn aon léiriú den
sórt sin ann, ceanglaítear ar an nGrúpa tástáil lagaithe a dhéanamh.
Measaimid go bhfuil luach tugtha anonn mhonarcha GáisThuirbín
Comhthimthrialla (‘CCGT’) Carrington, arbh ionann é agus €376 milliún an
31 Nollaig 2021, mar phríomhábhar iniúchta ar bhonn a luacha i gcoibhneas
le sócmhainní Giniúint agus Trádála foriomlána agus mar gheall ar sin,
taifeadadh muirear lagaithe sa bhliain roimhe sin. Is éard atá i gceist leis
an measúnú lagaithe ar ghléasra CCGT ná breithiúnas suntasach maidir
le meastachán a dhéanamh ar na hionchuir chuig samhlacha sreafa airgid
lascainithe a úsáidtear chun méid inghnóthaithe na sócmhainne a mheasúnú,
lena n-áirítear toimhdí maidir le praghsanna leictreachais sa todhchaí, ioncam
acmhainne, costais bhreosla sa todhchaí, reáchtáil an ghléasra (fachtóirí
ualaigh), rátaí lascaine, boilsciú agus dáta dúnta an ghléasra.

Fuaireamar tuiscint ar chur chuige na bainistíochta maidir le cinneadh a
dhéanamh ar na príomhbhoinn tuisceana i múnla lagaithe CCGT Carrington,
lena n-áirítear iad a chur i gcomparáid leis an bplean gnó is déanaí atá
ceadaithe ag an mBord. Sa chás go raibh sonraí foinseacha neamhspleácha
ann, rinneamar é seo a chur i gcomparáid leis na hionchuir sa mhúnla agus
thuigeamar bunús na bainistíochta do na breithiúnais a rinneadh sa mhúnla.
Maidir le hionchuir gan aon sonraí inbhraite, rinneamar iad seo a mheas
agus thugamar faoi thuairim na bainistíochta i gcomhthéacs na sonraí
inmheánacha a bhí ar fáil, lena n-áirítear sonraí stairiúla agus faisnéis buiséid.
Bhreithníomar oiriúnacht na rátaí lascaine a úsáideadh sa tsamhail lagaithe
trí mheasúnú a dhéanamh ar na toimhdí a úsáideadh sa mheánchostas
ualaithe caipitil i gcoinne tagarmharcanna seachtracha. Rinneamar anailís
íogaireachta, ag déanamh measúnaithe ar thionchar na n-athruithe féideartha
ar phríomhbhoinn tuisceana sa tsamhail dheireadh bliana agus rinneamar
breithniú ar an dóchúlacht go dtiocfadh athruithe dá leithéid chun cinn.
Bunaithe ar ár nósanna imeachta bhíomar sásta nach raibh aon táille lagaithe
ag teastáil sa bhliain reatha maidir le CCGT Carrington.
Rinneamar machnamh freisin ar na nochtuithe sna ráitis airgeadais maidir leis
na hábhair seo agus mheasamar go raibh an nochtadh réasúnach.
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Asset Retirement Obligations
Féach leathanach 114 (Tuarascáil an Choiste Iniúchta & Riosca),
nóta 1 (xvii) (Ráiteas ar Bheartais Chuntasaíochta) agus nóta 28 a
ghabhann leis na ráitis airgeadais
Tá forálacha ag BSL maidir le hoibleagáidí scoir sócmhainní maidir le dúnadh
stáisiún, cuaillí adhmaid cóireáilte le creosóit agus sócmhainní eile. I bhfianaise
leibhéal an athraithe agus an fhócas ar oibleagáidí comhshaoil, lena n-áirítear
cinntí oibríochta maidir le conas agus cathain a dhiúscraítear sócmhainní, is gá
breithiúnas a thabhairt chun na hoibleagáidí scoir sócmhainne go léir a aithint
agus a chainníochtú
Shocraíomar go mbeadh an fhoráil maidir le cuaillí adhmaid cóireáilte le
creosóit mar phríomhábhar iniúchta mar gheall ar leibhéal an bhreithiúnais agus
an mheastacháin agus an méid soláthair a theastaíonn á chinneadh, an tionchar
ar an ráiteas ioncaim i rith na bliana, na sonraí stairiúla teoranta ar chostais
diúscartha agus an fad suntasach ama a ndéantar na cuaillí a dhiúscairt agus a
athsholáthar.

Rinneamar meastacháin ar oibleagáidí scoir sócmhainní a mheas lena n-áirítear
breithniú a dhéanamh ar chandamach, nádúr agus uainiú na gcostas. Áiríodh
lenár meastóireacht pléite leis an mbainistíocht chun bunús na dtoimhdí a
rinneadh a thuiscint.
Rinneamar measúnú agus dúshlán freisin ar na toimhdí a rinneadh maidir le
huainiú na ndiúscairtí cuaille trí thagairt a dhéanamh do phróifíl na gcuaillí sa
líonra, pleananna oibríochta maidir le huainiú agus bainistíocht diúscairtí amach
anseo, an dul in aois agus an saol úsáideach eacnamaíoch.
Rinneamar machnamh ar oiriúnacht na rátaí boilscithe agus lascaine a
úsáidtear trí chomparáid a dhéanamh le tagarmharcanna seachtracha.
Tháinig muid ar an gconclúid go raibh na toimhdí agus na modheolaíochtaí a
ghlac an bhainistíocht chun oibleagáidí scoir sócmhainní an Ghrúpa a ríomh
réasúnta.
Rinneamar machnamh freisin ar na nochtuithe sna ráitis airgeadais maidir leis
na hábhair seo agus measann siad go bhfuil an nochtadh réasúnach.

Éadáil So Energy Limited
Féach leathanach 115 (Tuarascáil an Choiste Iniúchta & Riosca),
nóta 1(ii), (vii) agus (xxii) (Ráiteas ar Bheartais Chuntasaíochta)
agus nóta 6, 15 agus 16(c) a ghabhann leis na ráitis airgeadais
I mí Lúnasa 2021 cheannaigh BSL 76% de So Energy Limited, cuideachta
a oibríonn i margadh soláthair fuinnimh na RA ar chomaoin iomlán de €26
milliún. Bunaithe ar luach cóir sealadach na sócmhainní agus Dliteanais a
fuarthas, tháinig cáilmheas de €64.5 milliún chun cinn ar an éadáil. Ón dáta
fála tá luaineacht shuntasach i margadh fuinnimh miondíola na RA agus
tabhaíodh caillteanais trádála sa tréimhse ón éadáil.
Rinne an bhainistíocht tástáil um lagú cáilmheasa amhail an 31 Nollaig 2021
agus thaifead siad muirear lagaithe de €45.3 milliún.
Chinneamar go raibh sé seo ina phríomh-ábhar iniúchta toisc go bhfuil
breithiúnas suntasach ann maidir le hionchuir a mheas i gcinneadh
luachanna córa na sócmhainní agus na ndliteanas a gnóthaíodh agus an
tsamhail sreabhadh airgid lascainithe a úsáidtear chun in-aisghabhálacht an
cháilmheasa a mheas.

Fuaireamar agus rinneamar athbhreithniú ar na comhaontuithe dlí is bun leis
an bhfáil agus bhreithníomar cibé acu ar tugadh cuntas cuí orthu.
Rinneamar measúnú criticiúil ar na modhanna, na boinn tuisceana agus na
sonraí a úsáideadh chun luachanna córa sealadacha na sócmhainní agus na
ndliteanas a fuarthas a shainaithint agus a luacháil.
Fuaireamar tuiscint ar chur chuige na bainistíochta maidir leis na príomhbhoinn tuisceana sa samhail lagaithe cáilmheasa a chinneadh. Bhreithníomar
samhail na bainistíochta i gcomhthéacs na sonraí seachtracha agus
inmheánacha a bhí ar fáil, lena n-áirítear sonraí stairiúla agus faisnéis
bhuiséid.
Bhreithníomar an muirear lagaithe a taifeadadh i gcomhthéacs na
feidhmíochta trádála ón éadáil, na bhforbairtí le déanaí i margadh soláthair
fuinnimh na RA agus luach tugtha anonn eile an cháilmheasa ag deireadh na
bliana.
Mheasamar oiriúnacht na nochtuithe a cuireadh san áireamh sna ráitis
airgeadais i ndáil leis na hábhair seo agus mheasamar go raibh an nochtadh
réasúnach.
Thángamar ar an gconclúid go bhfuil an muirear lagaithe a aithníodh sna
ráitis airgeadais réasúnta agus go raibh na nochtuithe gaolmhara sna ráitis
airgeadais oiriúnach.

Iomláine na nOibleagáidí Pinsean
Féach leathanach 114 (Tuarascáil an Choiste Iniúchta & Riosca),
nóta 1 (xix) (Ráiteas ar Bheartais Chuntasaíochta) agus nóta 24 a
ghabhann leis na ráitis airgeadais
Mar atá leagtha amach i Nóta 24 a ghabhann leis na ráitis airgeadais, leagtar
síos sna rialacháin lena rialaítear “Scéim Sochair Shainithe BSL” na sochair
atá le soláthar agus na ranníocaíochtaí atá le híoc ag BSL agus ag na baill
rannpháirteacha.
Chinn BSL go bhfuil a oibleagáidí dlíthiúla agus / nó inchiallaithe maidir
le ranníocaíochtaí iníoctha aige le Ciste Scéim Sochair Sainithe BSL
teoranta do na méideanna dá bhforáiltear i Rialacha na Scéime, eadhon, na
gnáth-ranníocaíochtaí leanúnacha agus an ranníocaíocht a rinne BSL faoi
chomhaontú Pinsean 2010.
Mar atá leagtha amach i Nóta 23, ní scéim tipiciúil “iarmhéid na gcostas” í an
Scéim Pinsin Sochair Sainithe ina bhfuil an fostóir faoi dhliteanas iarmhéid na
ranníocaíochtaí a theastaíonn chun sochair a mhaoiniú a íoc.
Shocraíomar gur príomhábhar iniúchta é seo toisc go raibh leibhéal ard
castachta agus breithiúnais bainteach le léirmhíniú rialacha na Scéime agus
le cinneadh cuntasaíochta agus leordhóthanacht na nochtuithe sna ráitis
airgeadais.

Rinneamar ár dtuiscint ar mheasúnú BSL ar a n-oibleagáidí i leith Scéim
Sochair Shainithe BSL a nuashonrú agus rinneamar machnamh ar oiriúnacht
leanúnach na cóireála cuntasaíochta i gcomhthéacs IAS 19 “Sochair
Fostaithe”.
Rinneamar fiosrúcháin ón lucht bainistíochta sinsearaí agus ón abhcóide
dlí inmheánach agus léamar miontuairiscí an bhoird, an cháipéisíocht
inmheánach agus an comhfhreagras don bhliain chun a dhearbhú nach
ndearnadh aon athruithe ar sheasamh ná ar ghealltanais an Ghrúpa
d’fhostaithe ón 31 Nollaig 2020.
Fuaireamar léiriú ón mBord nach bhfuil sé ar intinn ag BSL aon íocaíochtaí
breise a dhéanamh leis an Scéim, lena n-áirítear a mhéid a bhíonn aon
easnaimh nó easnaimh sa todhchaí faoin íoschaighdeán maoinithe, seachas
ranníocaíochtaí ráta seasta rialta BSL, atá sonraithe. laistigh de Rialacha na
Scéime. Rinneamar machnamh ar an athrú ar Rialacha na Scéime a curtha
chun feidhme ag Bord BSL mar chuid den phlean chun aghaidh a thabhairt
ar an easnamh Maoinithe Íosta.
Chuir BSL in iúl dúinn nach gnáthscéim “iarmhéid costas” í an Scéim
Pinsin Sochair Sainithe ina bhfuil an fostóir faoi dhliteanas iarmhéid na
ranníocaíochtaí a theastaíonn chun sochair a mhaoiniú a íoc.
Léiríonn an chóir chuntasaíochta agus na nochtuithe sna ráitis airgeadais an
seasamh seo.

Aitheantas Ioncaim - Ioncam Leictreach Éireann Neamhbhilleáilte
Féach nóta 1 (xvii) (Ráiteas ar Bheartais Chuntasaíochta) agus nóta
18 Ráitis airgeadais a ghabhann leis na ráitis airgeadais
Is é ioncam neamhbhilleáilte an t-ioncam ó fhuinneamh a sholáthraítear
don chustaiméir idir dáta a mbille deiridh agus an dáta deiridh bliana agus
teastaíonn meastachán uaidh.
Agus an t-ioncam neamhbhilleáilte ag deireadh na bliana á chinneadh,
meastar méideanna trí thagairt do cheannacháin toirte leictreachais agus do
bhoinn tuisceana eile.
In Electric Ireland, ag cur san áireamh méid an bhonn custaiméirí cónaithe
agus fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBM), úsáidtear meastacháin
freisin chun na luachanna atá inchurtha i leith na méideanna seo i bPoblacht
na hÉireann (ROI) a chinneadh agus tá siad ábhartha do na ráitis airgeadais.
Tá castacht shuntasach ann freisin sa samhail a úsáidtear chun ioncam
neamhbhilleáilte a mheas i leith custaiméirí cónaitheacha agus GBM ag
deireadh na bliana. Shocraíomar gur príomhábhar iniúchta é seo i bhfianaise
leibhéal na castachta agus na meastachán a bhaineann leis an ioncam
neamhbhille a chinneadh ag deireadh na bliana.

Rinneamar measúnú ar chumraíocht feidhmchlár an chórais rialuithe
ginearálta TF agus rialuithe an phróisis ghnó maidir le córais bhilleála.
Rinneamar meastóireacht ar shláine na samhla a úsáideann an Grúpa chun
ioncam neamhbhilleáilte a ríomh. ioncam neamhbhilleáilte do chustaiméirí
cónaitheacha agus fiontair bheaga agus mheánmhéide i bPoblacht na
hÉireann. Chuireamar in aghaidh oiriúnacht na meastachán a úsáideadh sa
samhail trí thagairt do shonraí stairiúla agus reatha agus do phraghsáil reatha.
Áiríodh inár gcuid oibre ionchuir ábhartha áirithe sa mhúnla a réiteach leis na
sonraí foinse bunúsacha.
Rinneamar machnamh freisin ar an toradh ó athbhreithnithe siarghabhálacha
ar mheastacháin roimhe seo a rinneadh i gcomparáid le sonraí billeála
iarbhír agus chuireamar faisnéis eile san áireamh mar chuid dár mbreithniú
ar theicnící meastacháin an Ghrúpa lena n-áirítear réasúntacht anailíse
íogaireachta na bainistíochta, ar phríomhthoimhdí.
Tháinig muid ar an gconclúid go raibh na toimhdí agus na modheolaíochtaí a
ghlac an bhainistíocht chun an t-ioncam neamhbhilleáilte a ríomh ag deireadh
na bliana réasúnta.

Conas a chuir muid an raon feidhme iniúchta in oiriúint
Tá an Grúpa struchtúrtha ar fud ceithre phríomhrannán intuairiscithe agus feidhm na ceannoifige. Shocraíomar go bhfuil cúig chomhpháirt tuairiscithe ann, ceithre
cinn i bPoblacht na hÉireann agus ceann i dTuaisceart Éireann. Chuireamar raon feidhme ár n-iniúchta in oiriúint chun a chinntiú go ndearna muid go leor oibre
le go mbeimis in ann tuairim a thabhairt ar na ráitis airgeadais ina n-iomláine, ag cur struchtúr an Ghrúpa, na próisis agus na rialuithe cuntasaíochta san áireamh,
agus an tionscal ina bhfuil an Grúpa ag feidhmiú. Chlúdaigh ár gcuid oibre iniúchta níos mó ná 90% d’ioncam an Ghrúpa, brabús roimh chánachas agus earraí
eisceachtúla, sócmhainní iomlána agus dliteanais iomlána. Rinne foireann an Ghrúpa an obair iniúchta riachtanach go léir maidir leis na ceithre chomhpháirt
tuairiscithe i bPoblacht na hÉireann. Faoi threoir ó fhoireann an Ghrúpa, rinne ár ngnólacht líonra i dTuaisceart Éireann iniúchadh ar Comhpháirt tuairiscithe NIE
Networks. Shocraíomar an leibhéal rannpháirtíochta a theastaigh uainn a bheith acu ina gcuid oibre iniúchta le go mbeimis in ann a fháil amach an bhfuarthas
go leor fianaise iniúchta iomchuí mar bhonn lenár dtuairim ar ráitis airgeadais an Ghrúpa ina iomláine. Bhí cumarsáid agus plé rialta againn lenár bhfoireann i
dTuaisceart Éireann le linn an phróisis iniúchta. Fuaireamar meabhrán mionsonraithe scrúdaithe ar obair a rinneadh agus ar thorthaí ábhartha chomh maith le
tuarascáil iniúchta a chuir lenár dtuiscint ar an comhpháirt tuairiscithe.
Ábharthacht
Bhí tionchar ag ár bhfeidhmiú ábharthachta ar scóip ár n-iniúchta. Shocraíomar tairseacha cainníochtúla áirithe maidir le hábharthacht. Chabhraigh siad seo,
mar aon le cúinsí cáilíochtúla, linn raon feidhme ár n-iniúchta agus cineál, uainiú agus méid ár nósanna imeachta iniúchta a chinneadh ar na míreanna agus na
nochtuithe líne ráitis airgeadais aonair agus chun éifeacht na míráiteas a mheas, ina n-aonair agus ina n-iomláine na ráitis airgeadais ina n-iomláine.
Bunaithe ar ár mbreithiúnas gairmiúil, shocraíomar ábharthacht na ráiteas airgeadais ina iomláine mar a leanas:

Ráiteas airgeadais an Ghrúpa

Ráiteas Airgeadais na Máthairchuideachta

Ábharthacht fhoriomlán

€23 milliún (2020: €21 milliún)

€23 milliún (2020: €21 milliún)

Conas a shocraigh muid é

ar 5% den bhrabús roimh cháin agus earraí
eisceachtúla.

Bunaithe ar ábharthacht an Ghrúpa.

Réasúnaíocht don tagarmharc

Measaimid gur tagarmharc cuí é brabús roimh
cháin agus míreanna eisceachtúla curtha i
bhfeidhm toisc go bhfuil an Grúpa dírithe
ar bhrabús agus gur míreanna suntasacha
neamh-athfhillteacha iad na míreanna
eisceachtúla nach léiríonn gníomhaíocht trádála
leanúnach an Ghrúpa. Don iniúchadh 2021
eisíomar freisin c. €113 milliún de chaillteanais
aitheanta de thart ar €113 milliún maidir leis
na babhtálacha boilscithe-nasctha chun ár
n-ábharthacht a chinneadh toisc go ndéanann
leibhéal na muirear seo feidhmíocht bhunúsach
an Ghrúpa a shaobhadh.

Mheasamar go raibh sé iomchuí ábharthacht ráitis airgeadais
na Máthairchuideachta a shrianadh go € 23 milliún, is é sin a
cuireadh i bhfeidhm ar ráitis airgeadais an Ghrúpa.

D’aontaíomar leis an gCoiste Iniúchta go dtuairisceoimis dóibh ar mhíráitis a aithníodh le linn ár n-iniúchta os cionn €500,000 i leith iniúchadh an Ghrúpa agus na
Máthairchuideachta. chomh maith le míráiteas faoin méid sin arbh fhiú, dar linn, tuairisciú ar chúiseanna cáilíochtúla.
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Conclúidí a bhaineann le gnóthas leantach
Áiríodh inár meastóireacht ar mheasúnú chomhaltaí an Bhoird ar chumas an Ghrúpa agus na Máthairchuideachta leanúint le bunús na cuntasaíochta gnóthais
leantaigh a ghlacadh:
- Tuiscint, meastóireacht agus comparáid a dhéanamh le buiséid cheadaithe ar na toimhdí atá mar bhonn agus taca le measúnú gnóthais leantaigh chomhaltaí an
Bhoird;
- Breithniú ar an leachtacht atá ar fáil mar atá leagtha amach i Nótaí 18 agus 21 de na ráitis airgeadais;
- Na príomhthéarmaí a bhaineann le comhaontuithe saoráidí creidmheasa imrothlacha a léamh agus a mheas chun a n-infhaighteacht a dhearbhú;
- Breithniú an tseomra iomláin sa mheasúnú gnóthais leantaigh; agus
- Meastóireacht ar na nochtuithe sna ráitis airgeadais agus a gcomhsheasmhacht leis an mbunmheasúnú a rinne comhaltaí an Bhoird

FREAGRACHTAÍ AS NA RÁITIS AIRGEADAIS AGUS AN INIÚCHADH

Bunaithe ar an obair atá déanta againn, níor shainaithníomar aon neamhchinnteachtaí ábhartha a bhaineann le himeachtaí nó coinníollacha a d’fhéadfadh amhras
suntasach a chaitheamh, ina n-aonair nó i dteannta a chéile, ar chumas an Ghrúpa nó an Mháthairchuideachta leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach ar
feadh tréimhse dhá mhí déag ar a laghad ón dáta a údaraítear na ráitis airgeadais a eisiúint.
Agus na ráitis airgeadais á n-iniúchadh againn, tháinig muid ar an gconclúid gur iomchuí úsáid chomhaltaí an Bhoird ar bhonn cuntasaíochta an ghnóthais
leantaigh agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú.
Mar sin féin, toisc nach féidir gach imeacht nó coinníoll sa todhchaí a thuar, ní ráthaíocht é an tátal seo maidir le cumas an Ghrúpa nó an Mháthairchuideachta
leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach.
Maidir le tuairisciú an Ghrúpa ar an gcaoi ar chuir siad Cód Rialachais Chorparáidigh na RA i bhfeidhm, níl aon rud ábhartha againn le cur leis nó aird a tharraingt
air maidir le ráiteas chomhaltaí an Bhoird sna ráitis airgeadais faoi cé acu a mheas baill an Bhoird gur iomchuí an bunús gnó cuntasaíochta.
Déantar cur síos ar ár bhfreagrachtaí agus ar fhreagrachtaí chomhaltaí an Bhoird maidir le gnóthas leantach sna codanna ábhartha den tuarascáil seo.
AG TUAIRISCIÚ AR FHAISNÉIS EILE
Cuimsítear san fhaisnéis eile an fhaisnéis uile sa Tuarascáil Bhliantúil seachas na ráitis airgeadais agus tuarascáil ár n-iniúchóirí air. Tá comhaltaí an Bhoird
freagrach as an fhaisnéis eile. Ní chumhdaítear inár dtuairim ar na ráitis airgeadais an fhaisnéis eile agus, dá réir sin, ní thugaimid tuairim iniúchta in iúl nó, ach
amháin a mhéid a luaitear a mhalairt go sainráite sa tuarascáil seo, aon chineál dearbhaithe orthu.
Maidir lenár n-iniúchadh ar na ráitis airgeadais, is é an fhreagracht atá againn ná an fhaisnéis eile a léamh agus, atá é sin á dhéanamh againn, breithniú a
dhéanamh cibé an bhfuil an fhaisnéis eile neamhréireach go hábhartha leis na ráitis airgeadais nó an míluaitear ár n-eolas a fuarthas san iniúchadh nó , a
mhalairt. Má shainaithnímid neamhréireacht ábhartha dealraitheach nó míráiteas ábhartha, éilítear orainn nósanna imeachta a dhéanamh chun a thabhairt i
gcrích an bhfuil míráiteas ábhartha ar na ráitis airgeadais nó míráiteas ábhartha ar an bhfaisnéis eile. Más rud é go bhfuil, bunaithe ar an obair a rinneamar,
tagaimid go dtí an tuairim go bhfuil míthuiscint ábhartha den eolas eile seo, ní mór dúinn an fíoras sin a thuairisciú. Níl aon ní le tuairisciú againn bunaithe ar
na freagrachtaí sin.
Maidir le Tuarascáil Chomhaltaí an Bhoird, rinneamar machnamh freisin ar cuireadh na nochtuithe a cheanglaítear le Rialacháin BSL san áireamh. Bunaithe ar
na freagrachtaí a thuairiscítear thuas agus ar ár gcuid oibre a rinneadh le linn an iniúchta, ISAnna (Éire) agus Acht na gCuideachtaí 2014 (CA14), a chuirtear
i bhfeidhm maidir le hiniúchadh a dhéanamh ar ráitis airgeadais BSL le Rialacháin BSL arna nglacadh de bhun Achtanna BSL 1927 go 2014, ceanglaítear
orainn tuairimí agus ábhair áirithe a thuairisciú freisin mar a thuairiscítear thíos (a éilíonn ISAnna (Éire) mura ndeirtear a mhalairt).
Tuarascáil Chomhaltaí an Bhoird
• Is é ár dtuairim, bunaithe ar an obair a rinneadh le linn an iniúchta, go bhfuil an fhaisnéis a tugadh i dTuarascáil Chomhaltaí an Bhoird don bhliain dar críoch 31 Nollaig
2021 comhsheasmhach leis na ráitis airgeadais agus ullmhaíodh í de réir na gceanglas dlíthiúil is infheidhme. (CA14)
• Bunaithe ar an eolas agus ar an tuiscint ar an nGrúpa agus Máthairchuideachta agus ar an timpeallacht a aimsítear le linn an iniúchta, níor aithníomar míráitis ábhartha
i dTuarascáil na comhaltaí Bhord (CA14)
An Cód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (an “Cód”)
Faoin gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (an “Cód”) éilítear orainn tuairisc a thabhairt duit mura léiríonn an ráiteas maidir leis an gcóras
rialaithe inmheánaigh atá san áireamh i dTuarascáil Rialachais an Bhoird ar leathanaigh 100 go 110 comhlíonadh an Ghrúpa le mír 1.9 (iv) den Chód nó
mura bhfuil sé ag teacht leis an bhfaisnéis atá ar eolas againn ónár gcuid oibre iniúchta ar na ráitis airgeadais. Níl aon ní le tuairisciú againn maidir leis an
bhfreagracht seo.

Freagrachtaí bhaill den Bhord maidir leis na ráitis airgeadais
Mar a mhínítear níos iomláine sa Ráiteas um Fhreagrachtaí Comhaltaí Boird atá leagtha amach ar leathanach 125, tá comhaltaí an Bhoird freagrach as na
ráitis airgeadais a ullmhú de réir an chreata is infheidhme agus as a bheith sásta go dtugann siad léargas fíor agus cóir.
Tá comhaltaí an Bhoird freagrach freisin as cibé rialú inmheánach a chinneann siad is gá chun a chumasú ráitis airgeadais a ullmhú atá saor ó mhíráiteas
ábhartha, cibé acu mar gheall ar chalaois nó earráid.
Agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, tá comhaltaí an Bhoird freagrach as measúnú a dhéanamh ar chumas an Ghrúpa agus na Tuismitheora leanúint ar
aghaidh mar ghnóthas leantach, ag nochtadh de réir mar is infheidhme, ábhair a bhaineann le gnóthas leantach agus bunús cuntasaíochta an ghnóthais
leantaigh a úsáid mura bhfuil sé i gceist ag baill an Bhoird ceachtar acu an Grúpa nó an Tuismitheoir a leachtú nó deireadh a chur le hoibríochtaí, nó gan aon
rogha réadúil a bheith acu ach é sin a dhéanamh.
Freagrachtaí na niniúchóirí maidir le hiniúchadh na ráiteas airgeadais
Is iad na cuspóirí atá againn ná dearbhú réasúnta a fháil maidir le cibé an bhfuil na ráitis airgeadais ina iomláine saor ó mhíráiteas ábhartha, cibé mar gheall
ar chalaois nó ar earráid, agus chun Tuarascáil na nIniúchóirí a eisiúint ina n-áirítear ár dtuairim. Is dearbhú ardleibhéil é dearbhú réasúnta, ach ní ráthaíocht
é go mbraithfear míráiteas ábhartha i gcónaí, nuair a bhíonn siad ann, fiú nuair a dhéantar an t-iniúchadh de réir ISAnna (Éire). Féadtar míráiteas teacht as
calaois nó earráid agus meastar go bhfuil siad ábhartha más rud é go bhféadtar a mheas go réasúnta go mbeadh tionchar acu ar chinntí eacnamaíocha na
n-úsáideoirí a ghlactar ar bhonn na ráiteas airgeadais seo, ina n-aonar nó ina n-iomláine.
D’fhéadfadh go n-áireofaí inár dtástáil iniúchta daonraí iomlána idirbhearta agus iarmhéideanna áirithe a thástáil, agus teicnící iniúchta sonraí á n-úsáid,
b’fhéidir. De ghnáth, áfach, baineann sé le líon teoranta earraí a roghnú le haghaidh tástála, seachas daonraí iomlána a thástáil. Déanfaimid iarracht go minic
díriú ar earraí áirithe le haghaidh tástála bunaithe ar a méid nó a dtréithe riosca. I gcásanna eile, úsáidfimid sampláil iniúchta chun cur ar ár gcumas teacht ar
chonclúid faoin daonra as a roghnaítear an sampla.
Tá cur síos breise ar ár bhfreagrachtaí maidir le hiniúchadh na ráiteas airgeadais ar láithreán gréasáin an IAASA ar:
https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf
Tá an cur síos seo mar chuid de thuarascáil na n-iniúchóirí.
Úsáid na tuarascála seo
Ullmhaíodh an tuarascáil seo, lena n-áirítear na tuairimí, do Shealbhóirí Stoic BSL agus mar sin amháin de réir alt 391 d'Acht na gCuideachtaí 2014, a
cuireadh i bhfeidhm maidir le BSL leis na Rialacháin arna nglacadh de bhun Achtanna BSL 1927 go 2014, agus chun aon chríche eile. Ní ghlacaimid,
agus muid ag tabhairt na dtuairimí seo, freagracht as aon chuspóir eile nó le haon duine eile a dtaispeántar an tuarascáil seo dó nó a bhféadfadh sé
teacht faoina lámha ach amháin nuair a chomhaontaítear go sainráite lenár dtoiliú i scríbhinn roimh ré.
TUARISCIÚ RIACHTANACH EILE
Acht na gCuideachtaí 2014 Tuairimí ar ábhair eile
• Fuaireamar an fhaisnéis agus na mínithe go léir a mheasamar a bheith riachtanach chun críocha ár n-iniúchta.
• Is é ár dtuairim gur leor taifid chuntasaíochta na Máthairchuideachta chun go bhféadfaí ráitis airgeadais na Máthairchuideachta a iniúchadh go héasca agus
i gceart.
• Tá Clár Comhardaithe na Máthairchuideachta ag teacht leis na taifid chuntasaíochta.
Acht na gCuideachtaí 2014 Tuairisciú eisceachta
Luach saothair agus idirbhearta Chomhaltaí an Bhoird
Faoi Acht na gCuideachtaí 2014 éilítear orainn tuairisc a thabhairt duit más rud é, inár dtuairim, nach ndearnadh nochtadh luach saothair agus idirbhearta comhaltaí boird
a shonraítear le hailt 305 go 312 den Acht sin. Níl aon eisceacht againn le tuairisciú a éiríonn as an bhfreagracht seo.

Measúnú chomhaltaí an Bhoird ar ionchais an Ghrúpa agus ar na príomhrioscaí a chuirfeadh sócmhainneacht nó leachtacht an Ghrúpa i
mbaol
Mar thoradh ar thuairisciú deonach chomhaltaí an Bhoird ar an gcaoi ar chuir siad Cód Rialachais Chorparáidigh na RA (“Cód na RA”) i bhfeidhm, faoi ISAnna (Éire)
iarrtar orainn tuairisc a thabhairt duit má tá aon rud ábhartha againn le cur leis nó le tarraingt. aird ar:
• Deimhniú chomhaltaí an Bhoird ar leathanach 109 den Tuarascáil Bhliantúil go ndearna siad measúnú láidir ar na príomhrioscaí atá os comhair an Ghrúpa, lena
n-áirítear iad siúd a chuirfeadh a shamhail ghnó, feidhmíocht sa todhchaí, sócmhainneacht nó leachtacht i mbaol.
• Na nochtuithe sa Tuarascáil Bhliantúil a chuireann síos ar na rioscaí sin agus a mhíníonn an chaoi a bhfuil siad á mbainistiú nó á maolú.
• Míniú chomhaltaí an Bhoird ar leathanach 109 den Tuarascáil Bhliantúil maidir leis an gcaoi a ndearna siad ionchais an Ghrúpa a mheas, cén tréimhse a rinne siad
amhlaidh agus cén fáth a measann siad go bhfuil an tréimhse sin oiriúnach, agus a ráiteas i dtaobh an bhfuil siad oiriúnach ionchas réasúnach a bheith acu go mbeidh
an Grúpa in ann leanúint ar aghaidh ag feidhmiú agus a dhliteanais a chomhlíonadh de réir mar a bheidh siad dlite thar thréimhse a measúnaithe, lena n-áirítear aon
nochtadh gaolmhar a tharraingíonn aird ar aon cháilíochtaí nó toimhdí riachtanacha.
Níl aon ní le tuairisciú againn maidir leis an bhfreagracht seo.
Forálacha eile de Chód na Ríochta Aontaithe
Mar thoradh ar thuairisciú deonach chomhaltaí an Bhoird ar an gcaoi ar chuir siad Cód na RA i bhfeidhm, éilítear orainn tuairisc a thabhairt duit más rud é,
inár dtuairim:
• Sa ráiteas a thug comhaltaí an Bhoird ar leathanach 125 go measann siad go bhfuil an Tuarascáil Bhliantúil a glacadh cothrom, cothrom agus sothuigthe agus
soláthraíonn sé an fhaisnéis atá riachtanach do na baill chun seasamh agus feidhmíocht, samhail ghnó agus straitéis an Ghrúpa agus na Máthairchuideachta a mheas
ar neamhréir go hábhartha lenár n-eolas ar an nGrúpa agus ar an Máthairchuideachta a fuarthas le linn dúinn ár n-iniúchadh a dhéanamh.
• Ní thugann an chuid den Tuarascáil Bhliantúil ar leathanach 112 ina ndéantar cur síos ar obair an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca aghaidh go hiomchuí ar ábhair
a chuireann muid in iúl don Choiste Iniúchta agus Riosca.
Níl aon ní le tuairisciú againn maidir leis an bhfreagracht seo.
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Ráitis Airgeadais

Ráiteas Ioncaim an Ghrúpa

Ráiteas an Ghrúpa maidir le hIoncam Cuimsitheach

Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2021

Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2021
2021
Gan
míreanna
Míreanna
míreanna eisceachtúla
Nótaí eisceachtúla
nóta 6

2020

Iomlán

Gan míreanna
míreanna
eisceachtúla

Míreanna
eisceachtúla
nóta 6

Iomlán

€m

€m

€m

€m

Ioncam

4

5,248.0

152.0

5,400.0

3,731.4

Ioncam oibriúcháin eile( glan)

7

19.2

3.2

22.4

Glanchaillteanais lagaithe ar shócmhainní
airgeadais
Costais oibriúcháin (glan)

18.6

-

18.6

8/18

(21.8)

-

(21.8)

(24.8)

-

(24.8)

8

(4,566.8)

(64.3)

(4,631.1)

(3,109.2)

(247.3)

(3,356.5)

678.6

90.9

769.5

616.0

(247.3)

368.7

Brabús oibriúcháin
Glan-ús ar iasachtaíochtaí

9

(118.6)

-

(118.6)

(125.5)

-

(125.5)

Muirir mhaoinithe

9

(12.9)

-

(12.9)

(18.6)

-

(18.6)

Gluaiseacht luacha chóir ar ionstraimí
airgeadais

9

(126.9)

-

(126.9)

(50.4)

-

(50.4)

Ioncam airgeadais

9

Glanchostas maoinithe
Lagú ar infheisteoir cuntas cothromais
Sciar de bhrabús/(caillteanas) na
ninstitiúidí infheistiúcháin ar cuireadh modh
cuntasaíochta an chothromais i bhfeidhm
orthu, glan ar cháin

16

6.7

-

6.7

2.1

-

2.1

(251.7)

-

(251.7)

(192.4)

-

(192.4)

-

(153.5)

(153.5)

-

-

-

(75.9)

-

(75.9)

9.3

-

9.3

351.0

(62.6)

288.4

432.9

(247.3)

185.6

(85.1)

(12.6)

(97.7)

(76.1)

16.3

(59.8)

265.9

(75.2)

190.7

356.8

(231.0)

125.8

Sealbhóirí cothromais na Máthairchuideachta

290.3

(75.2)

215.1

360.8

(231.0)

129.8

Leas neamh-rialaithe

(24.4)

-

(24.4)

(4.0)

-

(4.0)

Brabús don bhliain airgeadais

265.9

(75.2)

190.7

356.8

(231.0)

125.8

Brabús roimh chánachas
Speansas cháin ioncaim
Brabús tar éis cánachais

21

Inchurtha i leith:

Brabús don bhliain airgeadais
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2021

2020

€m

€m

190.7

125.8

Míreanna nach n-athrangófar ina dhiaidh sin do bhrabús nó caillteanas:
Gnóthacháin / (caillteanais) achtúireacha scéim pinsin NIE Networks
Cáin ar mhíreanna nach ndéanfar a athaicmiú do bhrabús nó caillteanas

98.4

(26.4)

(11.2)

8.7

87.2

(17.7)

4.0

(10.2)

Míreanna a fhéadtar a athaicmiú ina dhiaidh sin do bhrabús nó caillteanas:
Difríochtaí aistriúcháin ar chomhdhlúthú fochuideachtaí eachtracha

-

0.1

(12.0)

(20.9)

Gnóthachain / (caillteanais) luacha chóir ar fhálta sreafa airgid in infheisteoirí cuntas cothromais

59.1

(36.4)

Aistrithe chuig ráiteas ioncaim ar fhálta sreabhadh airgid

24.2

15.9

1.5

2.6

(11.3)

6.9

Fálú éifeachtach glaninfheistíochta i bhfochuideachta eachtrach
Caillteanais luacha chóir ar fhálta sreabhadh airgid

Cáin ar mhíreanna a dhéantar nó a fhéadtar a athaicmiú ina dhiaidh sin do bhrabús nó caillteanas
Cáin ar mhíreanna a dhéantar nó a fhéadtar a athaicmiú ina dhiaidh sin do bhrabús nó caillteanas i ndáil le
hinstitiúidí infheistiúcháin ar cuireadh modh an chothromais i bhfeidhm orthu

(3.0)

(2.0)

62.5

(44.0)

Ioncam cuimsitheach eile don bhliain airgeadais, glan ó cháin

149.7

(61.7)

Ioncam cuimsitheach iomlán don bhliain airgeadais

340.4

64.1

Cáin ar mhíreanna a aistríodh chuig ráiteas ioncaim

Inchurtha i leith:
Sealbhóirí cothromais na Máthairchuideachta

364.8

68.1

Leas neamh-rialaithe

(24.4)

(4.0)

Ioncam cuimsitheach iomlán don bhliain airgeadais

340.4

64.1
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Ráitis Airgeadais

Clár Comhardaithe an Ghrúpa

Ráiteas an Ghrúpa maidir le hAthruithe ar Chothromas

Amhail an 31 Nollaig 2021

Amhail an 31 Nollaig 2021

SÓCMHAINNÍ
Sócmhainní neamhreatha
Maoin, gléasra agus trealamh
Sócmhainní doláimhsithe
Sócmhainní cheart úsáide
Cáilmheas
Infheistíochtaí in institiúidí infheistiúcháin ar cuireadh modh cuntasaíochta an chothromais i
bhfeidhm orthu
Infheistíochtaí sócmhainní airgeadais ar luach cóir trí bhrabús nó caillteanas
Trádáil agus earraí infhaighte eile
Ionstraimí airgeadais díorthacha
Sócmhainní cánach iarchurtha
Sócmhainní Neamhreatha Iomlána
Sócmhainní Reatha
Fardail
Sócmhainní doláimhsithe
Ionstraimí airgeadais díorthacha
Sócmhainn cánach reatha
Trádáil agus earraí infhaighte eile
Airgead tirim agus coibhéisí airgid
Sócmhainní Reatha Iomlána

2021

2020

Notes

€m

€m

12
13
14
15

11,353.3
466.9
113.3
201.3

10,930.1
426.8
123.6
169.0

16

282.5

378.1

16
18
23
21

5.3
216.0
86.3
1.8
12,726.7

8.6
149.3
8.3
1.7
12,195.5

17
13
23

131.4
329.0
595.7
32.2
1,638.9
537.0
3,264.2

160.1
120.1
169.6
5.7
942.6
248.7
1,646.8

15,990.9

13,842.3

1,949.4
30.5
(2.4)
(192.5)
7.6
2,367.8
4,160.4

1,957.7
22.2
(6.4)
(243.4)
(50.9)
2,243.1
3,922.3

(49.1)
4,111.3

(14.2)
3,908.1

5,292.5
106.7
84.2
6.7
39.4
9.3
1,355.1
560.7
498.6
805.1
8,758.3

5,114.0
107.3
95.3
116.9
47.0
1,269.1
597.7
462.3
604.9
8,414.5

18
19

Iomlán na sócmhainní
COTHROMAS
Stoc caipitil
Cúlchiste fuascailte caipitil
Cúlchiste aistriúcháin
Cúlchistí eile
Cúlchiste falú sreafa airgid
Tuilleamh coimeádta
Cothromas is inchurtha i leith sealbhóirí cothromais na Máthairchuideachta

20

Leas neamh-rialaithe
Cothromas iomlán
DLITEANAIS
Dliteanais neamhreatha
Iasachtaíochtaí agus fiachas eile
Dliteanais léasa
Dliteanas - scéim pinsin BSL
Dliteanas - Scéim pinsin NIE Networks
Dliteanais a bhaineann le fostaithe
Suimeanna iníoctha trádála agus suimeanna iníoctha eile
Ioncam iarchurtha
Soláthairtí
Dliteanais chánach iarchurtha
Ionstraimí airgeadais díorthacha
Dliteanais Neamhreatha Iomlána
Dliteanais reatha
Iasachtaíochtaí agus fiachas eile
Dliteanais léasa
Dliteanas - scéim pinsin BSL
Dliteanais a bhaineann le fostaithe
Suimeanna iníoctha trádála agus suimeanna iníoctha eile
Ioncam iarchurtha
Soláthairtí
Ionstraimí airgeadais díorthacha
Dliteanais Reatha Iomlána

22
14
25
24
25
26
27
28
21
23

70.7
12.8
10.5
80.4
1,763.5
93.3
443.7
646.4
3,121.3

129.6
17.5
11.0
90.1
821.4
91.0
166.4
192.7
1,519.7

Dliteanais Iomlána

11,879.6

9,934.2

Cothromas agus dliteanais iomlána

15,990.9

13,842.3

Terence O’Rourke, (Cathaoirleach)
Noreen O'Kelly, Comhalta Boird
Pat Fenlon, Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Airgeadais agus Tráchtála an Ghrúpa

22
14
25
25
26
27
28
23

Réiteach d’athruithe ar chothromas

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020
Ioncam cuimsitheach iomlán / (speansas) don bhliain
Brabús don bhliain airgeadais
Caillteanais achtúireacha scéim pinsin NIE Networks
Coigeartuithe um aistriú airgeadra eachtraigh
Faluithe sreafa airgid:
- Gnóthachain / (caillteanais) luacha chóir
- Aistrithe chuig ráiteas ioncaim
- Costas airgeadais (ús)
- Costas airgeadais (gluaiseachtaí um aistriú airgeadra
eachtraigh)
- Speansais oibriúcháin eile
Caillteanais luacha chóir ar fhaluithe ar institiúidí
infheistiúcháin ar cuireadh modh cuntasaíochta an
chothromais i bhfeidhm orthu
Cáin ar mhíreanna a tugadh díreach ar aghaidh chuig an
ráiteas ar ioncam cuimsitheach eile (ICE)
Cáin ar mhíreanna a aistríodh chuig ráiteas ioncaim
Cáin ar earraí a tugadh go díreach chuig ICE
d’infheisteoirí cuntasaithe cothromais
Ioncam cuimsitheach iomlán / (speansas) don
bhliain

Stoc
Fuascailtí
falaithe
€m

Cúlchiste
shreabhadh airgid thirim
falaithe
€m

Cúlchistí
eile1
€m

Tuilleamh
tuilleamh
€m

€m

€m

Iomlán
cothromas
€m

1,966.4

3.7

13.5

(17.0)

(233.2)

2,171.8

3,905.2

(10.0)

3,895.2

-

(10.1)

-

-

(26.4)
-

129.8
-

129.8
(26.4)
(10.1)

(4.0)
-

125.8
(26.4)
(10.1)

-

-

-

(20.9)

-

-

(20.9)

-

(20.9)

-

-

-

5.2

-

-

5.2

-

5.2

-

-

-

20.5

-

-

20.5

-

20.5

-

-

-

(9.8)

-

-

(9.8)

-

(9.8)

-

-

-

(36.4)

-

-

(36.4)

-

(36.4)

-

-

-

2.6

8.7

-

11.3

-

11.3

Stoc Difríochtaí
caipitil
falaithe
€m
€m

neamhRIALUITHE
ús
Iomlán

-

-

-

(2.0)

-

-

(2.0)

-

(2.0)

-

-

-

6.9

-

-

6.9

-

6.9

-

(10.1)

-

(33.9)

(17.7)

129.8

68.1

(4.0)

64.1

Idirbhearta le húinéirí a aithnítear go díreach i gcothromas
Díbhinní
(8.7)
Athcheannach a scaireanna féin1
Foráil athcheannaigh ESOP2
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020
1,957.7

(6.4)

8.7
22.2

(50.9)

7.5
(243.4)

(50.1)
(8.4)
2,243.1

(50.1)
(8.4)
7.5
3,922.3

(0.2)
(14.2)

(50.3)
(8.4)
7.5
3,908.1

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021

1,957.7

(6.4)

22.2

(50.9)

(243.4)

2,243.1

3,922.3

(14.2)

3,908.1

-

4.0

-

-

98.4
-

215.1
-

215.1
98.4
4.0

(24.4)
-

190.7
98.4
4.0

-

-

-

(12.0)

-

-

(12.0)

-

(12.0)

-

-

-

4.7

-

-

4.7

-

4.7

-

-

-

(18.2)

-

-

(18.2)

-

(18.2)

-

-

-

37.7

-

-

37.7

-

37.7

-

-

-

59.1

-

-

59.1

-

59.1

-

-

-

1.5

(11.2)

-

(9.7)

-

(9.7)

-

-

-

(3.0)

-

-

(3.0)

-

(3.0)

Ioncam cuimsitheach iomlán / (speansas) don bhliain
Brabús don bhliain airgeadais
Gnóthachán achtúireach scéim pinsin Líonraí NIE
Coigeartuithe um aistriú airgeadra eachtraigh
Faluithe sreafa airgid:
- Glanchaillteanas luacha chóir
- Aistrithe chuig ráiteas ioncaim
- Costas airgeadais (ús)
- Costas airgeadais (gluaiseachtaí um aistriú airgeadra
eachtraigh)
- Speansais oibriúcháin eile
Caillteanais luacha chóir ar fhaluithe ar infheisteoirí
cuntasaithe cothromais
Cáin ar mhíreanna a tugadh díreach ar aghaidh chuig
an ráiteas ar ioncam cuimsitheach eile (ICE)
Cáin ar mhíreanna a aistríodh chuig ráiteas ioncaim
Cáin ar earraí a tugadh go díreach chuig ICE
d’infheisteoirí cuntasaithe cothromais
Ioncam cuimsitheach iomlán / (speansas) don bhliain

-

-

-

(11.3)

-

-

(11.3)

-

(11.3)

-

4.0

-

58.5

87.2

215.1

364.8

(24.4)

340.4

Idirbhearta le húinéirí a aithnítear go díreach i gcothromas
Díbhinní
Athcheannach a scaireanna féin1
(8.3)
Foráil athcheannaigh ESOP2
Cúlchiste fuascailte
Ús neamhrialaithe ar éadáil So Energy
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021
1,949.4

(2.4)

8.3
30.5

7.6

(27.0)
(9.3)
(192.5)

(80.8)
(9.6)
2,367.8

(80.8)
(9.6)
(27.0)
(9.3)
4,160.4

(10.5)
(49.1)

(80.8)
(9.6)
(27.0)
(9.3)
(10.5)
4,111.3

I measc na gcúlchistí eile tá (i) cúlchistí eile a bhaineann le scéim pinsin Northern Ireland Electricity Networks Limited (NIE Networks) de (€150.0) milliún (2020: (€
237.2) milliún), (ii) cúlchiste neamh-indáilte de ( 5.0) milliún a cruthaíodh ar dhíol scair an Ghrúpa in Ocean Communications Limited in 2001; (iii) foráil athcheannaigh
ESOP a bhaineann leis an méid atá geallta ag BSL go dtí seo le ceannach ó mhargadh inmheánach ESOP € nialas (2020: (€nialas) milliún), agus (iv) (€9.3) cúlchiste
fuascailte a bhaineann leis an rogha a chur in So Energy (2020: (€nialas) milliún). Féach nóta 20 le haghaidh tuilleadh sonraí faoi chúlchistí eile agus nóta 32 le
haghaidh faisnéise ar athcheannach ESOP.								

1

Féach nóta 32 le haghaidh faisnéise ar athcheannach ESOP.

2
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Ráitis Airgeadais

Clár Comhardaithe na Máthairchuideachta

Ráiteas na Máthairchuideachta maidir le hAthruithe ar Chothromas

Amhail an 31 Nollaig 2021

Amhail an 31 Nollaig 2021
2021
Nótaí

SÓCMHAINNÍ
Sócmhainní neamhreatha
Maoin, gléasra agus trealamh
Sócmhainní doláimhsithe
Sócmhainní cheart úsáide
Infheistíochtaí in institiúidí infheistiúcháin ar cuireadh modh cuntasaíochta an chothromais i bhfeidhm
orthu
Infheistíochtaí i ngnóthais na fochuideachta
Trádáil agus earraí infhaighte eile
Ionstraimí airgeadais díorthacha
Sócmhainní Neamhreatha Iomlána
Sócmhainní Reatha
Fardail
Sócmhainní doláimhsithe
Ionstraimí airgeadais díorthacha
Sócmhainn cánach reatha
Trádáil agus earraí infhaighte eile
Airgead tirim agus coibhéisí airgid
Sócmhainní Reatha Iomlána

DLITEANAIS
Dliteanais neamhreatha
Iasachtaíochtaí agus fiachas eile
Dliteanais léasa
Dliteanas - scéim pinsin BSL
Dliteanais a bhaineann le fostaithe
Ioncam iarchurtha
Soláthairtí
Dliteanais chánach iarchurtha
Ionstraimí airgeadais díorthacha
Dliteanais Neamhreatha Iomlána
Dliteanais reatha
Iasachtaíochtaí agus fiachas eile
Dliteanais léasa
Dliteanas - scéim pinsin BSL
Dliteanais a bhaineann le fostaithe
Suimeanna iníoctha trádála agus suimeanna iníoctha eile
Ioncam iarchurtha
Soláthairtí
Ionstraimí airgeadais díorthacha
Dliteanais Reatha Iomlána

€m

12
13
14

7,721.0
411.8
59.9

7,498.7
370.3
66.9

16

24.1

33.9

16
18
23

61.8
2,067.4
90.9
10,436.9

61.8
1,817.8
10.1
9,859.5

17
13
23

91.8
284.1
553.5
5.9
2,198.2
463.3
3,596.8

42.8
119.5
129.8
0.8
1,319.5
164.1
1,776.5

14,033.7

11,636.0

1,949.4
30.5
(5.2)
(26.6)
2,037.9
3,986.0

1,957.7
22.2
(11.4)
1,707.9
3,676.4

18
19

Iomlán na sócmhainní
COTHROMAS
Stoc caipitil
Cúlchiste fuascailte caipitil
Fálú sreafa airgid thirim agus cúlchistí eile
Cúlchistí Eile
Tuilleamh coimeádta
Cothromas is inchurtha i leith sealbhóirí cothromais na Máthairchuideachta

€m

20

22
14
25
25
27
28
21
23

833.5
56.8
84.2
39.4
887.5
475.0
382.3
110.2
2,868.9

729.1
55.5
95.3
46.9
862.1
485.9
373.6
31.1
2,679.5

70.7
6.1
10.5
72.0
6,128.0
65.2
233.5
592.8
7,178.8

127.7
11.2
11.0
81.9
4,732.0
59.1
106.2
151.0
5,280.1

Dliteanais Iomlána

10,047.7

7,959.6

Cothromas agus dliteanais iomlána

14,033.7

11,636.0

Terence O’ Rourke, (Cathaoirleach)
Noreen O'Kelly, Comhalta Boird
Pat Fenlon, Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Airgeadais agus Tráchtála an Ghrúpa

22
14
25
25
26
27
28
23

Stoc Stoc

Stoc
Fuascailte
Cúlchiste

Cúlchiste
shreabhadh
fálaithe agus
eile árachais

Tuilleamh
tuilleamh

Iomlán

€m

€m

€m

€m

€m

1,966.4

13.5

(19.5)

1,711.7

3,672.1

-

-

-

46.3

46.3

-

-

(4.3)

-

(4.3)

-

-

5.2
20.5
(20.7)

-

5.2
20.5
(20.7)

2020
Réiteach d’athruithe ar chothromas

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020
Ioncam cuimsitheach iomlán / (speansas) don bhliain
Brabús don bhliain airgeadais
Faluithe sreafa airgid:
- Glanchaillteanas luacha chóir
- Aistrithe chuig ráiteas ioncaim
- Costas airgeadais (ús)
- Costas airgeadais (gluaiseachtaí um aistriú airgeadra eachtraigh)
- Speansais oibriúcháin eile
Cáin ar mhíreanna a tugadh díreach ar aghaidh chuig an ráiteas ar ioncam
cuimsitheach eile (ICE)
Cáin ar mhíreanna a aistríodh chuig ráiteas ioncaim
Ioncam cuimsitheach iomlán / (speansas) don bhliain

-

-

0.5

-

0.5

-

-

(0.6)
0.6

46.3

(0.6)
46.9

Idirbhearta le húinéirí a aithnítear go díreach i gcothromas
Díbhinní
Athcheannach a scaireanna féin1
Foráil athcheannaigh ESOP1
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020

(8.7)
1,957.7

8.7
22.2

7.5
(11.4)

(50.1)
1,707.9

(50.1)
7.5
3,676.4

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021

1,957.7

22.2

(11.4)

1,707.9

3,676.4

-

-

-

410.8

410.8

-

-

(1.4)

-

(1.4)

-

-

4.7
(18.2)
22.4

-

4.7
(18.2)
22.4

-

-

0.2

-

0.2

-

-

(1.1)
6.6

410.8

(1.1)
417.4

(8.3)

8.3
30.5

(80.8)
2,037.9

(80.8)

1,949.4

(27.0)
(31.8)

Ioncam cuimsitheach iomlán / (speansas) don bhliain
Brabús don bhliain airgeadais
Faluithe sreafa airgid:
- Glanchaillteanas luacha chóir
- Aistrithe chuig ráiteas ioncaim
- Costas airgeadais (ús)
- Costas airgeadais (gluaiseachtaí um aistriú airgeadra eachtraigh)
- Speansais oibriúcháin eile
Cáin ar mhíreanna a tugadh díreach ar aghaidh chuig an ráiteas ar ioncam
cuimsitheach eile (ICE)
Cáin ar mhíreanna a aistríodh chuig ráiteas ioncaim
Ioncam cuimsitheach iomlán / (speansas) don bhliain
Idirbhearta le húinéirí a aithnítear go díreach i gcothromas
Díbhinní
Athcheannach a scaireanna féin 1
Foráil ESOP 1
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021
1

Féach nóta 32 le haghaidh faisnéise ar athcheannach ESOP.

(27.0)
3,986.0
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Ráitis Airgeadais

Ráiteas an Ghrúpa maidir le Sreabhadh Airgid

Ráiteas na máthairchuideachta maidir le Sreabhadh Airgid

Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2021

Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2021

Nótaí

2021

2020

€m

€m

Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

8
13
4/27
7
7
17
9
16
16
21
7
8/18
8
8

190.7

125.8

877.2
27.4
(109.9)
(12.4)
(14.0)
(3.2)
(3.2)
251.7
19.5
75.9
153.5
97.7
21.8
63.7
(79.0)
1,557.4

806.7
(111.7)
0.6
(11.5)
2.8
192.4
(3.5)
(9.3)
59.8
(0.7)
24.8
200.7
1,276.9

(Creidmheas) / muirear i ndáil le soláthairtí
Muirear i ndáil le dliteanais a bhaineann le fostaí
Úsáid de sholáthairtí
Íocaíochtaí i leith dliteanas a bhaineann le fostaí
Ioncam iarchurtha a fuarthas
Ranníocaíochtaí soláthair líonraí faighte
Glan-chomhthaobhacht thrádáilte a fuarthas
Laghdú / (méadú) i dTrádáil agus earraí infhaighte eile
Laghdú / (méadú) i bhfardal
Laghdú / (méadú) i Suimeanna iníoctha trádála agus suimeanna iníoctha eile
Airgead tirim a ghintear ó oibríochtaí

(10.0)
96.9
(14.4)
(151.1)
22.1
156.2
205.6
585.7
31.9
471.4
1,780.3

100.3
94.0
(12.6)
(427.0)
36.3
86.9
25.8
138.5
(11.6)
(6.0)
1,301.5

Cáin reatha íoctha (glan)
Costais mhaoinithe íoctha
Glan-insreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

(82.5)
(139.9)
1,557.9

(59.6)
(163.6)
1,078.3

Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta
Íocaíocht as fochuideachta a fháil, glan ar airgead tirim a fuarthas
Ceannach de mhaoin, gléasra agus trealamh
Ceannach de shócmhainní doláimhsithe
Fáltais ó dhíolachán shócmhainní neamhreatha
Fáltais ó dhíolachán infheistíochtaí
Méideanna a tugadh mar iasachtaí scairshealbhóra do ghnóthais ar cuireadh modh cuntasaíochta an
chothromais i bhfeidhm orthu
Suimeanna aisíoctha ag infheisteoirí cuntasaithe cothromais
Díbhinní a fuarthas ó ghnóthais chomhfhiontar
Díbhinní a fhaightear ó bhearta infheistíochtaí arna dtomhas ar luach cóir trí bhrabús agus caillteanas
Ceannach d’nfheistíochtaí sócmhainní airgeadais
Ús a fuarthas
Glan eis-sreabhadh airgid thirim ó ghníomhaíochtaí infheistíochta
Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí airgeadais
Díbhinní íoctha
Príomhghnéithe d’íocaíochtaí léasa
Athcheannach de scaireanna ESOP
Aisíocaíochtaí bannaí agus saoráidí imrothlach creidmheasa agus saoráidí fiachais téarma
Fáltais ó eisiúint bhannaí
Táille socrú saoráide creidmheasa imrothlaigh
Fáltais ó shaoráid chreidmheasa imrothlaigh agus iasachtaí eile
Íocaíochtaí ar bhabhtálacha rátaí úis nasctha le boilsciú
Glan (eis-sreabhadh) / insreabhadh airgid thirim ó ghníomhaíochtaí airgeadais
Glanmhéadú ar airgead tirim agus coibhéisí airgid
Airgead tirim agus coibhéisí airgid amhail an 1 Eanáir
Éifeacht luaineachtaí sa ráta malairte ar airgead tirim a choinnítear
Airgead tirim agus coibhéisí airgid amhail an 31 Nollaig

2021

2020

€m

€m

410.8

46.3

590.3
(63.1)
(55.1)
(0.3)
46.0
22.3
9.8
(8.9)
61.6
(3.7)
53.0
14.3
0.4
1,077.4

541.9
(61.4)
1.0
(11.8)
39.4
23.3
9.7
(8.9)
70.1
2.1
199.5
18.6
869.8

1.6
82.5
(9.2)
(116.1)
109.2
209.1
(1,001.1)
(45.4)
1,000.4
1,308.4

96.7
79.6
(10.8)
(393.4)
58.8
25.8
228.0
9.2
(269.6)
694.1

Cáin reatha íoctha
Ús íoctha
Glan-insreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

(54.8)
(94.7)
1,158.9

(34.1)
(104.0)
556.0

Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta
Ceannach de mhaoin, gléasra agus trealamh
Ceannach de shócmhainní doláimhsithe
Fáltais ó dhíolachán sócmhainní neamhreatha
Suimeanna (airleacain) chuig / aisíocaíochtaí ó ghnóthais fochuideachta (glan)
Ús a fuarthas
Díbhinní a fuarthas ó ghnóthais fochuideachta
Glan eis-sreabhadh airgid thirim ó ghníomhaíochtaí infheistíochta

(691.7)
(108.9)
2.0
(61.2)
45.1
8.9
(805.8)

(572.9)
(120.4)
14.0
181.6
58.5
8.9
(430.3)

(80.8)
(7.9)
(131.8)
150.0
(70.5)

(50.1)
(10.6)
(85.5)
(3.6)
(70.0)
200.0
(19.8)

282.6
16.6
164.1
463.3

105.9
58.2
164.1

Notes
Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

Brabús tar éis cánachais
Coigeartuithe le haghaidh:
Dímheas agus amúchadh
Aistriú chuig ráiteas ioncaim ó nithe doláimhsithe
Ioncam ó ranníocaíochtaí soláthair agus amúchadh ioncaim iarchurtha eile
Glanghluaiseachtaí astaíochtaí
Brabús as sócmhainní neamhreatha a dhiúscairt
Brabús as infheistithe ar chuntas cothromais a dhiúscairt
Fardal (scríobh siar) / lagú
Glanchostas maoinithe
Tionchar de choigeartuithe luacha chóir ar chostais oibriúcháin
Caillteanais / (brabús) ó infheistithe a bhfuil cuntas orthu ar chothromas
Lagú ar infheisteoir cuntas cothromais
Speansas cháin ioncaim
Díbhinn a fuarthas
Glanchaillteanais lagaithe ar shócmhainní airgeadais
Muirear lagaithe
Gnóthachan lagaithe
Sreafaí airgid oibriúcháin roimh athruithe ar chaipiteal oibre agus ar sholáthairtí
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19
19

(18.7)
(971.5)
(119.6)
21.4
3.2
(113.1)

(828.6)
(136.5)
14.0
12.8
(48.7)

89.7
8.6
(61.0)
0.8
(1,160.2)

11.6
11.7
0.7
(5.7)
2.1
(966.6)

(80.8)
(14.8)
(9.6)
(144.9)
150.1
(28.1)
(128.1)

(50.3)
(16.4)
(8.4)
(446.5)
572.2
(3.6)
(17.1)
9.9

269.6
248.7
18.7
537.0

121.6
125.1
2.0
248.7

Brabús tar éis cánachais
Coigeartuithe le haghaidh:
Dímheas agus amúchadh
Ioncam ó ranníocaíochtaí soláthair agus ioncam iarchurtha eile
Glanghluaiseachtaí astaíochtaí
Brabús as sócmhainní neamhreatha a dhiúscairt
Glanchostas maoinithe
Tionchar de ghluaiseacht ar ionstraimí airgeadais luacha chóir ar chostais oibriúcháin
Caillteanais ó institiúidí infheistiúcháin ar cuireadh modh cuntasaíochta an chothromais i bhfeidhm orthu
Díbhinn a fuarthas ó ghnóthais fochuideachta
Speansas cháin ioncaim
Fardal (scríobh siar) / lagú
Soláthar do mhéideanna atá dlite ó ghnóthais ghaolmhara
Glanchaillteanais lagaithe ar shócmhainní airgeadais
Muirear lagaithe
Sreafaí airgid oibriúcháin roimh athruithe ar chaipiteal oibre agus ar sholáthairtí
Muirear i ndáil le soláthairtí
Muirear i ndáil le dliteanais a bhaineann le fostaí
Úsáid de sholáthairtí
Íocaíochtaí i leith dliteanas a bhaineann le fostaí
Ranníocaíochtaí soláthair líonraí faighte
Glan-chomhthaobhacht thrádáilte a fuarthas
Laghdú / (méadú) i dTrádáil agus earraí infhaighte eile
(Méadú) / laghdú i bhardail
Laghdú / (méadú) i Suimeanna iníoctha trádála agus suimeanna iníoctha eile
Airgead tirim a ghintear ó oibríochtaí

Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí airgeadais
Díbhinní íoctha
Príomhghnéithe d’íocaíochtaí léasa
Aisíocaíochtaí ó shaoráidí fiachais téarma
Fáltais ó iasachtaí
Fáltais ó / (Aisíocaíocht) ó shaoráid chreidmheasa imrothlaigh agus ó iasachtaí eile
Fáltais ó iasachtaí ó fhochuideachtaí
Glan eis-sreabhadh airgid thirim ó ghníomhaíochtaí airgeadais
Glanmhéadú ar airgead tirim agus coibhéisí airgid
Éifeacht luaineachtaí sa ráta malairte ar airgead tirim a choinnítear
Airgead tirim agus coibhéisí airgid amhail an 1 Eanáir
Airgead tirim agus coibhéisí airgid amhail an 31 Nollaig
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1. RÁITEAS AR BHEARTAIS CHUNTASAÍOCHTA

1. RÁITEAS AR BHEARTAIS CHUNTASAÍOCHTA (AR LEAN)

(I) EOLAS GINEARÁLTA AGUS BUNÚS AN ULLMHÚCHÁIN
Corparáid reachtúil is ea Bord Soláthair an Leictreachais (BSL) arna bhunú faoin Acht Leictreachais (Soláthar) 1927, agus tá sé lonnaithe in Éirinn. Cuimsíonn
ráitis airgeadais chomhdhlúite BSL don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020 agus amhail an dáta sin, an Mháthairchuideachta agus a fochuideachtaí (a dtugtar
BSL nó an Grúpa orthu le chéile) agus leasanna an Ghrúpa i ngnólachtaí comhlachaithe agus in aonáin chomhrialaithe. 			
Ullmhaítear na ráitis airgeadais chomhdhlúite agus mháthairchuideachta faoi IFRS (na Caighdeáin Tuairiscithe Airgeadais Idirnáisiúnta), arna nglacadh ag an
AE (IFRS AE) agus arna gcur i bhfeidhm de réir Acht na gCuideachtaí, 2014. Cuirtear díolúine ó fhoilsiú ráiteas ioncaim na Máthairchuideachta agus ráiteas
um ioncam cuimsitheach ar fáil in Acht na gCuideachtaí 2014 d’aonán Máthairchuideachta a chuireann a ráitis airgeadais aonair isteach in éineacht lena ráitis
airgeadais chomhdhlúite atá ina gcuid de ráitis airgeadais na Máthairchuideachta a ullmhaítear agus a fhaomhtar de réir an Achta. Ullmhaíodh ráitis airgeadais na
Máthairchuideachta agus an Ghrúpa de réir chaighdeán IFRS an AE agus de réir léirmhínithe an IFRIC (Coiste Léirmhíniúcháin na gCaighdeán Idirnáisiúnta um
Thuairisciú Airgeadais) a eisíodh agus atá i bhfeidhm le haghaidh tréimhsí cuntasaíochta dar críoch an 31 Nollaig 2020, nó roimhe. Ullmhaíodh ráitis airgeadais
chomhdhlúite agus de chuid na Máthairchuideachta ar bhonn an chostais stairiúil ach amháin d’ionstraimí airgeadais díorthacha agus d’infheistíochtaí áirithe
sócmhainní airgeadais a thomhaistear ag an luach cóir
Cuireadh na beartais atá leagtha amach thíos i bhfeidhm go comhsheasmhach maidir leis na blianta go léir a chuirtear i láthair sna ráitis airgeadais chomhdhlúite
seo agus tá siad curtha i bhfeidhm go comhsheasmhach ag gach eintiteas Grúpa - cé is moite de ghlacadh le caighdeáin leasaithe mar atá leagtha amach i nóta
1 (iii) thíos. Tá beartais chuntasaíochta na máthairchuideachta comhsheasmhach leis na beartais chomhdhlúite ráitis airgeadais a leagtar amach thíos ach amháin
nuair a luaitear a mhalairt. 					
Coigeartaíodh méideanna comhfhreagracha áirithe ionas go mbeidh siad inchomparáide go díreach leis na méideanna a thaispeántar i leith na bliana airgeadais
reatha.
Gnóthas leantach
Níl aon tionchar suntasach ag paindéim COVID-19 ar fheidhmíocht airgeadais go dtí seo agus éileamh ar leictreachas fós athléimneach agus cláir chaiteachais
chaipitiúil ag leanúint ar aghaidh.
Déantar cur síos ar mhaoiniú agus bainistíocht leachtachta an Ghrúpa i nóta 22. Ba é an méid airgid agus coibhéisí airgid a bhí ag an nGrúpa idir lámha an 31
Nollaig 2021 agus €537 milliún. Tá saoráid imrothlach creidmheasa (neamhtharraingthe) de €1.4 billiún ag an nGrúpa freisin lena soláthraítear leachtacht
cúltaca suas go dtí Feabhra 2027. Lena n-áirítear airgead tirim agus áiseanna eile, tá leachtacht iomlán de €1.9 billiún ag an nGrúpa amhail an 31 Nollaig 2021.
D’éirigh leis an BSL banna glas de €500.0 milliún a bhailiú tar éis dháta an chláir chomhardaithe. Bhí tionchar ag an luaineacht praghais gan fasach ar mhargaí
mórdhíola fuinnimh ar sheasaimh chomhthaobhachta airgid thirim an Ghrúpa maidir le conarthaí fálaithe gáis, carbóin agus cumhachta arna dtrádáil ar mhalartú.
Leanann BSL ag bainistiú an staid seo go héifeachtach. Cuimsítear i Nóta 22 agus nóta 29 forbhreathnú ar bhainistíocht riosca airgeadais, sonraí faoi ionstraimí
airgeadais an Ghrúpa agus a ghníomhaíochtaí fálaithe agus a risíocht ar rioscaí creidmheasa agus leachtachta.
Tá go leor acmhainní airgeadais ag an nGrúpa agus creideann an Bord go bhfuil an Grúpa i riocht maith chun a rioscaí a bhainistiú go rathúil. Tar éis dó
fiosrúcháin iomchuí a dhéanamh tá an Bord sásta go bhfuil go leor sreafaí airgid ag BSL, leachtacht láidir ar fáil (féach thíos) agus rochtain ar mhargaí caipitil
chun leanúint de bheith ann ar feadh dhá mhí dhéag ar a laghad ó dháta formheasa na ráiteas airgeadais. Dá réir sin, ullmhaítear ráitis chomhdhlúite agus ráitis
airgeadais na máthairchuideachta ar bhonn cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh.		
(II) BUNÚS LEIS AN gCOMHDHLÚTHÚ
Comhdhlúthaíonn ráitis airgeadais an Ghrúpa ráitis airgeadais na máthairchuideachta agus ráitis airgeadais na gnóthais fochuideachta go léir, mar aon le sciar an
Ghrúpa de thorthaí agus de ghlanshócmhainní na ngnóthas comhlachaithe agus na gcomhfhiontar a rinneadh suas go dtí an 31 Nollaig 2020. Cuimsítear torthaí
na ngnóthas fochuideachta a fuarthas nó a rinneadh a dhiúscairt i rith na bliana i ráiteas ioncaim an Ghrúpa ó dháta na héadála nó suas go dtí dáta na diúscartha.
Bhain Máthairchuideachta BSL leas as an díolúine in alt 304(2) d’Acht na gCuideachtaí 2014 gan a ráiteas ioncaim aonair, a ráiteas ioncam chuimsitheach agus
nótaí a bhain leis a ghabhann le ráitis airgeadais fhaofa na Máthairchuideachta a chur ar fail.
Cuntasaíocht do chomhcheangail ghnó
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(II) BUNÚS LEIS AN gCOMHDHLÚTHÚ (ar lean)
Éadálacha roimh 1 Eanáir 2004 (dáta an aistrithe go IFRS)
Mar chuid dá aistriú chuig IFRSeanna, chinn an Grúpa nach n-athshonródh sé ach na comhcheangail ghnó sin a tharla ar an 1 Eanáir 2003 nó dá éis,
de réir cinntí beartas a rinne an Grúpa ag an am. Maidir le héadálacha roimh an 1 Eanáir 2003, léiríonn cáilmheas an tsuim atá aitheanta faoi chreat
cuntasaíochta an Ghrú pa roimhe seo, GAAP na hÉireann/RA.				
IFRS 10 — Ráitis airgeadais chomhdhlúite
Díríonn samhail rialála IFRS 10 ar cibé an bhfuil nó nach bhfuil cumhacht ag an nGrúpa ar institiúid infheistiúcháin, cibé an bhfuil nó nach bhfuil
neamhchosaint nó cearta aige ar thorthaí athraitheacha mar thoradh ar a nasc leis an institiúid infheistiúcháin, agus cibé an bhfuil nó nach bhfuil sé in ann
a chumhacht a úsáid chun tionchar a imirt ar na torthaí sin. Go sonrach, ceanglaítear faoi IFRS 10 ar an nGrúpa na hinstitiúidí infheistiúcháin a rialaíonn sé
a chomhdhlúthú ar bhonn rialú de facto.
De réir IFRS 10, déantar measúnú rialaithe an Ghrúpa ar bhonn leanúnach agus athmheasann an Grúpa an rialaíonn sé infheisteoir má léiríonn fíricí agus
imthosca go bhfuil athruithe ar cheann amháin nó níos mó d’eilimintí an tsamhail rialaithe.
Fochuideachtaí
Is aonáin iad fochuideachtaí arna rialú ag ESB (tá rialú i gceist nuair atá ESB nochta d’fháltais athraitheacha, nó nuair atá ceart na bhfáltas athraitheach
aige de bharr a rannpháirtíocht leis an aonán agus go bhfuil an cumas aige dul i gcion ar na fáltais sin trína chumhacht ar an aonáin). Cuimsítear ráitis
airgeadais na bhfochuideachtaí sna ráitis airgeadais chomhdhlúite ón dáta a thosaíonn an rialú go dtí an dáta a gcuirtear deireadh leis.		
IFRS 11 - Comhshocruithe
Faoi IFRS 11, rangaíonn an Grúpa a leasanna i gcomhshocruithe mar chomhoibríochtaí nó mar chomhfhiontair ag brath ar chearta an Ghrúpa ar na
sócmhainní agus na hoibleagáidí maidir le dliteanais na socruithe. Agus an measúnú sin á dhéanamh ag an nGrúpa, breathnaíonn sé ar struchtúr agus ar
fhoirm dhlíthiúil na socruithe, ar théarmaí conarthacha an tsocraithe mar a comhaontaíodh idir na páirtithe, agus nuair is cuí, ar fhachtóirí agus cúinsí eile.
Comhoibríochtaí
Is iad comhoibríochtaí na gnóthais sin ina meastar go bhfuil comhrialaú ag BSL ar an socrú agus go bhfuil cearta aige ar na sócmhainní agus na
hoibleagáidí i leith dliteanas an tsocraithe. Dá réir sin, aithnítear sciar na Cuideachta de shócmhainní, dliteanais, ioncam, caiteachais agus ioncam
cuimsitheach eile sna catagóirí faoi seach laistigh de na ráitis airgeadais chomhdhlúite.
Comhfhiontair
Is ionann gnóthais comhfhiontair (comhfhiontair) agus na gnóthais sin a bhfuil smacht conarthach ag ESB i gcomhar le páirtí eile orthu, áit a bhfuil cearta
ag an nGrúpa i dtaobh ghlansócmhainní an tsocraithe seachas cearta a bheith aige i dtaobh sócmhainní agus oibleagáidí i dtaobh dhliteanais.
Tugtar cuntas maidir le comhfhiontair ag baint leas as modh cuntasaíochta an chothromais. Faoi mhodh an chothromais, an sciar atá ag an nGrúpa
de bhrabúis nó caillteanais tar éis do cháin a bheith gearrtha ar chomhfhiontair, cuimsítear é sa ráiteas comhdhlúite ioncaim i ndiaidh muirir úis agus
maoinithe. Taispeántar sciar an Ghrúpa de mhíreanna ioncaim chuimsithigh eile sa ráiteas um ioncam cuimsitheach.
Cuimsítear leasanna an Ghrúpa sna glansócmhainní mar infheistíochtaí i gcomhfhiontair ar thosach an chláir chomhardaithe chomhdhlúite ag suim a
léiríonn sciar an Ghrúpa de luachanna córa na nglansócmhainní ag tráth na héadála, móide cáilmheas, costais éadála, sciar an Ghrúpa d’ioncam agus
costais iaréadála coinnithe, lúide aon táille lagaithe. Ní aithnítear glansócmhainní ach amháin sa mhéid go bhfuil oibleagáidí dlí nó inchiallaithe tabhaithe
ag ESB nó íocaíochtaí déanta ar son comhfhiontar.
Nuair a aithnítear comaoin theagmhasach ar éadáil, aithníonn an Grúpa dliteanas. Déantar aon athrú ina dhiaidh sin ar thomhas na comaoine teagmhasaí
a chuntas trí úsáid a bhaint as an gcur chuige costas-bhunaithe agus cuirtear i bhfeidhm go hionchasach é i gcomhréir le IAS 8. Déantar an t-athrú ar
dhliteanas comaoine teagmhasaí a choigeartú do chostas na hinfheistíochta.

Déantar cuntasaíocht i gcás comhcheangail ghnó trí leas a bhaint as an modh éadála amhail ar an dáta éadála ar a n-aistrítear an rialú chuig an nGrúpa.

Tógadh na suimeanna atá sna ráitis airgeadais chomhdhlúite i ndáil le torthaí iaréadála comhfhiontar ón bhfaisnéis airgeadais is déanaí dá gcuid a
rinneadh suas le dáta chlár comhardaithe an Ghrúpa.

Éadálacha an 1 Eanáir 2010 nó dá éis

Déanann an Grúpa measúnú cibé an bhfuil gá le hathmheasúnú a dhéanamh mar gheall ar athrú sna fíricí agus na cúinsí, nó an bhfuil comhsmacht
fós ann. Rinneadh an Grúpa a rannpháirtíocht i gcomhshocruithe a mheas agus dhearbhaigh sé go gcomhlíonann na hinfheistíochtaí sin critéir na
gcomhfhiontar, a gcoimeádtar cuntas orthu fós le húsáid mhodh an chothromais.					

á freagracht ar an nGrúpa do chomhcheangail gnó faoi Chomhcheangail Gnó IFRS 3. Tomhaiseann an Grúpa cáilmheas ag an dáta ceannaithe mar:
• luach cóir na comaoine a aistríodh; móide			
•	an tsuim aitheanta a bhaineann le haon leasanna neamhrialaithe sa bhfaighteán; agus má fhaightear an comhcheangal gnó i gcéimeanna, luach cóir an leasa
cothromais atá cheana sa bhfaighteán; lúide			
• glansuim aitheanta (luach cóir) na sócmhainní inaitheanta a fuarthas agus na dliteanais a glacadh
Nuair atá an barrachas diúltach, aithnítear gnóthachan ceannach sladmhargaidh láithreach i mbrabús nó i gcaillteanas.
Nuair a dhéantar socrú aon chuid den chomaoin airgid a iarchur, déantar na méideanna is iníoctha sa todhchaí a lascainiú go dtí a luach reatha amhail ar dháta
an mhalartaithe. Is é an ráta lascaine a úsáidtear ráta iasachta incriminteach an aonáin, is é sin an ráta ag a bhféadfaí iasacht den chineál céanna a fháil ó
mhaoinitheoir neamhspleách faoi théarmaí agus coinníollacha inchomparáide.
Déantar breithniú teagmhasach a aicmiú mar chothromas nó mar dhliteanas airgeadais. Déantar méideanna a aicmítear mar dhliteanas airgeadais a mheabhrú
ina dhiaidh sin go luach cóir, agus aithnítear athruithe ar luach cóir sa bhrabús nó sa chaillteanas.
I gcás ina bhfuil rogha cuir agus/nó glao ar leasanna neamhrialaithe i bhfochuideachta, aithnítear dliteanas fuascailte trí chothromas i leith na hoibleagáide
dosheachanta airgead a aistriú faoin rogha seo, arna lascainiú go luach láithreach.				
Cláraítear mar chaiteachas costais a bhaineann leis an éadáil, (seachas iad siúd a bhaineann le ceist na n-urrús fiachais nó cothromais), a fhulaingíonn an Grúpa i
ndáil leis an gcomhcheangal gnó de réir mar a fhulaingítear iad 						
Éadálacha idir 1 Eanáir 2004 agus 1 Eanáir 2010
Le haghaidh éadálacha idir an 1 Eanáir 2004 agus an 1 Eanáir 2010, is ionann an cáilmheas agus barrachas chostas na héadála thar leas an Ghrúpa i suim
aitheanta (luach cóir) shócmhainní inaitheanta, dhliteanais agus dhliteanais theagmhasacha an fhaighteora. Nuair a bhí an barrachas cáilmheasa diúltach,
aithníodh gnóthachan ceannach sladmhargaidh láithreach sa bhrabús nó sa chaillteanas. Rinneadh costais idirbheart, seachas na costais a bhaineann le heisiúint
urrúis fiachais nó chothromais, a thabhaigh an Grúpa i ndáil le comhcheangal gnó a chaipitliú mar chuid de chostas na héadála,
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Comhlachaithe
Tugtar cuntas ar aonáin seachas comhshocruithe agus fochuideachtaí ina bhfuil leas rannpháirtíochta ag an nGrúpa, agus a bhfuil an Grúpa ábalta
tionchar suntasach a imirt ar a mbeartais oibriúcháin agus airgeadais ach nach rialaíonn nó nach gcomhrialaíonn iad, mar ghnólachtaí comhlachaithe ag
baint úsáid as modh an chothromais agus cuimsítear iad sna ráitis airgeadais chomhdhlúite ón dáta ar a meastar go n-eascraíonn tionchar suntasach go
dtí an dáta nach bhfuil an tionchar ann níos mó.
I ráitis airgeadais na Máthairchuideachta, déantar infheistíochtaí i gcomhlaigh ar chostas lúide aon mhuirir lagaithe.
Idirbhearta a dhíbrítear ar chomhdhlúthú
Déantar iarmhéideanna agus idirbhearta idirghrúpa, agus ioncam agus costais neamhréadaithe ar bith a eascraíonn as idirbhearta idirghrúpa, a dhíchur
agus na ráitis airgeadais chomhdhlúite á n-ullmhú. Déantar gnóthachain neamhréadaithe a eascraíonn as institiúidí infheistiúcháin ar cuireadh modh
cuntasaíochta an chothromais i bhfeidhm orthu a dhíchur in aghaidh na hinfheistíochta suas chomh fada le suim an Ghrúpa san institiúid infheistiúcháin.
Déantar caillteanais neamhréadaithe a dhíchur ar an gcaoi chéanna le gnóthachain neamhréadaithe, ach amháin sa mhéid nach bhfuil aon fhianaise ar
lagú ann.
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(III) CAIGHDEÁIN AGUS LÉIRMHÍNITHE NUA

Sonraí
Athchóiriú Tagarmharcála Ráta Úis

Dáta ar a bhfuil
éifeacht aige
Dé Máirt 1 Eanáir 2021

Éifeacht ábhartha ar na torthaí agus
staid airgeadais an ghrúpa
Gan aon éifeacht ábhartha

IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 agus IFRS 16 (Leasuithe)
Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2021, tá na faoisimh chuntasaíochta fálaithe seo a leanas glactha ag an nGrúpa, arna soláthar ag ‘Céim 2’ de na leasuithe:
• Ainmniú fálaithe: Nuair a scoirfidh leasuithe céim 1 d’fheidhm a bheith acu, leasóidh an Grúpa a ainmniúchán fálaithe chun athruithe a theastaíonn ó leasú
IBOR a léiriú, gan ach ceann amháin nó níos mó de na hathruithe seo a dhéanamh:
a) ráta tagarmharcála malartach a ainmniú (sonraithe go conarthach nó go neamhchonarthach) mar riosca fálaithe;
b) do leasú na tuairisce ar an ítim fhálaithe, lena n-áirítear an tuairisc ar an gcuid ainmnithe de na sreafaí airgid nó luach cóir atá á fhálú; nó
c) lena leasaítear an tuairisc ar an ionstraim fálaithe.
• Nuashonróidh an Grúpa a dhoiciméid fálaithe chun an t-athrú ainmniúcháin seo a léiriú faoi dheireadh na tréimhse tuairiscithe ina ndéanfar na hathruithe. Ní
éilítear leis na leasuithe seo ar an doiciméadú fálaithe, ar an nGrúpa scor dá chaidreamh fálaithe.
• Comhpháirteanna riosca: Tá cead ag an nGrúpa ráta tagarmharcála malartach a ainmniú mar chomhpháirt riosca nach bhfuil sonraithe de réir conartha, fiú
mura bhfuil sé inaitheanta go leithleach ar an dáta a ainmnítear é, ar choinníoll go bhfuil an Grúpa ag súil le réasún go gcomhlíonfaidh sé na ceanglais laistigh
de 24 mí ón chéad ainmniú agus an chomhpháirt riosca intomhaiste go hiontaofa. Baineann an tréimhse 24 mí go leithleach le gach ráta tagarmharcála
malartach a d’fhéadfadh an Grúpa a ainmniú.
(IV) CAIGHDEÁIN, LÉIRMHÍNITHE AGUS LEASUITHE AR CHAIGHDEÁIN FOILSITHE NACH BHFUIL ÉIFEACHTACH FÓS
Níl roinnt caighdeán nua, leasuithe ar chaighdeáin agus léirmhínithe éifeachtach fós don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2021 agus níor cuireadh i bhfeidhm
ad agus na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú. Is iad seo a leanas na míreanna a d’fhéadfadh a bheith ábhartha don Ghrúpa:			

Caighdeáin nó leasuithe nua
IAS 16 (Leasuithe)
IAS 37 (Leasuithe)
IFRS 3 (Leasuithe)
IAS 1 (Leasuithe)
IFRS 17
IAS 8 (Leasuithe)
IAS 12 (Leasuithe)

Sonraí
Maoin, gléasra agus trealamh
Soláthairtí, Dliteanais Theagmhasacha
agus
Tagairt don Chreat Coincheapa
Cur i láthair na Ráiteas Airgeadais
Conarthaí Árachais
Meastacháin Chuntasaíochta
Cáin Iarchurtha
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(VI) MAOIN, GLÉASRA AGUS TREALAMH AGUS DÍMHEAS

Beidh na caighdeáin agus na léirmhínithe seo a leanas éifeachtach don Ghrúpa in 2021 ach níl aon éifeacht ábhartha acu ar thorthaí nó ar sheasamh
airgeadais an Ghrúpa:

Caighdeáin nó leasuithe nua
IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4
agus IFRS 16 (Leasuithe)
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Dáta ar a bhfuil
éifeacht aige
1 Eanáir 2022
1 Eanáir 2022

Éifeacht ábhartha ar na torthaí
agus staid airgeadais an ghrúpa
Gan aon éifeacht ábhartha
Gan aon éifeacht ábhartha

1 Eanáir 2022
Dé Máirt 1 Eanáir 2023
1 Eanáir 2023
1 Eanáir 2023
1 Eanáir 2023

Gan aon éifeacht ábhartha
Gan aon éifeacht ábhartha
Gan aon éifeacht ábhartha
Gan aon éifeacht ábhartha
Gan aon éifeacht ábhartha

(V) AIRGEADRAÍ EACHTRACHA
Cuirtear na ráitis airgeadais seo i láthair in euro, arb é airgeadra feidhmiúil na Máthairchuideachta é.						
(a) Airgeadra feidhmiúil agus tíolactha
Tomhaistear earraí a chuimsítear i ráitis airgeadais gach ceann d’eintitis an Ghrúpa ag úsáid airgeadra na príomhtimpeallachta eacnamaíche ina bhfeidhmíonn an
t-eintiteas (an t-airgeadra feidhmiúil). Cuirtear na ráitis airgeadais chomhdhlúite i láthair in euro.		
(b) Idirbhearta agus iarmhéideanna
Aistrítear idirbhearta airgeadra coigríche go dtí an t-airgeadra feidhmiúil ag úsáid na rátaí malairte ar dhátaí na n-idirbheart. De ghnáth, aithnítear gnóthachain agus
caillteanais malairte eachtraí a éiríonn as socrú idirbheart den sórt sin agus as aistriú sócmhainní agus dliteanas airgeadaíochta atá ainmnithe in airgeadraí eachtracha
ag rátaí malairte deireadh na bliana i mbrabús nó i gcaillteanas. Déantar iad a iarchur i gcothromas má bhaineann siad le fáluithe cáilithe sreabhaidh airgid agus
fáluithe cáilithe de ghlaninfheistíocht, nó más cuid den ghlaninfheistíocht in oibríocht eachtrach iad.
Aistrítear earraí neamhairgeadaíochta a thomhaistear ag luach cóir in airgeadra eachtrach ag úsáid na rátaí malairte ar an dáta a socraíodh an luach cóir. I gcás
difríochtaí aistrithe ar shócmhainní agus dliteanais a thugtar ar aghaidh ag a luach cóir, tuairiscítear iad mar chuid de ghnóthachan nó caillteanas an luacha chóir. Mar
shampla, i gcás difríochtaí aistrithe ar shócmhainní agus ar dhliteanais neamhairgeadaíochta amhail gnáthscaireanna atá sealbhaithe trí bhrabús nó trí chaillteanas,
aithnítear iad i mbrabús nó i gcaillteanas mar chuid de bhrabús nó de chaillteanas an luacha choir.
(c) Cuideachtaí an ghrúpa
Na torthaí agus an stádas airgeadais atá ag oibríochtaí eachtracha (nach bhfuil airgeadra geilleagair hipearbhoilscitheach ag aon cheann acu) a bhfuil airgeadra
feidhmiúil acu nach ionann é agus an t-airgeadra tuairiscithe, aistrítear iad chuig an airgeadra tuairiscithe mar seo a leanas:			
• aistrítear sócmhainní agus dliteanais do gach clár comhardaithe a chuirtear i láthair ag an ráta deiridh ar dháta an chláir chomhardaithe sin
•	aistrítear ioncam agus costais do gach ráiteas brabúis nó caillteanais agus ráiteas ar ioncam cuimsitheach ag meánrátaí malairte (mura comhfhogasú réasúnach é
seo ar éifeacht charnach na rátaí atá i réim ar dhátaí an idirbhirt, agus sa chás sin tá ioncam agus caiteachais aistrithe ag na rátaí malairte ar dhátaí na n-idirbheart);
agus aithnítear na difríochtaí malairte go léir a thagann as sin in ioncam cuimsitheach eile
• aistrítear sócmhainní agus dliteanais do gach clár comhardaithe a chuirtear i láthair ag an ráta deiridh ar dháta an chláir chomhardaithe sin.		
Ar chomhdhlúthú, aithnítear difríochtaí malairte a eascraíonn as aistriúchán aon ghlaninfheistíochta in aonáin eachtracha, agus iasachtaí agus ionstraimí airgeadais eile
atá ainmnithe mar fhálta infheistíochtaí den sórt sin, in ioncam cuimsitheach eile. Nuair a dhíoltar oibríocht eachtrach nó má aisíoctar aon iasachtaí atá mar chuid den
ghlaninfheistíocht, déantar na difríochtaí malairte gaolmhara a athaicmiú go brabús nó caillteanas, mar chuid den ghnóthachan nó den chaillteanas tráth an díolacháin
Caitear le dea-thoil a éiríonn as oibríocht eachtrach a fháil mar shócmhainní agus dliteanais na hoibríochta eachtraí agus aistrítear iad ag an ráta deiridh.

Aitheantas agus tomhas
Sonraítear réadmhaoin, gléasra agus trealamh ag an gcostas lúide dímheas carntha agus forálacha maidir le bearnúchán ar luach, ach amháin i gcás talún, a
thaispeántar ag an gcostas lúide bearnúchán. Cuimsíonn réadmhaoin, gléasra agus trealamh costais chaipitlithe fostaithe, úis agus costais eile atá inchurtha go díreach i
leith na sócmhainne agus i leith cuid chuí de na forchostais bhainteacha.
Dímheas
Ríomhtar an muirear don dímheas chun an costas maidir le réadmhaoin, gléasra agus trealamh a dhíscríobh go dtí a luach iarmharach measta thar a shaolré mheasta
úsáideach ag baint úsáid as modhanna atá oiriúnach do chineál gnó an Ghrúpa agus do shaintréith agus do mhéid a réadmhaoine, a ghléasra agus a threalaimh. Ní
sholáthraítear dímheas ar bith ar thalamh ruílse nó ar shócmhainní le linn tógála. Ríomhtar dímheas ar mhíreanna eile réadmhaoine, gléasra agus trealaimh trí úsáid a
bhaint as an modh líne dhíreach chun a méideanna dímheasa a leithdháileadh thar a saolré úsáideach measta:
Gléasra giniúna agus struchtúir na stáisiún teirmeach

20 bliain

Sócmhainní um ghiniúint feirmeacha gaoithe

20 - 25 bliain

Gléasra agus struchtúir dáileacháin

25 - 30 bliain

Gléasra agus struchtúir tarchuir

30 bliain

Foirgnimh ghinearálta agus stáisiúin hidrileictreacha

50 bliain

Caiteachas ina dhiaidh sin
Cuirtear caiteachas ina dhiaidh sin ar mhaoin, ar ghléasra agus ar threalamh san áireamh i méid glanluacha na sócmhainne nó aithnítear é mar shócmhainn ar leithligh,
de réir mar is iomchuí, ach amháin nuair is dócha go sruthóidh na tairbhí eacnamaíocha a bhaineann leis an earra sa todhchaí chuig an nGrúpa agus gur féidir costas na
míre a thomhas go hiontaofa. Gearrtar gach costas deisiúcháin agus cothabhála eile sa ráiteas ioncaim le linn na tréimhse airgeadais ina dtabhaítear iad.
San áireamh i réadmhaoin, gléasra agus trealamh tá breiseáin straitéiseacha maidir leis an ngnó Giniúint Leictreachais. Tugtar stoc caipitil i ngnó na Líonraí laistigh de
shócmhainní atá á dtógáil go dtí go ndéantar iad a choimisiúnú.
(VII) SÓCMHAINNÍ DOLÁIMHSITHE AGUS CÁILMHEAS (AR LEAN)
(a) Cáilmheas
Cuirtear dea-thoil a thagann chun cinn maidir le fochuideachtaí a fháil i láthair ar leithligh ar an gclár comhardaithe. Sa chás go bhfaigheann an Grúpa níos lú ná 100%
de ghnó, déantar cáilmheas a thomhas ag baint úsáide as an modh scaireanna comhréireach.
Tomhas ina dhiaidh sin
Tomhaistear cáilmheas ag costas lúide caillteanais lagaithe carntha. Déantar dea-thoil a thástáil go bliantúil i leith lagaithe. Aithnítear caillteanas lagaithe más mó méid
carraeireachta na sócmhainne nó an aonaid giniúna airgid (CGU) ná a méid inghnóthaithe.
Is é méid inghnóthaithe sócmhainne nó CGU an luach is mó a úsáidtear agus a luach cóir lúide na costais le díol. Agus luach úsáide á mheas, déantar na sreafaí airgid
measta sa todhchaí a lascainiú go dtí a luach reatha ag baint úsáide as ráta lascaine réamhchánach a léiríonn measúnuithe margaidh reatha ar luach ama airgid agus
na rioscaí a bhaineann go sonrach leis an tsócmhainn nó an CGU.
Aithnítear caillteanais lagaithe i leith cáilmheasa i mbrabús nó i gcaillteanas, agus ní aisiompaítear iad. I gcás caillteanais lagaithe ina n-aithnítear cáilmheas ag baint
úsáide as an modh comhréireach, ní aithnítear ach an caillteanas lagaithe a bhaineann leis an gcáilmheas a leithdháiltear ar an máthairchuideachta mar chaillteanas
lagaithe cáilmheasa.
(b) Liúntais astaíochta agus deimhnithe oibleagáide in-athnuaite (ROCanna)		
Déantar liúntais astaíochtaí a cheannaíonn BSL a thaifeadadh mar shócmhainní doláimhsithe ar chostas.			
De réir mar a thagann astaíochtaí chun cinn, taifeadtar muirear sa ráiteas ioncaim chun an méid a theastaíonn chun an dliteanas a réiteach don údarás ábhartha a léiriú.
Cuimsíonn an fhoráil seo luach carraeireachta na liúntas astaíochtaí a choinnítear, chomh maith le luach margaidh reatha aon liúntais bhreise a theastaíonn chun an
oibleagáid a réiteach. Seoltar na liúntais seo ar ais chuig an údarás ábhartha atá i gceannas ar an scéim laistigh de cheithre mhí ó dheireadh na bliana féilire sin don
scéim Eorpach um thrádáil astaíochtaí CO2 agus trí mhí do scéim trádála astaíochtaí na RA,, d’fhonn an dliteanas i leith astaíochtaí iarbhír CO2 a chumhdach i rith na
bliana sin.
Is teastais iad ROCanna a eisítear d’oibreoirí stáisiúin ghiniúna in-athnuaite creidiúnaithe sa RA don leictreachas in-athnuaite incháilithe a ghineann siad. Ceannaíonn
an Grúpa ROCanna ó roinnt dá chomhfhiontair. Aithnítear ROCanna ceannaithe i dtosach ag costas (praghas ceannaigh) laistigh de shócmhainní doláimhsithe. An
dliteanas i leith astaíochtaí iarbhír CO2 déantar é a thomhas ag costas liúntais cheannaigh suas go leibhéal na liúntas ceannaithe a choinnítear, agus ansin ag praghas
margaidh na liúntas a rialaíonn ar dháta an chláir chomhardaithe, agus aithnítear gluaiseachtaí sa dliteanas sa bhrabús oibriúcháin.
Dá bhrí sin ní dhéantar liúntais astaíochtaí agus ROCanna a choinnítear ar a gcostas mar shócmhainní doláimhsithe a amúchadh toisc go gcoinnítear iad chun na
dliteanais ghaolmhara a shocrú an bhliain dar gcionn.
(c) Costais bogearraí agus sócmhainní doláimhsithe eile			
Déantar ceadúnais bhogearraí ríomhaireachta a fuarthas agus sócmhainní doláimhsithe eile lena n-áirítear naisc eangaí agus cearta faighte eile, a chaipitliú ar bhonn na
gcostas a thabhaítear chun an tsócmhainn shonrach a fháil agus a úsáid. Tomhaistear na sócmhainní seo ar chostas lúide amúchta carntha, a mheastar thar a saolré
úsáideach ar bhonn líne dhíreach, agus caillteanais lagaithe carntha. Is iad na haicmithe móra sócmhainne agus a saolré leithroinnte:
Bogearraí
Doláimhsithe eile

3 / 5 bliain
suas le 20 bliain

Straitéis & Feidhmíocht

Rialachas Corparáideach

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

1. RÁITEAS AR BHEARTAIS CHUNTASAÍOCHTA (AR LEAN)

1. RÁITEAS AR BHEARTAIS CHUNTASAÍOCHTA (AR LEAN)

(VII) SÓCMHAINNÍ DOLÁIMHSITHE AGUS CÁILMHEAS (AR LEAN)
Aithnítear costais fhorbartha a bhfuil baint dhíreach acu le táirgeadh táirgí bogearraí inaitheanta agus uathúla atá á rialú ag an nGrúpa agus a ghinfidh buntáistí
eacnamaíocha is dócha a sháraíonn costais tar éis bliana, mar shócmhainní doláimhsithe nuair a chomhlíontar na critéir seo a leanas:
•
•
•
•
•

tá sé i gceist ag an mbainistíocht na bogearraí a chomhlánú agus iad a úsáid nó a dhíol
tá an cumas na bogearraí a úsáid nó a dhíol
is féidir a thaispeáint conas a ghinfidh na bogearraí tairbhí eacnamaíocha dóchúla amach anseo
tá dóthain acmhainní teicniúla, airgeadais agus eile ann chun an fhorbairt a chur i gcrích agus le húsáid nó le díol
is féidir an caiteachas is inchurtha i leith na mbogearraí le linn a fhorbartha a thomhas go hiontaofa.

Cuimsíonn costais dhíreacha na costais a bhaineann le forbairt bogearraí, fostaithe agus cuid iomchuí de fhorchostais ábhartha. Tomhaistear na sócmhainní
seo ag costas lúide amúchta carntha, a mheastar thar a saolré úsáideach measta (trí go cúig bliana) ar bhonn líne dhíreach, agus caillteanais lagaithe carntha.
Déantar costais incriminteacha a bhaineann le conradh a fháil a chaipitliú de réir IFRS 15 Ioncam ó Chonarthaí le Custaiméirí nuair nach mbeadh na
costais sin tabhaithe mura bhfuarthas an conradh, agus tá BSL ag súil leis na costais sin a ghnóthú. Tomhaistear na sócmhainní seo ar chostas lúide
amúchta carntha, a mheastar thar a saolré úsáideach (2 bhliana) ar bhonn líne dhíreach, agus caillteanais lagaithe carntha.
(d) Taighde agus forbairt			
Aithnítear caiteachas taighde agus caiteachas forbartha nach gcomhlíonann na critéir thuas mar chostas arna thabhú. Ní aithnítear costais forbartha a
aithníodh roimhe seo mar chostas mar shócmhainn i dtréimhse ina dhiaidh sin.			
(VIII) LAGÚ SÓCMHAINNÍ NEAMHREATHA SEACHAS CÁILMHEAS			
Níl sócmhainní a bhfuil saol úsáideach éiginnte acu faoi réir amúchta agus déantar tástáil bhliantúil orthu le haghaidh lagaithe. Sócmhainní atá faoi réir
dímheasa agus amúchadh, déantar iad a thastáil le haghaidh lagú, nuair a léirítear in eachtraí nó in athruithe ar chúinsí go bhféadfadh nach mbeifí in ann
an tsuim ghlanluacha a aisghabháil. Déantar sócmhainní nach bhfuil in úsáid go fóill a thástáil go bliantúil i leith lagaithe. Aithnítear caillteanas lagaithe
mar an méid atá idir luach na sócmhainne agus suim in-aisghabhála na sócmhainne, fad is mó an tsuim luacha ná an tsuim in-aisghabhála. Is é an tsuim
in-aisghabhála an suim is airde de luach cóir na sócmhainne lúide costas díola agus luach úsáide na sócmhainne. D’fhonn lagú a mheasúnú, rangaítear
sócmhainní ag na leibhéil is ísle dá bhfuil sreabhadh airgid atá inaitheanta ar leithligh (aonaid - ghiniúna airgid) ann. 		
Maidir le sócmhainní giniúna cumhachta, tá luach in úsáid bunaithe ar na sreafaí airgid measta a mheastar a ghinfidh an tsócmhainn atá bunaithe ar
mheastachán ar ghiniúint cumhachta tuartha agus praghsanna réamhaisnéise, gáis, carbóin agus acmhainne (nuair is infheidhme) agus an uainiú agus
méid na gcostas oibriúcháin agus an chaiteachais chaipitiúil. Déantar na sreafaí airgid seo a lascainiú go dtí a luach reatha ag baint úsáide as ráta
lascaine réamhchánach a léiríonn measúnú na margaí reatha ar luach ama airgid agus na rioscaí a bhaineann go sonrach leis an tsócmhainn.
(IX) SÓCMHAINNÍ CEART ÚSÁIDE AGUS DLITEANAIS LÉASA 			
Aithnítear léasanna mar shócmhainn cheart úsáide agus dliteanas comhfhreagrach ar an dáta a mbíonn an tsócmhainn léasaithe ar fáil le húsáid ag an
nGrúpa. Nuair a bunaíodh conradh léasa déanann an Grúpa measúnú féachaint an bhfuil conradh, nó an bhfuil léas ann. Má thugann an conradh an ceart
chun úsáid sócmhainne a rialú ar feadh tréimhse ama mar mhalairt ar bhreithniú, aithnítear é mar léas. 				
Chun an ceart chun sócmhainn a rialú a mheas, measann an Grúpa an méid seo a leanas: 		
• an bhfuil sócmhainn inaitheanta sa chonradh 			
• an bhfuil sé de cheart ag an nGrúpa buntáistí eacnamaíocha uile na sócmhainne a fháil go substaintiúil 		
• an bhfuil sé de cheart ag an nGrúpa an tsócmhainn a oibriú ar feadh thréimhse an chonartha.
Déantar sócmhainní agus dliteanais a eascraíonn as léas a thomhas ar dtús ar bhonn luacha reatha. Cuimsíonn dliteanais léasa glanluach reatha na
n-íocaíochtaí léasa. Cuirtear íocaíochtaí léasa le déanamh faoi roghanna síneadh réasúnta áirithe san áireamh freisin i dtomhas an dliteanais. Déantar lascainiú
ar na híocaíochtaí léasa ag úsáid an ráta úis atá intuigthe sa léas. Murar féidir an ráta sin a chinneadh go héasca, mar is gnách i gcás léasanna sa Ghrúpa,
úsáidtear ráta iasachta incriminteach an léasaí, is é sin an ráta a chaithfeadh an léasaí aonair a íoc chun na cistí is gá a fháil ar iasacht chun sócmhainn den
luach céanna a fháil leis an tsócmhainn cheart úsáide i dtimpeallacht eacnamaíoch chomhchosúil le téarmaí, slándáil agus coinníollacha comhchosúla. 		
Leithdháiltear íocaíochtaí léasa idir an príomhchostas agus an costas airgeadais. Gearrtar an costas airgeadais ar bhrabús nó ar chaillteanas thar
thréimhse an léasa d’fhonn ráta úis tréimhsiúil leanúnach a tháirgeadh ar an iarmhéid atá fágtha den dliteanas do gach tréimhse.
Tomhaistear sócmhainní ceart úsáide ag costas a chuimsíonn an méid seo a leanas:
•		 méid an tomhais tosaigh ar dhliteanas léasa
•		 aon íocaíochtaí léasa a rinneadh ar an dáta tosaithe nó roimhe lúide aon dreasachtaí léasa a fuarthas
•		 aon chostais dhíreacha tosaigh, agus
•		 costais athchóirithe.
De ghnáth déantar sócmhainní ceart úsáide a dhímheas thar an tréimhse is giorra de shaol úsáideach na sócmhainne agus i dtéarma an léasa ar bhonn
líne dhíreach. Má tá an Grúpa réasúnta cinnte rogha ceannaigh a fheidhmiú, déantar an tsócmhainn cheart úsáide a dhímheas thar shaolré úsáideach na
sócmhainne bunúsacha.
Aithnítear íocaíochtaí a bhaineann le léasanna gearrthéarmacha trealaimh agus feithiclí agus gach léas de shócmhainní ar luach íseal ar bhonn líne
dhíreach mar chostas i mbrabús nó i gcaillteanas. Is léasanna iad léasanna gearrthéarmacha le téarma léasa 12 mhí nó níos lú. Meastar gur luach íseal
iad sócmhainní ar luach íseal má tá luach na sócmhainne nuair atá sí nua níos lú ná € 5,000. Cuimsíonn sócmhainní ar luach íseal laistigh de BSL
trealamh TF agus earraí beaga troscáin oifige den chuid is mó.
Ligeann an Grúpa talamh agus foirgnimh éagsúla, talamh feirme gaoithe agus mótarfheithiclí ar léas. De ghnáth déantar conarthaí ar cíos ar feadh tréimhsí
seasta ach d’fhéadfadh go mbeadh roghanna síneadh acu. Déantar téarmaí léasa a chaibidliú ar bhonn aonair agus tá raon leathan téarmaí agus coinníollacha
éagsúla ann. Ní fhorchuireann na comhaontuithe léasa aon chúnaint, ach ní fhéadfar sócmhainní léasaithe a úsáid mar urrús chun críocha iasachta.
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COSTAIS IASACHTA			
Cuirtear costais iasachtaíochta is inchurtha i leith mór-shócmhainní a thógáil, a thógann go leor ama chun iad a ullmhú don úsáid atá beartaithe, le costas
na sócmhainní sin ar mheánchostas ualaithe na n-iasachtaí, go dtí go mbeidh na sócmhainní sách réidh don bheart atá beartaithe dá n-úsáid. Is ionann
an ráta caipitlithe a chuirtear i bhfeidhm agus meánchostas fhiachas gan íoc BSL agus nuair is infheidhme, cuirtear ráta sonrach tionscadail i bhfeidhm.
Aithnítear gach costas iasachtaíochta eile sa ráiteas ioncaim sa tréimhse ina dtabhaítear iad.				

(XI) FARDAIL			
Déantar fardail ag an gcostas is ísle agus an glanluach inréadaithe is ísle. Cuimsíonn an costas gach praghas ceannaigh agus gach costas díreach a
tabhaíodh chun na fardail a thabhairt chuig a suíomh agus a riocht reatha. Tá glanluach inréadaithe bunaithe ar ghnáthphraghas díola lúide costais bhreise
a mheastar a thabhófar sula ndiúscrófar iad. 			
Déantar foráil shonrach d’earraí damáiste, meathlaithe, as feidhm agus nach féidir a úsáid nuair is cuí.				
(XII) FINANCIAL ASSETS AND DLITEANAIS			
Aicmiú agus tomhas 			
Baineann na beartais chuntasaíochta seo a leanas le tomhas sócmhainní airgeadais i ráitis airgeadais chomhdhlúite BSL:
		Sócmhainní airgeadais arna n-ainmniú ag luach cóir trí bhrabús nó caillteanas (FVTPL)
Déantar na sócmhainní seo a thomhas ina dhiaidh sin ag luach cóir. Aithnítear glanghnóthachain agus caillteanais, lena n-áirítear aon ioncam úis nó
díbhinne, i mbrabús nó i gcaillteanas.
Sócmhainní airgeadais ar luach cóir trí ioncam cuimsitheach eile (FVOCI)
Déantar na sócmhainní seo a thomhas ina dhiaidh sin ag luach cóir. Aithnítear glanghnóthachain agus caillteanais in ioncam cuimsitheach eile.
Sócmhainní airgeadais ar chostas amúchta
Déantar na sócmhainní seo a thomhas ina dhiaidh sin ag costas amúchta ag úsáid an mhodha úis éifeachtach. Laghdaítear an costas amúchta trí
chaillteanais lagaithe. Aithnítear ioncam úis, gnóthachain agus caillteanais agus lagaithe malairte eachtraí i mbrabús nó i gcaillteanas. Aithnítear aon
ghnóthachan nó caillteanas ar dhí-aithint i mbrabús nó i gcaillteanas.
Trádáil agus earraí infhaighte eile
Aithnítear earraí infhaighte trádála agus eile i dtosach ag luach cóir, arb é an méid bunaidh sonraisc iad de ghnáth agus ina dhiaidh sin iompraítear iad ar
chostas amúchta ag baint úsáide as an modh úis éifeachtach lúide liúntas a dhéantar le haghaidh lagaithe.
Cuireann an Grúpa cur chuige simplithe IFRS 9 i bhfeidhm maidir le caillteanais chreidmheasa ionchasacha a thomhas a úsáideann liúntas caillteanais
ionchasach ar feadh an tsaoil do gach earra infhaighte trádála agus eile ach amháin ar iasachtaí na scairshealbhóirí a airleacan d’infheisteoirí cuntasaithe
cothromais a thomhaistear agus an cur chuige ginearálta á úsáid. Tá na liúntais chaillteanais do shócmhainní airgeadais bunaithe ar bhoinn tuisceana
faoi riosca mainneachtana agus rátaí caillteanais ionchais. Úsáideann an Grúpa breithiúnas agus na toimhdí seo á ndéanamh agus na hionchuir sna
ríomhanna caillteanais creidmheasa a bhfuil súil leo a roghnú, bunaithe ar stair an Ghrúpa roimhe seo, na dálaí margaidh atá ann agus meastacháin
réamhbhreathnaitheacha ag deireadh gach tréimhse tuairiscithe.
Iasachtaí agus iarmhéideanna le hinfheisteoirí cuntas cothromais
Is sócmhainní nó dliteanais airgeadais neamh-dhíorthacha iad iasachtaí agus iarmhéideanna le hinfheisteoirí cuntas cothromais nach luaitear i margadh
gníomhach. Tá siad san áireamh i sócmhainní reatha nó i ndliteanais reatha ar an gclár comhardaithe, ach amháin iad siúd a bhfuil aibíochtaí níos mó ná dhá
mhí dhéag acu tar éis dháta an chláir chomhardaithe, a chuimsítear i sócmhainní neamhreatha nó i ndliteanais neamhreatha agus a thaifeadtar i dtosach ag
luach cóir agus ina dhiaidh sin ar chostas amúchta ag baint úsáide as an modh úis éifeachtach lúide liúntas caillteanais a dhéantar le haghaidh lagaithe.
Iasachtaí agus iarmhéideanna le cuideachtaí Grúpa (Máthairchuideachta)
Is sócmhainní nó dliteanais airgeadais neamh-dhíorthacha iad iasachtaí agus iarmhéideanna le Máthairchuideachtaí nach luaitear i margadh gníomhach.
Tá siad san áireamh i sócmhainní reatha nó i ndliteanais reatha ar an gclár comhardaithe, ach amháin iad siúd a bhfuil aibíochtaí níos mó ná dhá mhí dhéag
tar éis dháta an chláir chomhardaithe, a chuimsítear i sócmhainní neamhreatha nó i ndliteanais neamhreatha. Cuirtear iasachtaí agus iarmhéideanna san
áireamh in earraí infhaighte trádála agus eile nó iníoctha trádála agus eile i gclár comhardaithe na Máthairchuideachta agus déantar iad a thaifeadadh ar
dtús ag luach cóir agus ina dhiaidh sin ar chostas amúchta.
Suimeanna iníoctha trádála agus suimeanna iníoctha eile
Déantar trádáil agus earraí iníoctha eile a thaifeadadh ar dtús ag luach cóir, arb é an méid bunaidh sonraisc iad de ghnáth, agus ina dhiaidh sin iompraítear
iad ar chostas amúchta ag baint úsáide as an modh éifeachtach ráta úis.
Lagú 			
Déanann an Grúpa measúnú ar bhonn réamhbhreathnaitheach ar na caillteanais chreidmheasa a bhfuil súil leo a bhaineann lena ionstraimí fiachais a
iompraítear ar chostas amúchta. Braitheann an mhodheolaíocht lagaithe a chuirtear i bhfeidhm ar cibé an raibh méadú suntasach ar riosca creidmheasa.
Maidir le hiasachtaí agus iarmhéideanna le grúpchuideachtaí, cuireann an Máthairchuideachta an cur chuige ginearálta a cheadaíonn IFRS 9 i bhfeidhm, a
éilíonn go n-aithneofar caillteanais chreidmheasa ionchasacha 12 mhí ar aitheantas tosaigh na n-earraí infhaighte seo. Má tharlaíonn méadú suntasach ar
riosca creidmheasa, éilíonn sé seo go n-aithneofar caillteanais chreidmheasa ar feadh an tsaoil ar na nithe infhaighte seo.
Airgead tirim agus coibhéisí airgid
Cuimsíonn airgead tirim agus coibhéisí airgid airgead tirim ar láimh, taiscí inaisíoctha ar éileamh agus infheistíochtaí gearrthéarmacha an-leachtacha eile a
bhfuil aibíochtaí bunaidh trí mhí nó níos lú acu. Cuimsíonn airgead tirim agus coibhéisí airgid chun críche sreabhadh airgid rótharraingtí bainc is iníoctha ar
éileamh. Taispeántar rótharraingtí bainc laistigh d’iasachtaí i ndliteanais reatha sa chlár comhardaithe.
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(XIV) CÁIN IONCAIM (AR LEAN)

(a) Iasachtaí			

(b) Cáin iarchurtha

Iasachtaí úsmhara			

Cuirtear cáin iarchurtha ar fáil ag baint úsáide as modh dliteanais an chláir chomhardaithe, ag soláthar do dhifríochtaí sealadacha idir méideanna
carraeireachta sócmhainní agus dliteanas chun críocha tuairiscithe airgeadais agus na méideanna a úsáidtear chun críocha cánachais.

Aithnítear iasachtaí úis ar dtús ag luach cóir lúide costais idirbhirt inchurtha. Tar éis aitheantais tosaigh luaitear na hiasachtaí seo ag costas amúchta ag
baint úsáide as an modh éifeachtach ráta úis. Má athraítear dliteanas airgeadais arna thomhas ag costas amúchta gan é seo a bheith mar thoradh ar dhíaithint, aithnítear gnóthachan nó caillteanas i mbrabús nó i gcaillteanas. Ríomhtar an gnóthachan nó an caillteanas mar an difríocht idir na sreafaí airgid
conarthacha bunaidh agus na sreafaí airgid modhnaithe lascainithe ag an ráta úis éifeachtach bunaidh.
(b) Ionstraimí airgeadais díorthacha agus ionstraimí fálaithe eile
Úsáideann an Grúpa ionstraimí airgeadais díorthacha chun a neamhchosaint ar phraghas tráchtearraí, malairte eachtraí agus riosca ráta úis a eascraíonn
as gníomhaíochtaí oibríochta, maoinithe agus infheistíochta a fhálú. I measc na bpríomh-dhíorthach a úsáidtear tá babhtálacha rátaí úis, babhtálacha ráta
úis nasctha le boilsciú, babhtálacha airgeadra agus réamhchonarthaí airgeadra eachtraigh. Úsáidtear conarthaí tráchtearraí freisin chun neamhchosaintí
an Ghrúpa ar cheannach breosla agus ar dhíol leictreachais a fhálú. Cuireann an Grúpa an tsamhail chuntasaíochta fálaithe ginearálta i bhfeidhm in IFRS
9. Éilíonn sé seo ar an nGrúpa a chinntiú go bhfuil caidrimh chuntasaíochta fálaithe ailínithe lena chuspóirí agus straitéis bainistíochta riosca agus cur
chuige níos cáilíochtúla agus níos réamhbhreathnaíche a chur i bhfeidhm maidir le héifeachtacht fálaithe a mheas.
Laistigh dá chúrsa rialta gnó, déanann an Grúpa conarthaí díola agus ceannaigh le haghaidh earraí, gás agus leictreachas san áireamh. Sa chás go
ndearnadh an conradh agus go gcoinnítear é á shealbhú chun críocha tráchtearraí a fháil nó a sheachadadh de réir riachtanais díolachán, ceannaigh nó
úsáide ionchasacha an Ghrúpa, ainmnítear na conarthaí mar chonarthaí úsáide féin agus tugtar cuntas orthu mar chonarthaí feidhmiúcháin. Mar sin níl na
conarthaí seo faoi raon feidhme Ionstraimí Airgeadais IFRS 9.
Tugtar cuntas ar chonarthaí tráchtearraí nach bhfuil ainmnithe mar chonarthaí úsáide féin mar dhíorthaigh trádála agus aithnítear iad sa chlár
comhardaithe ag luach cóir. Aithneofar na hathruithe ar luach cóir nuair a bhíonn caidreamh cuntasaíochta fálaithe ann agus nuair a ainmníodh an
conradh mar shealbhú chun críocha fálaithe de réir IFRS 9 mar fhálta sreafa airgid nó mar fhálú luacha choir.
Úsáideann an Grúpa ionstraimí díorthacha airgeadais chun neamhchosaintí rátaí úis agus airgeadra a fhálú. Aithnítear gach díorthach den sórt sin ag
luach cóir agus déantar iad a thomhas go luach cóir ar dháta an chláir chomhardaithe. Cé is moite de na babhtálacha rátaí úis atá nasctha le boilsciú,
ainmnítear formhór na n-ionstraimí airgeadais díorthacha eile mar sheirbhísí chun fálaithe.
Bunaítear ainmniú an chaidrimh fálaithe nuair a bunaíodh an conradh. Tá cóireáil gnóthachan agus caillteanas ar ath-thomhas ina dhiaidh sin ag brath ar
aicmiú an fhálaithe agus cibé an bhfuil an gaol fálaithe ainmnithe mar fhál luacha chóir nó mar shreabhadh airgid.
Déantar gach gluaiseacht luacha chóir ar dhíorthaigh nach bhfuil ainmnithe mar chaidrimh fálaithe a thaifeadadh tríd an ráiteas ioncaim laistigh d’ioncam
agus costas airgeadais nó costais oibriúcháin eile, de réir mar is iomchuí.
Faluithe sreafa airgid
I gcás ina n-ainmnítear ionstraim airgeadais díorthach mar fhál ar inathraitheacht dliteanas aitheanta, tiomantas daingean nó idirbheart réamhaisnéise
andóchúil, aithnítear an chuid éifeachtach d’aon ghnóthachan nó caillteanas ar an ionstraim airgeadais díorthach go díreach i gcuimsitheach ioncaim
eile. Nuair a aithnítear sócmhainn nó dliteanas neamhairgeadais mar gheall ar an ngealltanas daingean nó an t-idirbheart réamh-mheasta, baintear an
gnóthachan nó an caillteanas carnach as ioncam cuimsitheach eile agus áirítear é i dtomhas tosaigh na sócmhainne nó an dliteanais sin. Seachas sin
baintear an gnóthachan nó an caillteanas carnach as ioncam cuimsitheach eile agus aithnítear é sa ráiteas ioncaim ag an am céanna leis an idirbheart
fálaithe. Aithnítear an gnóthachan nó an caillteanas a bhaineann leis an gcuid neamhéifeachtach sa ráiteas ioncaim láithreach.
Nuair a chuirtear deireadh le hionstraim fálaithe nó caidreamh fálaithe ach go bhfuiltear ag súil go dtarlóidh an t-idirbheart fálaithe, fanann an gnóthachan
nó an caillteanas carnach ag an bpointe sin in ioncam cuimsitheach eile agus aithnítear é de réir an bheartais thuas nuair a tharlaíonn an t-idirbheart.
Mura féidir an t-idirbheart fálaithe a thuilleadh, aithnítear an gnóthachan nó an caillteanas carnach neamhréadaithe a aithnítear in ioncam cuimsitheach
eile sa ráiteas ioncaim láithreach.
Falú ar ghlaninfheistíochtaí in eintiteas eachtrach
Sa chás go bhfolaíonn dliteanas airgeadra eachtraigh glaninfheistíocht in oibríocht eachtrach, aithnítear difríochtaí malairte eachtraí a éiríonn
as aistriúchán an dliteanais go díreach in ioncam cuimsitheach eile, agus tugtar chuig an gcúlchiste aistriúcháin iad, agus aithnítear aon chuid
neamhéifeachtach sa ráiteas ioncaim láithreach.
(c) Ráthaíochtaí			
Le linn ghnáthchúrsa an ghnó, soláthraíonn an Grúpa ráthaíochtaí agus bannaí do thríú páirtithe, d’fhochuideachtaí de chuid na Máthairchuideachta agus
d’infheisteoirí cuntas cothromais. Nuair is dócha go ndéanfar éilimh, cuirtear an tsamhail caillteanais creidmheasa a bhfuil súil leis i bhfeidhm.
(XIII) STOC CAIPITIL				
Tomhaistear na haonaid stoic chaipitil de réir an phraghais ar eisíodh iad ar dtús chuig an An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, an Roinn
Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide agus Iontaobhaí ESOP ESOP Limited.
(XIV) CÁIN IONCAIM
Cuimsíonn cáin ioncaim ar bhrabús nó caillteanas don bhliain cáin reatha agus iarchurtha. Aithnítear cáin ioncaim sa ráiteas ioncaim, ach amháin a mhéid
a bhaineann sí le míreanna a aithnítear go díreach in ioncam nó i gcothromas cuimsitheach eile.
(a) Cáin reatha
Cuirtear cáin reatha ar fáil ag na rátaí reatha agus ríomhtar í ar bhonn thorthaí na bliana. Ní chuimsíonn an costas cánach ioncaim sa ráiteas ioncaim
cánachas ar sciar an Ghrúpa de bhrabúis na ngnóthas comhfhiontair, toisc go bhfuil sé seo san áireamh sa líne ar leithligh ar aghaidh an ráitis ioncaim
maidir le sciar de bhrabús / (chaillteanas) infheisteora cuntasaithe cothromais, glan ó chain.
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Ní aithnítear sócmhainní cánach iarchurtha ach amháin sa mhéid go measann an Bord gur dóichí ná a mhalairt go mbeidh brabúis inchánach oiriúnacha
ann as ar féidir aisiompú na ndifríochtaí sealadacha bunúsacha a asbhaint amach anseo.
Tomhaistear cáin iarchurtha ag na rátaí cánach a mheastar a bheidh i bhfeidhm sna tréimhsí ina n-aisiompóidh difríochtaí sealadacha, bunaithe ar rátaí
cánach agus dlíthe a achtaíodh nó a achtaíodh go substaintiúil ar dháta an chláir chomhardaithe. 				
(XV) SOLÁTHAIRTI				
Aithnítear foráil más rud é, mar thoradh ar eachtra roimhe seo, go bhfuil oibleagáid dhlíthiúil nó inchiallaithe reatha ar an nGrúpa ar féidir a mheas go
hiontaofa, agus is dócha go mbeidh eis-sreabhadh sochar eacnamaíoch ag teastáil chun an oibleagáid a réiteach. Cinntear forálacha trí lascainiú a
dhéanamh ar na sreafaí airgid ionchais sa todhchaí ag ráta réamhchánach a léiríonn measúnuithe margaidh reatha ar luach ama airgid agus na rioscaí a
bhaineann go sonrach leis an dliteanas. Aithnítear díchosc an lascaine mar chostas airgeadais.
Soláthar d’oibleagáidí scoir sócmhainní
Léiríonn an fhoráil maidir le scor agus díchoimisiúnú sócmhainní, a chuimsíonn go príomha stáisiúin ghiniúna, feirmeacha gaoithe agus cuaillí adhmaid
cóireáilte le creosóit Líonraí BSL, luach reatha an mheastacháin reatha ar chostais dhúnadh na stáisiún agus diúscairt na gcuaillí ag an deireadh dá saol
úsáideach.
Aithnítear costais mheasta na stáisiún dúnta agus oibleagáidí scoir sócmhainne eile ina n-iomláine ag tús shaolré na sócmhainne, ach déantar iad a
lascainiú go luachanna reatha ag úsáid ráta lascaine réamhchánach iomchuí. Déantar na costais a chaipitliú i réadmhaoin, i ngléasra agus i dtrealamh
agus déantar iad a dhímheas thar shaolré eacnamaíoch úsáideach na stáisiún nó na sócmhainní eile lena mbaineann siad mura bhfuil deireadh na beatha
úsáideach bainte amach ag an tsócmhainn ghaolmhar. Aithnítear sa ráiteas ioncaim athruithe ina dhiaidh sin ar an dliteanas i leith sócmhainní a bhfuil
deireadh a saoil úsáideach bainte amach acu. Déantar na costais a athbhreithniú gach bliain agus iad a leasú de réir mar is cuí. Déantar leasuithe ar na
costais mheasta lascainithe a chaipitliú sna sócmhainní ábhartha agus déantar iad a dhímheas thar an saol atá fágtha de na sócmhainní sin sa mhéid go
bhfuil na sócmhainní fós in úsáid.
De réir mar a dhéantar na costais a chaipitliú agus a sholáthar ar bhonn lascainithe i dtosach, méadaítear an soláthar le muirear maoinithe i ngach
tréimhse, a ríomhtar bunaithe ar iarmhéid na soláthair agus an ráta lascaine a cuireadh i bhfeidhm ar an dáta tomhais deireanach (a nuashonraítear
go bliantúil) agus a chuirtear san áireamh sa ráiteas ioncaim mar mhuirear maoinithe. Ar an mbealach seo, beidh an fhoráil comhionann leis na costais
dhúnadh mheasta ag deireadh shaolré eacnamaíoch úsáideach stáisiúin nó sócmhainní eile. Cuirtear an caiteachas iarbhír i gcoinne na forála de réir mar a
bhíonn stáisiúin dúnta nó oibleagáidí eile á gcomhlíonadh.
Tá an fhoráil chun costais dhúnadh stáisiúin a ghiniúint agus oibleagáidí scoir sócmhainní eile san áireamh sna forálacha reatha nó neamhreatha mar is
iomchuí ar an gclár comhardaithe.
(XVI) DLITEANAIS A BHAINEANN LE FOSTAÍ
(a) Dliteanais athstruchtúraithe
Tá sochair fhoirceanta deonacha iníoctha faoi chomhaontuithe comhchoiteanna éagsúla idir Bord BSL agus Foireann an Aontais nuair a ghlacann fostaí
le hiomarcaíocht dheonach mar mhalairt ar na sochair seo. Aithníonn an Grúpa sochair fhoirceanta nuair a bhíonn sé tiomanta go soiléir, gan féidearthacht
réalaíoch aistarraingt, do phlean foirmiúil mionsonraithe chun deireadh a chur le fostaíocht roimh an ngnáth-aois scoir, nó chun sochair fhoirceanta
a sholáthar mar thoradh ar thairiscint a dhéantar d’fhostaithe chun iomarcaíocht dheonach a spreagadh. Aithnítear gnáthshochair fhoirceanta nach
gcumhdaítear leis an gcomhaontú thuasluaite ar a luaithe nuair nach féidir leis an nGrúpa tairiscint na sochar sin a tharraingt siar a thuilleadh agus nuair
a thosaíonn an Grúpa an plean athstruchtúraithe a chur i bhfeidhm. Déantar sochair a mheastar a shocrófar níos mó ná dhá mhí dhéag tar éis dháta an
chláir chomhardaithe a lascainiú go dtí an luach reatha. Ní dhéantar foráil do chaillteanais oibriúcháin sa todhchaí.
(b) Dliteanais ghearrthéarmacha eile a bhaineann le fostaí
Aithnítear costais saoire saoire agus bónais a fabhraíodh nuair a thugann fostaithe an tseirbhís nó an fheidhmíocht a mhéadaíonn a dteidlíocht ar
neamhláithreachtaí nó íocaíochtaí cúitimh sa todhchaí
(XVII) OIBLEAGÁIDÍ PINSIN
Feidhmíonn cuideachtaí an Ghrúpa scéimeanna pinsin éagsúla i bPoblacht na hÉireann agus i dTuaisceart Éireann, a mhaoinítear trí íocaíochtaí le cistí
arna riaradh ag iontaobhaithe.
Scéimeanna pinsin i bPoblacht na hÉireann
Feidhmíonn an Grúpa dhá scéim pinsin, ar a dtugtar Scéim Pinsin Sochair Sainithe BSL agus Scéim Pinsin Ranníocaíochta Sainithe BSL. Maoinítear
pinsin do thart ar leath na bhfostaithe sa ghnó leictreachais trí scéim phinsin ranníocach ar a dtugtar Scéim Pinsin Sochair Sainithe BSL. Tá an ciste
dílsithe d’Iontaobhaithe a ainmníonn BSL agus a chomhaltaí chun leasa na bhfostaithe agus a gcleithiúnaithe amháin. Tá an Scéim cláraithe leis an Údarás
Pinsean mar Scéim Sochair Sainithe.
Leagtar síos i rialacháin na Scéime na sochair atá le cur ar fáil, agus sonraítear na ranníocaíochtaí atá le híoc ag BSL agus ag na baill atá ag íoc isteach sa
scéim freisin. Cinntear na sochair is iníoctha trí thagairt do mhúnla pinsin Tuilleamh Athluacháilte Meán Gairme (CARE) le haghaidh sochar a thuilltear tar
éis 1 Eanáir 2012 (bunaithe ar an tuarastal deiridh roimhe seo). Níl aon oibleagáid dhlíthiúil ar BSL ranníocaíochtaí a mhéadú chun sochair a choinneáil
i gcás easnaimh agus ní féidir ráta ranníocaíochta BSL a athrú gan comhaontú BSL agus cead ón Aire Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide. Má
thagann easnamh achtúireach chun cinn sa todhchaí, tá oibleagáid ar BSL faoi rialacháin na Scéime dul i gcomhairle leis an gCoiste Aoisliúntais, leis na
hIontaobhaithe agus le hAchtúire na Scéime chun breithniú a dhéanamh ar an ngá atá le Scéim leasaitheach a chur isteach le haghaidh ceadú Aireachta.
Faoi Chomhaontú Pinsean 2010 (a d’fhormheas fostaithe i mí Iúil 2010 agus a dhaingnigh Bord BSL go foirmiúil an 20 Deireadh Fómhair 2010),
d’aontaigh BSL instealladh airgid aonuaire isteach sa Scéim, iníoctha thar roinnt blianta, a raibh luacháil aontaithe air chun críocha achtúire amhail an
1 Eanáir 2010 de €591.0 milliún. Níor athraíodh na rátaí ranníocaíochta seasta don fhostóir ná d’fhostaithe. Faoin gComhaontú dúnadh ballraíocht na
Scéime do shaoránaigh nua.
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(XVII) OIBLEAGÁIDÍ PINSIN (AR LEAN)

(XVIII) IONCAM Ó CHONARTHAÍ LE CUSTAIMÉIRÍ (AR LEAN)

		 Cinneadh na hoibleagáidí i leith na Scéime a léirítear i ráitis airgeadais BSL de réir IAS 19 Sochar Fostaithe. Ós rud é nach gnáthscéim Sochair Sainithe
“iarmhéid na gcostas” í an Scéim (i gcás ina ndlitear ar an bhfostóir iarmhéid na ranníocaíochtaí a theastaíonn chun sochair a mhaoiniú a íoc), éilíonn na
hoibleagáidí a léirítear sna ráitis airgeadais go n-úsáidfear breithiúnas. Má thagann easnamh chun cinn sa todhchaí, tá oibleagáid ar an gCuideachta,
mar a dúradh thuas, dul i gcomhairle leis na páirtithe sa Scéim. Mar sin féin, níl aon oibleagáid ar BSL ranníocaíochtaí a mhéadú chun sochair a
choinneáil i gcás easnaimh agus níl sé i gceist ag an gCuideachta go ndéanfaí aon ranníocaíocht bhreise, seachas na gnáth-ranníocaíochtaí leanúnacha
agus iarmhéid ranníocaíocht bhreise € 591.0 milliún na Cuideachta (nóta: tá an ranníocaíocht bhreise €591.0 milliún a comhaontaíodh mar chuid de
Chomhaontú Pinsean 2010 íoctha go hiomlán anois). Dá bhrí sin, tá BSL tagtha ar an gconclúid gur cheart go léireodh na ráitis airgeadais a oibleagáidí i
leith na Scéime, ar a mbeidh:

		 Líonraí BSL - Ioncam ó tháillí Úsáid an Chórais do chustaiméirí			

		 (a) Tiomantais a bhí ann cheana maidir le seirbhís roimhe seo (luach reatha na ranníocaíochtaí comhaontaithe a bhaineann le seirbhís roimh Dheireadh
Fómhair 2010); agus
		 (b) Cláir Théarfa Deonaí roimhe seo (VS) - in 2010 d’aithin an Chuideachta tiomantas sa todhchaí maidir le baill foirne a d’fhág an Chuideachta faoi chláir
VS roimhe seo. Déanfaidh BSL ranníocaíochtaí pinsin i leith na foirne sin agus aithnítear iad seo ag luach cóir.
		 Aithnítear ranníocaíochtaí leanúnacha (suas le 16.4%) sa ráiteas ioncaim mar thabhaítear iad. Aithnítear aon mhéideanna neamhíoctha ag deireadh na
bliana mar dhliteanais ar an gclár comhardaithe.
		 Is scéim ranníocaíochta sainithe í Scéim Pinsin Ranníocaíochta Sainithe BSL agus tugtar cuntas ar ranníocaíochtaí leis an Scéim ar bhonn ranníocaíochta
sainithe agus gearrtar ranníocaíocht na bhfostóirí ar ioncam sa tréimhse a mbíonn na ranníocaíochtaí iníoctha.
		
Scéim Geallsealbhóirí FM na Ríochta Aontaithe
Oibríonn BSL scéim pinsin geallsealbhóirí sa Ríocht Aontaithe dá fhostaithe go léir sa Bhreatain Mhór. Is scéim ranníocaíochta sainithe í an scéim phinsin
		
agus tugtar cuntas ar ranníocaíochtaí leis an Scéim ar bhonn ranníocaíochta sainithe agus gearrtar ranníocaíocht na bhfostóirí ar ioncam sa tréimhse a
mbíonn na ranníocaíochtaí iníoctha.
		 Scéim phinsin i dTuaisceart Éireann
		 Oibríonn gnóthas fochuideachta faoi úinéireacht iomlán an Ghrúpa, Northern Ireland Electricity Networks Limited (NIE Networks), scéim pinsin a bhfuil
dhá chuid ann: Roghanna ranníocaíochta sainithe agus Fócas Sochair Sainithe. Tá fócas dúnta do bhaill nua ó 1998. Ríomhtar achtúirí sochair shainithe
NIE Networks go bliantúil ag achtúirí neamhspleácha ag baint úsáide as an modh creidmheasa aonaid réamh-mheasta, agus déantar é a lascainiú ag
ráta a roghnaítear agus tagairt á dhéanamh do ráta toraidh reatha bannaí corparáideacha ardchaighdeáin d’airgeadra coibhéiseach agus téarma do na
dliteanais. Tomhaistear sócmhainní na scéime pinsin ag luach cóir. Faightear luachálacha achtúireacha ar bhonn tríbhliantúil ar a laghad agus déantar
iad a nuashonrú gach bliain ina dhiaidh sin. Aithnítear gnóthachain agus caillteanais achtúireacha ina n-iomláine sa tréimhse ina dtarlaíonn siad agus
aithnítear iad in ioncam cuimsitheach eile.
		 Gearrtar an costas a bhaineann le sochair a sholáthar faoin scéim sochair shainithe ar an ráiteas ioncaim thar na tréimhsí a bhaineann leas as seirbhís
na bhfostaithe. Aithnítear costais seirbhíse roimhe seo lena n-áirítear caillteanais chiorraithe sa ráiteas ioncaim sa tréimhse a tharlaíonn siad. Cuirtear an
t-ioncam úis ó shócmhainní na scéime pinsin agus an costas úis ar dhliteanais na scéime pinsin san áireamh sa ghlanchostas airgeadais

Tuilltear ioncam TUoS trí na sócmhainní tarchuir a chothabháil chun oibriú éifeachtach EirGrid a éascú. Maidir leis an gconradh praghas seasta seo,
aithnítear ioncam TUoS le himeacht ama ar bhonn líne dhíreach agus aithnítear Úsáid Infhaighte an Chórais ar an gclár comhardaithe.
		 Faigheann Líonraí BSL ioncam ó ranníocaíochtaí soláthair neamh-inaisíoctha mar thoradh ar naisc nua a sholáthar leis an líonra atá ann cheana maidir
le maoin, gléasra agus trealamh. Coinnítear na ranníocaíochtaí seo iníoctha trádála mar íocaíochtaí dul chun cinn go dtí go gcomhlíontar a n-oibleagáid
feidhmíochta, nuair a chomhlíonann an obair ar an gceangal an oibleagáid feidhmíochta aistrítear iad chuig ioncam iarchurtha agus scaoiltear chuig
ioncam iad sa ráiteas ioncaim thar shaolré úsáideach eacnamaíoch measta na sócmhainní gaolmhara. Meastar go mbeidh saolré úsáideach na sócmhainní
seo ag 25 agus 30 bliain le haghaidh líonraí dáileacháin agus tarchuir faoi seach.
		 Aithníonn Líonraí BSL ioncam ó roinnt foinsí neamhrialaithe. Aithnítear ioncam ó sheirbhísí líonra coimhdeacha agus ioncam ilghnéitheach eile a sholáthar.
Aithnítear an t-ioncam neamhrialaithe go léir ag pointe áirithe agus méid infhaighte comhfhreagrach ar an gclár comhardaithe do gach earra.
		 Líonraí NIE - Ioncam ó tháillí Úsáid an Chórais do chustaiméirí
		 Faigheann NIE Networks a ioncam go príomha trí mhuirir as úsáid an chórais dáilte (DUoS) arna leibhéalú ar sholáthraithe leictreachais agus muirir
seirbhíse tarchurtha (TSC) go príomha as úsáid an chórais tarchurtha a ghearrtar ar Oibreoir Córais Thuaisceart Éireann (SONI).		
		 Aithnítear ioncam DUoS de réir úsáid an chórais ag soláthraithe agus áirítear aon úsáid gan bhille agus gan bhille do DUoS mar Úsáid an Chórais
infhaighte ar an gclár dáta comhardaithe.			
		 Tuilltear ioncam TSC na sócmhainní tarchuir a chothabháil chun oibriú éifeachtach SONI a éascú. Maidir leis an gconradh praghas seasta seo, aithnítear
ioncam TSC himeacht ama ar bhonn líne dhíreach agus aithnítear Úsáid Infhaighte an Chórais ar an gclár comhardaithe.
		 Faigheann NIE Networks ioncam ó ranníocaíochtaí soláthair neamh-inaisíoctha mar thoradh ar naisc nua a sholáthar leis an líonra atá ann cheana maidir
le maoin, gléasra agus trealamh. Coinnítear na ranníocaíochtaí seo iníoctha trádála mar íocaíochtaí dul chun cinn go dtí go gcomhlíontar a n-oibleagáid
feidhmíochta, nuair a chomhlíonann an obair ar an gceangal an oibleagáid feidhmíochta aistrítear iad chuig ioncam iarchurtha agus scaoiltear chuig
ioncam iad sa ráiteas ioncaim thar shaolré úsáideach eacnamaíoch measta na sócmhainní gaolmhara.
		 Tagann ioncam Giniúna agus Trádála go príomha ó ghiniúint leictreachais
		 Poblacht na hÉireann
		 Margadh Leictreachais Comhtháite Aonair (I-SEM)

		 Tuilltear an t-ioncam seo ó chustaiméirí cónaithe agus gnó i bPoblacht na hÉireann (PÉ), i dTuaisceart Éireann (TÉ) agus sa Bhreatain Mhór (GB). Aithnítear
ioncam le himeacht ama ar thomhaltas gáis agus leictreachais. Cuimsíonn ioncam leictreachais agus gáis luach na n-aonad a sholáthraítear do chustaiméirí
idir dáta léitheoireachta an mhéadair dheireanaigh agus deireadh na tréimhse. Cuirtear an meastachán seo san áireamh i dtosach i bhfáltais trádála agus
infháltais eile ar an gclár comhardaithe mar leictreachas miondíola - gan bhille, déantar billí ar chustaiméirí go míosúil nó go démhíosúil ag brath ar an gcineál
cuntais, agus aithnítear ina dhiaidh sin iad mar earraí infhaighte miondíola leictreachais - billeáilte. Is é 14 lá téarmaí creidmheasa cónaithe agus laethanta
féichiúnaí maidir le hinfháltais leictreachais miondíola. Athraíonn téarmaí creidmheasa do chustaiméirí gnó de réir conartha.
		 Faightear ioncam neamhbhille trí ioncam measta a úsáid a ríomhtar trí na taraifí is infheidhme maidir le cineálacha custaiméirí ar leith a chur i bhfeidhm
ar mhéid measta an leictreachais nó an gháis a ídítear ar fud na gcineálacha custaiméirí sin, lúide na méideanna iomlána a billíodh cheana don tréimhse
ábhartha. Cuimsíonn an próiseas seo anailís ar mhéideanna agus rátaí ríofa neamhbhille (i GWh agus na milliúin teirm) agus aird á tabhairt ar ghluaiseachtaí i
dtaraifí praghsála, séasúracht agus sonraí ar thomhaltas iomlán an tsoláthraí a fuair I-SEM. Tá roinnt tairiscintí ar nós bónais sínithe, lascainí agus luaíochtaí ar
fáil do chustaiméirí a gcuirtear san áireamh go léir iad mar chomaoin athraitheach faoi IFRS 15. Lascainí agus luaíochtaí atá buan agus a chuirtear i bhfeidhm
le himeacht ama ar ár mbillí custaiméirí ábhartha. Nuair a cheanglaítear na bónais sínithe cuirtear i bhfeidhm iad ar chuntais chustaiméirí a aithnítear le
himeacht ama de réir úsáid na gcustaiméirí.
		 Ioncam eile
		 Cuimsíonn ioncam eile ioncam a dhíorthaítear ó sholáthar seirbhísí fuinnimh agus teileachumarsáide agus léiríonn sé luach cóir na seirbhísí agus na
n-oibreacha a sheachadtar ar chustaiméirí. Meastar gur seachadadh seirbhísí do chustaiméirí nuair a chomhlíon an t-eintiteas a oibleagáidí feidhmíochta
faoina chonarthaí, agus a mhéid. Aithnítear ioncam le himeacht ama de réir an mhodha ionchuir sa ráiteas ioncaim de réir théarmaí an chonartha i
gcomhréir le céim an chríochnaithe, bunaithe ar chostais iomlána an chonartha. Aithnítear ioncam billeáilte mar thrádáil infhaighte - neamh-leictreachas
agus socraítear é de ghnáth i 30 lá gnó. Aithnítear ioncam neamhbhilleáilte in earraí infhaighte eile.
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		 Tuilltear ioncam DUoS trí mhuirir ar sholáthraithe as córas dáilte Líonraí BSL a úsáid. Aithnítear ioncam DUoS de réir úsáid an chórais ag soláthraithe agus
áirítear aon úsáid gan bhille agus gan bhille do DUoS mar Úsáid an Chórais infhaighte ar an gclár comhardaithe. Sonraiscítear ioncam DUoS ar bhonn
démhíosúil. Tuilltear ioncam freisin ó tháillí bliantúla oibríochtaí agus cothabhála do ghineadóirí atá ceangailte leis an gcóras Dáileacháin. Tá siad seo bunaithe
ar mhéid caighdeánach in aghaidh an líne km nó cábla agus aithnítear iad le himeacht ama de réir mar a chomhlíontar an oibleagáid feidhmíochta.

		 Is éard atá in ioncam go príomha na luachanna díolacháin a dhíorthaítear ó na rudaí seo a leanas:
• Is éard atá in ioncam Réitigh Custaiméirí go príomha díolacháin le custaiméirí leictreachais agus gáis
• Tuilleann Líonraí BSL agus NIE Networks ioncam an Chórais a úsáid i bPoblacht na hÉireann agus i dTuaisceart Éireann faoi seach.
• Tagann ioncam Giniúna agus Trádála go príomha ó ghiniúint leictreachais.
• Ioncam a dhíorthaítear ó sholáthar seirbhísí innealtóireachta, teileachumarsáide agus eile.			
		 Ioncam ó dhíolacháin do chustaiméirí leictreachais agus gáis

Ráitis Airgeadais

		 Aithníonn Líonraí BSL go príomha ioncam ó Úsáid an Chórais a chuimsíonn ioncam ó Úsáid Dáileacháin an Chórais (DUoS) agus ioncam ó Úsáid an
Chórais (TUoS). Feidhmíonn Líonraí BSL i bPoblacht na hÉireann agus is gnó rialáilte é, a thuilleann a ioncam go príomha ó fháltas ceadaithe ar a mBonn
Sócmhainne Rialáilte (RAB).
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		 Is socrú mórdhíola margaidh leictreachais é an I-SEM d’Éirinn agus do Thuaisceart Éireann a chuaigh beo an 1 Deireadh Fómhair 2018. Laistigh de
I-SEM, tá ilmhargaí nó ceantanna, gach ceann acu a chuimsíonn frámaí ama trádála éagsúla, le sásraí imréitigh agus socraíochta ar leithligh (cé go bhfuil
baint acu).
		 Tá dhá mhargadh ex-ante ann le haghaidh fuinnimh fhisicigh: an Margadh Lá-Chun Tosaigh agus an Margadh Idirlae. Ina theannta sin, cuireann gineadóirí
(táirgeoirí fuinnimh) agus soláthraithe (tomhaltóirí fuinnimh) seirbhísí cothromaithe fuinnimh ar fáil sa Mhargadh Cothromaithe. Is éard is acmhainn ann
tiomantas ó ghineadóir nó úinéir idirnascaire a bheith ar fáil chun fuinneamh a sheachadadh isteach san eangach, má iarrtar air déanamh amhlaidh.
Faigheann soláthraithe cumais a n-éiríonn leo sa Mhargadh Acmhainne íocaíocht acmhainne rialta, a chabhraíonn le hacmhainn giniúna maoinithe.
Aithnítear ioncam ó dhíol leictreachais sna margaí I-SEM le himeacht ama ar ídiú leictreachais agus aithnítear I-SEM infhaighte ar an gclár comhardaithe
agus socraítear go laethúil é don mhargadh ex-ante agus go seachtainiúil don mhargadh ex-post.
		 Faightear ioncam cumais tríd an ‘Meicníocht Luach Saothair Acmhainne’ (CRM) nuair a dhéantar íocaíocht acmhainne le rannpháirtí i leith Aonad
Gineadóra i ngach Tréimhse Acmhainne ar bhonn Infhaighteacht Incháilithe an Aonaid, atá bunaithe ar Phróifíl Incháilitheachta an Aonaid, atá bunaithe ar
Phróifíl Infhaighteachta an Aonaid. Aithnítear ioncam le himeacht ama agus aithnítear é mar I-SEM infhaighte ar an gclár comhardaithe agus socraítear é
laistigh de mhí amháin.		
		 Faightear ioncam coimhdeach trí chlár 'Córas Leictreachais Inbhuanaithe Slán' a Sheachadadh (DS3) chun seirbhísí freagartha minicíochta a sholáthar
don eangach. Aithnítear ioncam coimhdeach le himeacht ama. Aithnítear ioncam coimhdeach mar SEM/I-SEM infhaighte ar an gclár comhardaithe agus
socraítear é laistigh de mhí amháin.		
		 An Bhreatain Mhór
		 Is é Socruithe Trádála agus Tarchurtha Leictreachais na Breataine Móire an margadh mórdhíola leictreachais atá ag feidhmiú sa Bhreatain Mhór (GB).
Murab ionann agus an I-SEM, is féidir trádáil a dhéanamh idir gineadóirí agus soláthraithe go déthaobhach nó trí mhalartuithe. Is féidir conarthaí fisiciúla
agus airgeadais a bhaint amach chun luaineacht praghsanna a bhainistiú, ar scálaí ama ó roinnt blianta amach romhainn go margaí trádála ar an lá.
Feidhmíonn Rialtas na Breataine scéim luach saothair acmhainne agus faoin scéim, bronntar conarthaí acmhainne ar ghineadóirí (bunaithe ar thoradh
ceant) a chuireann ar a gcumas íocaíochtaí a fháil as acmhainn giniúna a sholáthar agus pionóis a fháil freisin as neamhsheachadadh le linn imeachtaí
ganntanais. Aithnítear ioncam i leith íocaíochtaí acmhainne le himeacht ama.
		 Déantar ioncam a dhíorthaítear ón mBreatain Mhór trí chumhacht a dhíol le contrapháirtithe aonair sa Ríocht Aontaithe agus aithnítear é le himeacht ama
nuair a chomhlíontar oibleagáidí feidhmíochta. Aithnítear ioncam a bhaineann le margadh na Breataine Móire mar earraí infhaighte leictreachais eile ar an
gclár comhardaithe agus socraítear iad go laethúil nó go míosúil ag brath ar théarmaí an chonartha aonair.
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(XVIII) IONCAM Ó CHONARTHAÍ LE CUSTAIMÉIRÍ (AR LEAN)
		 Deighleoga Eile - Ioncam eile
		 Cuimsíonn ioncam eile ioncam a dhíorthaítear ó sholáthar seirbhísí leictreacha, meicniúla, sibhialta, comhshaoil, innealtóireachta agus comhairleoireachta
agus léiríonn sé luach cóir na seirbhísí agus na n-oibreacha a sheachadtar ar chustaiméirí.
		 Meastar gur seachadadh seirbhísí do chustaiméirí nuair a chomhlíon an t-eintiteas a oibleagáidí feidhmíochta faoina chonarthaí, agus a mhéid. Aithnítear
ioncam le himeacht ama de réir an mhodha ionchuir sa ráiteas ioncaim de réir théarmaí an chonartha i gcomhréir le céim an chríochnaithe, bunaithe ar
chostais iomlána an chonartha. Aithnítear ioncam billeáilte mar thrádáil infhaighte neamh-leictreachais agus socraítear é i 30 lá gnó. Aithnítear ioncam
neamhbhilleáilte in earraí infhaighte eile.
(XIX) IONCAM OIBRIÚCHÁIN EILE
		 Cuimsíonn ioncam oibriúcháin eile ioncam a fhabhraíonn don Ghrúpa lasmuigh de ghnáthghníomhaíochtaí trádála an Ghrúpa
(XX)		 DEIGHLEOGA OIBRIÚCHÁIN - IFRS 8		
		 Chuir BSL ceanglais nochtaithe IFRS 8 Deighleoga Oibriúcháin i bhfeidhm go deonach ar an nGrúpa. Sonraíonn IFRS 8 conas ba cheart d’eintiteas
faisnéis a nochtadh faoina dheighleoga ag úsáid “cur chuige bainistíochta” faoina gcuirtear faisnéis deighleoige i láthair ar an mbonn céanna leis an
bhfaisnéis a úsáidtear le haghaidh tuairiscithe inmheánaigh. Tá faisnéis airgeadais do chodanna a ndéanann an Foirne Feidhmiúcháin agus an Bord
athbhreithniú rialta ar a gcuid gníomhaíochtaí oibriúcháin, i dteannta a chéile an Príomh-Chinnteoir Oibriúcháin (CODM), d’fhonn cinntí a dhéanamh maidir
le hacmhainní a leithdháileadh agus feidhmíocht a mheasúnú curtha i láthair i nóta 3 do na ráitis airgeadais..
(XXI) COSTAIS			
(a) Costais an fhostaí
		 Fabhraítear tuarastail, ragobair, costais, bónais, ranníocaíochtaí leasa shóisialaigh (PRSI), árachas náisiúnta, saoire bhliantúil le pá agus saoire
bhreoiteachta sa tréimhse ina dtugann fostaithe an Ghrúpa na seirbhísí gaolmhara.
(b) Costais fuinnimh
		 Cuimsíonn costais fuinnimh breosla díreach (gual agus gás go príomha), leictreachas ceannaithe, muirir Úsáid an Chórais (costais leictreachais eile) agus
glanchostais astaíochtaí. Aithnítear costais bhreosla agus leictreachais ceannaithe de réir mar a úsáidtear iad. Tá comhaontuithe fadtéarmacha ceannaigh
cumhachta déanta ag an nGrúpa le haghaidh méideanna seasta. Tá méideanna iníoctha faoi na conarthaí atá níos mó ná nó faoi bhun rátaí margaidh
inghnóthaithe ag an nGrúpa nó inaisíoctha leis an contrapháirtí.
(c) Costais oibriúcháin agus cothabhála eile
		 Baineann costais oibriúcháin agus cothabhála eile go príomha le hathchóiriú agus costais tionscadail, costais chonraitheora agus costais bhunaithe.
Aithnítear na costais seo sa ráiteas ioncaim de réir mar a thabhaítear iad.
(d) Ioncam airgeadais agus costais airgeadais
		 Cuimsíonn ioncam airgeadais ioncam úis ar thaiscí bainc, a mheallann ús ag rátaí úis taisce atá i réim chomh maith le hioncam úis ar iasachtaí. Cuimsíonn
costais airgeadais costas úis ar iasachtaí, an lascaine ar fhorálacha a dhíchur, muirir mhaoinithe pinsin, gnóthachain luacha chóir agus caillteanais ar
ionstraimí airgeadais nach gcáilíonn dóibh i gcás nach gcuirtear cuntasaíocht fálaithe i bhfeidhm, caillteanais ar ionstraimí fálaithe nach n-aithnítear i
gcostais oibriúcháin agus athaicmithe de mhéideanna a aithníodh roimhe seo in ioncam cuimsitheach eile.
(XXII) MÍREANNA EISCEACHTÚLA
		 D'úsáid an Grúpa an téarma “eisceachtúil” chun cur síos a dhéanamh ar earraí áirithe a mheasann an bhainistíocht gur gá iad a nochtadh ar leithligh de
bhua a méid nó a minicíochta, nó toisc go gcinntear go bhfuil gnóthachain nó caillteanais áirithe neamh-athfhillteach. D’fhéadfadh athstruchtúrú, laigí
suntasacha, brabús nó caillteanas ar dhiúscairtí sócmhainní, athruithe ábhartha ar mheastacháin nó costais aon uaire a bheith san áireamh i míreanna
eisceachtúla nuair atá sé tábhachtach sainaithint ar leithligh a fháil chun tuiscint a fháil ar na ráitis airgeadais. Tugtar tuilleadh sonraí faoi mhíreanna
eisceachtúla an Ghrúpa i nóta 5 de na ráitis airgeadais.
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		 Teastaíonn líon suntasach bonn tuisceana agus meastachán breithiúnach nuair a bhíonn ráitis airgeadais Máthairchuideachta agus chomhdhlúite á
n-ullmhú. Téann siad sin i bhfeidhm ar an ioncam agus ar na speansais a luaitear sa ráiteas ioncaim agus ar luacháil na sócmhainní agus na ndliteanas
sa chlár comhardaithe. Bíonn meastacháin agus breithiúnais den sórt sin bunaithe ar thaithí roimhe seo agus ar chúinsí eile lena n-áirítear meastacháin
maidir leis an todhchaí a mheastar a bheith réasúnach i gcúinsí an cháis agus a bhíonn faoi réir ag athbhreithniú leanúnach.
		 Go sonrach mar gheall ar nádúr oibríochtaí an Ghrúpa, bhreithnigh an Bord conas a chuaigh na rioscaí thíos a bhaineann leis an aeráid i bhfeidhm ar
mheastacháin chuntasaíochta agus ar chur i bhfeidhm bhreithiúnas na bainistíochta:
		 (i) D’fhéadfadh imeachtaí fisiceacha aeráide damáiste a dhéanamh do shócmhainní an Ghrúpa, ach níor tharla sé seo go pointe ábhartha go dtí seo.
Breathnaítear ar imeachtaí den sórt sin mar chuid de mheasúnuithe lagaithe an Ghrúpa de réir mar is gá.
		 (ii) D’fhéadfadh athruithe ar shreafaí airgid amach anseo a dhíorthaítear ó shócmhainní teirmeacha a bheith mar thoradh ar mhéid méadaithe de ghiniúint
in-athnuaite a nascadh leis an eangach, chomh maith le costais mhéadaithe a bhaineann le costais tráchtearraí, lena n-áirítear cánacha carbóin, agus
d’fhéadfadh tionchair a bheith acu ar shaolréanna úsáideacha ionchasacha. Déantar na hathruithe seo a mheas trí mheasúnuithe bearnaithe bliantúla an
Ghrúpa agus trí athbhreithniú ar shaolréanna sócmhainní. Féach cuid (c) chun tuilleadh sonraí a fháil.
		 (iii) I bhfianaise nádúr na sócmhainní agus an trealaimh a úsáideann an Grúpa, tá sainoibleagáidí scoir ó thaobh sócmhainní de nach mór a chomhlíonadh
ag eascairt as oibleagáidí comhshaoil agus oibleagáidí reachtúla eile. Féach cuid (e) chun tuilleadh sonraí a fháil.
		 Ba chóir a thabhairt faoi deara go bhféadfadh tionchar an-ábhartha a bheith ag tionchar na héagsúlachta i roinnt toimhdí agus meastachán ar na torthaí
tuairiscithe. Áirítear iad seo a leanas orthu sin, ach níl siad teoranta dóibh
		 (a) Ní mór a bheith stuama i gcás an chuntasaíocht a dhéantar ar dhliteanas pinsin ESB. Tá an Bord sásta gurb í an cur chuige cuí cuntasaíochta, arna
chinneadh de réir IAS 19 Sochair - Fostaithe, ná a chuid oibleagáidí reatha geallta a léiriú, mar atá leagtha amach sna Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
(féach nóta 25).
		 (b) Tá na fostaithe i NIE Networks i dteideal ballraíochta i Scéim Pinsin Leictreachais Thuaisceart Éireann (Scéim Líonraí NIE) a bhfuil socruithe sainithe
sochair agus ranníocaíochtaí sainithe aici. Is éard atá i gceist le meastachán agus cuntas a thabhairt ar oibleagáid sochair scoir breithiúnais a dhéantar
i gcomhar le hachtúirí neamhspleácha. Áirítear leis sin meastacháin maidir le teagmhais neamhchinnte sa todhchaí, lena n-áirítear ionchas saoil bhall
na Scéime, méaduithe amach anseo ar thuarastal agus phinsin, agus rátaí boilscithe, chomh maith le rátaí lascainithe. Déantar cur síos i nóta 24 ar na
toimhdí a úsáideann an Grúpa agus anailís íogaireachta ar athrú sna toimhdí seo.
		 (c) Measúnú ar an méid inghnóthaithe, arb é an luach is airde in úsáid é agus an luach cóir lúide costas le díol, gléasra agus trealamh réadmhaoine,
sócmhainní doláimhsithe, sócmhainní ceart úsáide, cáilmheas (a thuairiscítear i nóta 15) agus cothromas infheisteoirí cuntasacha, de réir IAS 36 Lagú
Sócmhainní, mar a thuairiscítear thíos:
•	Maidir le sócmhainní giniúna cumhachta, tá luach in úsáid bunaithe ar na sreafaí airgid measta a mheastar a ghinfidh an tsócmhainn atá bunaithe ar
athbhreithniú seachtrach ar ghiniúint cumhachta tuartha agus praghsanna réamhaisnéise, gáis, carbóin agus acmhainne (nuair is infheidhme) agus an
uainiú agus méid na gcostas oibriúcháin agus an chaiteachais chaipitiúil.
•	Maidir le dea-thoil a aithnítear maidir le Líonraí Leictreachais Thuaisceart Éireann a fháil, tá an luach in úsáid bunaithe ar shreafaí airgid a bhfuiltear ag
súil leo agus luach teirminéil bunaithe ar an mBonn Sócmhainne Rialáilte (RAB). Tá na sreafaí airgid a bhfuil súil leo bunaithe ar bhoinn tuisceana maidir
le tuairisceáin rialála agus boilsciú. Féach ar nóta 15 le haghaidh tuilleadh sonraí.
•	Maidir le cáilmheas ar éadáil So Energy Ltd (So Energy), tá an luach úsáide bunaithe ar shreabhadh airgid a bhfuiltear ag súil leis agus ar luach
teirminéil. Tá sreafaí airgid ionchais bunaithe ar thoimhdí maidir le líon na gcustaiméirí, corrlach in aghaidh an chustaiméara agus costais oibriúcháin.
Féach ar nóta 15 le haghaidh tuilleadh sonraí.
•	I gcás sócmhainní inláimhsithe agus doláimhsithe eile, nuair is gá sócmhainní a thástáil le haghaidh bearnaithe, déantar luach úsáide a chinneadh
bunaithe ar shreafaí airgid measta nó ar shochair eile a bhfuiltear ag súil le díorthú ó úsáid na sócmhainní.
•	Maidir le luach cóir lúide costas díola, tá an cur chuige comhsheasmhach ar fud na sócmhainní go léir ina bhfuil luachanna córa bunaithe ar
mheasúnuithe neamhspleácha tríú páirtí lúide costais diúscartha.
• Déantar lascainiú ar shreafaí sreafa a úsáidtear i samhlacha luach in úsáid go dtí a luach reatha ag baint úsáide as ráta lascaine réamhchánach a léiríonn
na measúnuithe margaidh reatha ar luach ama airgid agus na rioscaí a bhaineann go sonrach leis an tsócmhainn. Caithfear breithiúnas a thabhairt ar
mheastachán ar ioncam tuartha agus ar uainiú caiteachais agus tá sé ag brath ar na tosca eacnamaíocha a bhaineann leis na sócmhainní seo.
•	Tá an infheistíocht chothromais in Neart na Gaoithe measúnaithe bunaithe ar luach cóir lúide cur chuige costas-díola arna chinneadh ag tríú páirtí
neamhspleách. Chinn an luachálaí an luach cóir lúide costas díola bunaithe ar thoimhdí margaidh ag baint úsáide as an gcur chuige ioncaim faoi IFRS
13. Féach nóta 6 le haghaidh sonraí faoi na príomh-mheastacháin agus príomhbhreithiúnais.
		 (d) Mar a thuairiscítear i nóta 29 alt (i), tá luacháil ionstraimí airgeadais áirithe bunaithe ar roinnt fachtóirí breithiúnacha agus toimhdí nach bhfuil
riachtanach bunaithe ar ionchuir inbhraite. Rangaíodh iad seo mar ionstraimí airgeadais leibhéal 3, de réir bhrí IFRS 13 Tomhas Luacha Chóir.
		 (e) Costais sa todhchaí a theastóidh chun na soláthairtí reatha a shocrú amhail costais dhúnadh an stáisiúin chumhachta, soláthar scoir cuaille adhmaid
cóireáilte le creosóit agus dliteanais fostaithe lena n-áirítear oibleagáidí téarfa. Tá na dliteanais seo nochta i nótaí 24, 25 agus 28.
		 Tá meastachán agus breithiúnas suntasach ag teastáil chun an soláthar do shócmhainní giniúna a ríomh, lena n-áirítear tionchar na rialála, cruinneas na
suirbhéanna láithreáin, ábhar salaithe gan choinne, tionchar na dteicneolaíochtaí malartacha agus úsáid rátaí lascaine iomchuí.
		 Tá meastachán suntasach ag teastáil chun leibhéal an tsoláthair a theastaíonn chun cuaillí adhmaid cóireáilte le creosóit a dhiúscairt. Áirítear leis seo
meastachán a dhéanamh ar an gcostas diúscartha in aghaidh an chuaille, a chinnfear trí phróisis iomaíocha tairisceana, a bhfuil an tréimhse a ndiúscrófar
cuaillí ag brath ar riocht cuaille agus ar ráta lascaine iomchuí a úsáid. Meastar an tréimhse a ndéantar cuaillí a dhiúscairt bunaithe ar phleananna
oibríochta reatha a d’fhéadfadh athrú go mór sa todhchaí mar thoradh ar reachtaíocht chomhshaoil nó riocht cuaille.
		 (f) Tomhais roinnt sócmhainní, dliteanas, ioncaim agus costas ag deireadh na bliana a éilíonn leibhéal ard meastacháin agus breithiúnais, lena n-áirítear
ioncam leictreachais neamhbhille agus trádáil agus earraí infhaighte eile a ríomh, méideanna atá dlite ó infheisteoirí cuntasaithe cothromais, an luacháil
stoic bhreosla, costas an bhreosla a ídítear, saolré úsáideach maoine, gléasra agus trealaimh agus fabhruithe freisin ar earraí a fuarthas nó ar obair a
rinneadh nach bhfuarthas sonraisc ó sholáthraithe ina leith go fóill. Meastar na míreanna seo de réir bheartais chuntasaíochta an Ghrúpa agus IFRS
reatha an AE.

Rialachas Corparáideach

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

2. MEASTACHÁIN AGUS BREITHIÚNAIS A ÚSÁID LEANAIMID (AR LEAN)

3. TUAIRISCIÚ DEIGHLEOGA

		 (g) Soláthraíonn BSL seirbhísí do thart ar 1.9 milliún duine agus gnó, go príomha ar théarmaí creidmheasa. Tá sé ar eolas nach n-íocfar fiacha áirithe le
BSL mar gheall ar mhainneachtain líon beag custaiméirí. Úsáidtear meastacháin, bunaithe ar thaithí stairiúil chun leibhéal na bhfiach a chreidtear nach
mbaileofar a chinneadh. Cuimsíonn na meastacháin seo tosca ar nós staid reatha gheilleagar na hÉireann agus saincheisteanna áirithe tionscail (féach
nóta 18).
		 (h) Éilimh dhlí eile, féach nóta 28 le haghaidh tuilleadh sonraí faoi mheastacháin agus bhreithiúnais maidir le héilimh dhlíthiúla leanúnacha.
		 (i) Éilíonn cur i bhfeidhm IFRS 16 ar an nGrúpa breithiúnais a dhéanamh a théann i bhfeidhm ar luacháil dliteanas léasa, luacháil sócmhainní ceart úsáide,
an ráta lascaine a úsáidtear chun na híocaíochtaí léasa agus téarmaí an léasa a lascainiú.
		 (j) Éilíonn inghnóthaitheacht méideanna atá dlite ó fhochuideachtaí ag Tuismitheoir BSL breithiúnas maidir le cumas na bhfochuideachtaí sreafaí airgid
leordhóthanacha a ghiniúint chun na méideanna a aisíoc de réir mar a bheidh siad dlite.
		 (k) Teastaíonn breithiúnas maidir le téarma an chonartha, (lena n-áirítear do chustaiméirí nach bhfuil i gconradh ar théarma seasta) dosheachanta chun an
conradh sin a chomhlíonadh agus na sochair eacnamaíocha a bhfuiltear ag súil a fhabhróidh ó na custaiméirí sin chun soláthar conartha dochraideach a
ríomh.
		 (l) Tá gá le meastachán agus breithiúnas maidir le sócmhainní a fuarthas agus dliteanais arna nglacadh a shainaithint agus luachanna córa ar a ndáta fála
a ríomh i gcomhréir le Comhcheangail Ghnó IFRS 3 lena n-áirítear meastachán a dhéanamh ar luach cóir na gconarthaí tráchtearraí agus ríomh conarthaí
troma (féach (k) thuas).
		 (m) Tá breithniú á dhéanamh i réimse na cuntasaíochta do ranníocaíochtaí soláthair líonra laistigh den tionscal agus i ngairm na cuntasaíochta ar bhonn
níos leithne, agus dá bhrí sin d’fhéadfadh toradh na díospóireachtaí leanúnacha seo dul i bhfeidhm ar an gcóireáil chuntasaíochta a ghlac an Grúpa sa
réimse seo sa deireadh.
		 Bhreithnigh an bhainistíocht tionchar na paindéime COVID-19 maidir le breithiúnais agus meastacháin a dhéanann siad agus beartais chuntasaíochta á
gcur i bhfeidhm. Níl aon tionchar suntasach ag paindéim COVID-19 ar fheidhmíocht airgeadais go dtí seo agus éileamh ar leictreachas fós athléimneach
agus cláir chaiteachais chaipitiúil ag leanúint ar aghaidh.
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		 Chuir an Grúpa Deighleoga Oibriúcháin IFRS 8 i bhfeidhm, agus rinne sé na nochtuithe iomchuí sna ráitis airgeadais seo.
		 Chun críocha bainistíochta, tá an Grúpa eagraithe i gceithre phríomhrannán intuairiscithe, is iad sin rannáin straitéiseacha an Ghrúpa a bhainistítear
ar leithligh agus a gcuirtear faisnéis bainistíochta inmheánach ar fáil dóibh don Bhainistíocht Feidhmiúcháin agus don Bhord le chéile mar an PríomhChinnteoir Oibriúcháin (CODM) den Ghrúpa. Soláthraíonn trí rannán corparáideacha eile tacaíocht agus seirbhísí eile do phríomh-rannáin oibriúcháin an
Ghrúpa agus cuirtear le chéile iad mar Dheighleoga Eile san fhaisnéis thíos.
		 Seo a leanas cur síos ar phríomhrannáin intuairiscithe an Ghrúpa:
		 (a) Réitigh Chustaiméirí déanann sé soláthar fuinnimh agus tairiscintí nuálacha fuinnimh a fhorbairt, a mhargú, a dhíol agus a sheirbhísiú trí bhrandaí uile
BSL atá os comhair custaiméirí (Electric Ireland, Smart Energy Services, ESB e-Cars, ESB Telecoms ESB Energy agus So Energy) in Éirinn (Poblacht na
hÉireann (Poblacht na hÉireann) agus Tuaisceart Éireann (TÉ)) agus an Bhreatain Mhór (GB). Is é Electric Ireland an príomhsholáthraí leictreachais agus
gáis do chustaiméirí baile ar oileán na hÉireann. Feidhmíonn Réitigh Chustaiméirí i margadh bhaile na Breataine Móire trí ESB Energy agus So Energy.
Tá sciar suntasach margaidh ag Electric Ireland san earnáil neamhtheaghlaigh i bPoblacht na hÉireann agus i dTuaisceart Éireann araon. Díorthaítear
ioncaim go príomha ó dhíolacháin le custaiméirí leictreachais agus gáis. )
		 (b) Líonraí BSL baineann sé go príomha le húinéireacht agus oibriú an líonra dáilte leictreachais agus úinéireacht an líonra tarchuir leictreachais i
bPoblacht na hÉireann. Is gnó rialáilte é Líonraí BSL a thuilleann toradh ceadaithe ar a mBonn Sócmhainne Rialáilte (RAB) agus a fhaigheann a ioncam
go príomha ó mhuirir as úsáid an chórais dáilte a ghearrtar ar sholáthraithe leictreachais agus ó tháillí as seirbhísí tarchurtha a bhailítear ó EirGrid Plc. Tá
sé imfhálaithe le rialachán ó ghnó giniúna agus soláthair an Ghrúpa.
		 (c) Giniúint agus Trádáil oibríonn, forbraíonn, tógann agus trádálann sé aschur stáisiúin chumhachta agus fheirmeacha gaoithe i bPoblacht na hÉireann,
Tuaisceart Éireann agus sa Bhreatain Mhór. Áirítear leis seo fochuideachtaí faoi lánúinéireacht agus infheistíochtaí i gcomhfhiontair.
		 (d) NIE Networks baineann sé go príomha le húinéireacht agus oibriú an líonra dáilte leictreachais agus úinéireacht an líonra tarchuir leictreachais i
dTuaisceart Éireann. Is gnó rialáilte é NIE Networks a thuilleann toradh ceadaithe ar a mBonn Sócmhainne Rialáilte (RAB) agus a fhaigheann a ioncam
go príomha ó mhuirir as úsáid an chórais dáilte a ghearrtar ar sholáthraithe leictreachais agus ó tháillí as seirbhísí tarchurtha a bhailítear ó Oibreoir Córais
Thuaisceart Éireann (SONI).
		 (e) Áirítear Deighleoga Eile torthaí na soláthraithe seirbhíse inmheánacha, a sholáthraíonn seirbhísí tacaíochta do phríomh-aonaid ghnó an Ghrúpa.
Rialaítear na codanna seo le rialachán, agus déantar comhaontuithe leibhéal seirbhíse a dhearadh chun a chinntiú go bhfuil idirbhearta idir deighleoga
oibríochta ar bhonn neamhthuilleamaí cosúil le hidirbhearta le tríú páirtithe. Cuimsíonn an deighleog seo an chuid is mó de chostais airgeadais sa Ghrúpa,
toisc go ndéantar an chuid is mó de ghníomhaíocht an Chisteáin go lárnach. Ní ghearrtar costais airgeadais a thabhaítear go lárnach ar dheighleoga
oibríochta eile.
		 Déanann an CODM monatóireacht ar thorthaí oibriúcháin na míreanna ar leithligh d’fhonn acmhainní a leithdháileadh idir deighleoga agus chun
feidhmíocht a mheas. Déantar feidhmíocht deighleoige a mheas den chuid is mó bunaithe ar bhrabús oibriúcháin. Ní thuairiscítear sócmhainní agus
dliteanais de réir deighleog don CODM.
Ioncam de réir táirge
Roinntear deighleoga intuairiscithe de réir an chineáil ioncaim táirge a thuilltear. Is éard atá in ioncam Réitigh Custaiméirí ná díolacháin le custaiméirí
leictreachais agus gáis agus seirbhísí gaolmhara eile mar atá leagtha amach ag (a) thuas. Tagann ioncam Giniúna agus Trádála go príomha ó ghiniúint
leictreachais. Tuilleann ESB Networks agus NIE Networks ioncam an Chórais a úsáid i bPoblacht na hÉireann agus i dTuaisceart Éireann faoi seach.
Baineann ioncam a chuimsítear i Deighleoga Eile go príomha le seirbhísí innealtóireachta.
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3. TUAIRISCIÚ DEIGHLEOGA (AR LEAN)

3. TUAIRISCIÚ DEIGHLEOGA (AR LEAN)

(a) Ráiteas ioncaim

Iomlán
€m

(i) Ioncam deighleog - 2021
3,014.0
40.6
3,054.6

906.9
404.7
1,311.6

1,024.0
1,110,1
2,134.1

277.6
52.5
330.1

25.5
152.0
310.0
487.5

(1,917.9)
(1,917.9)

5,248.0
152.0
5,400.0

(28.3)
(3,020.6)
(1.5)

(511.1)
(391.5)
-

(136.6)
(1,797.3)
(16.5)

(170.3)
(86.0)
-

(30.9)
(274.5)
(0.4)

(1,917.5)
-

(877.2)
(3,652.0)
(18.4)

(23.0)

-

-

(0.3)

1.5

-

(21.8)

(ii) Costais oibriúcháin deighleoige - 2021
Dímheas agus amúchadh
Glanchostais oibriúcháin eile
Muirear lagaithe
Glan(chaillteanais)/gnóthacháin lagaithe ar
shócmhainní airgeadais
Gnóthachan Lagaithe Eisceachtúil
Glanchostais oibriúcháin eisceachtúla lena
n-áirítear muirir lagaithe
Costais

-

-

79.0

-

-

-

79.0

(61.3)

-

3.2

-

(82.0)

-

(140.1)

(3,134.7)

(902.6)

(1,868.2)

(256.6)

(386.3)

(1,917.9)

(4,630.5)

Brabús oibriúcháin / (caillteanas) - gan míreanna
eisceachtúla san áireamh
Glanchostas maoinithe
Lagú ar infheisteoir cuntas cothromais
Sciar de bhrabús/(caillteanas) na ninstitiúidí
infheistiúcháin ar cuireadh modh cuntasaíochta an
chothromais i bhfeidhm orthu
Brabús / (caillteanas) roimh chánachas

(18.8)

409.0

183.7

73.5

31.2

-

678.6

(80.1)

409.0

265.9

73.5

101.2

-

769.5

(1.1)
-

(6.0)
-

(26.6)
(153.5)

(42.3)
-

(175.7)
-

-

(251.7)
(153.5)

-

-

(65.9)

-

(10.0)

-

(75.9)

(81.2)

403.0

19.9

31.2

(84.5)

-

288.4

(i) Ioncam deighleog - 2020
Ioncaim sheachtracha
Ioncam idir-deighleoige
Ioncam
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Additions to Sócmhainní neamhreatha
Réitigh Chustaiméirí
Líonraí BSL
Giniúint agus Trádáil
NIE Networks
Deighleoga Eile
Iomlán

2021

2020

€m

€m

26.1
734.0
209.3
192.5
61.0
1,222.9

27.0
748.5
121.3
140.4
77.7
1,114.9

Cuimsíonn breiseanna le sócmhainní neamhreatha (gan éadálacha a áireamh) infheistíochtaí i maoin, gléasra agus trealamh, sócmhainní doláimhsithe
(gan liúntais astaíochtaí a áireamh), sócmhainní airgeadais agus infheisteoirí cuntasaithe cothromais.

4. IONCAM Ó CHONARTHAÍ LE CUSTAIMÉIRÍ

Éilíonn IFRS 15 go nochtfaidh sé nádúr, uainiú, méid agus éiginnteacht a ioncaim laistigh dá riachtanais nochtaithe. Chinn BSL go bhfuil an
dí‑chomhbhailiú ag úsáid deighleog atá ann cheana agus cineál ioncaim oiriúnach dá chúinsí.

(iii) Toradh oibriúcháin - 2021
Brabús oibriúcháin / (caillteanas) - gan míreanna
eisceachtúla san áireamh

Ráitis Airgeadais

(b) Nochtuithe eile
Réitigh
Giniúint
Deighleoga Comhdhlúthú
Chustaiméirí Líonraí NIE agus Trádála Líonraí NIE
Eile agus díchuir
€m
€m
€m
€m
€m
€m

Ioncaim sheachtracha
Ioncam eisceachtúil
Ioncam idir-deighleoige
Ioncam
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2,170.0
1.8
2,171.8

847.5
384.4
1,231.9

399.7
946.7
1,346.4

293.1
43.5
336.6

21.1
307.9
329.0

(1,684.3)
(1,684.3)

3,731.4
3,731.4

(20.2)
(2,069.8)
(24.0)

(469.5)
(394.0)
(0.3)

(130.9)
(1,094.3)
(13.1)
-

(161.3)
(89.9)
(0.3)

(24.8)
(307.1)
(0.2)

1,684.3
-

(806.7)
(2,270.8)
(13.1)
(24.8)

-

(59.7)

(187.6)

-

-

-

(247.3)

(2,114.0)

(923.5)

(1,425.9)

(251.5)

(332.1)

1,684.3

(3,362.7)

2021
Ioncaim sheachtracha
Ioncam ó ghiniúint chumhachta
Ioncam ó tháillí Úsáid an Chórais do
custaiméirí
Ioncam ó ranníocaíochtaí soláthair
Ioncam ó dhíolacháin leictreachais agus gáis
custaiméirí
Ioncam ó dhíol maoine
Ioncam eile

Réitigh
Chustaiméirí

Líonraí NIE

Giniúint agus
Trádála

Líonraí NIE

Deighleoga Comhdhlúthú
Eile agus díchuir

€m

€m

€m

€m

€m

€m

€m

-

-

1,024.0

-

-

-

1,024.0

-

843.8

-

259.9

-

-

1,103.7

Iomlán

-

63.1

-

17.7

-

-

80.8

2,964.7

-

-

-

-

-

2,964.7

49.3

-

-

-

152.0
25.5

-

152.0
74.8

Ioncam ó chonarthaí le custaiméirí

3,014.0

906.9

1,024.0

277.6

177.5

-

5,400.0

Ioncam idir-deighleoige
Ioncam iomlán Ghrúpa BSL

40.6
3,054.6

404.7
1,311.6

1,110.1
2,134.1

52.5
330.1

310.0
487.5

(1,917.5)
(1,917.5)

5,400.0

Réitigh
Chustaiméirí

Líonraí NIE

Giniúint agus
Trádála

Líonraí NIE

Deighleoga Comhdhlúthú
Eile agus díchuir

Iomlán

€m

€m

€m

€m

€m

€m

€m

-

-

399.7

-

-

-

399.7

-

786.9

-

275.4

-

-

1,062.3

(ii) Costais oibriúcháin deighleoige - 2020
Dímheas agus amúchadh
Glanchostais oibriúcháin eile
Muirear lagaithe
Glanchaillteanais lagaithe ar shócmhainní airgeadais
Glanchostais oibriúcháin eisceachtúla lena n-áirítear
lagú Muirir
Costais
(iii) Toradh oibriúcháin - 2020
Brabús oibriúcháin / (caillteanas) - gan míreanna
eisceachtúla san áireamh

57.8

Brabús oibriúcháin / (caillteanas) - gan míreanna
eisceachtúla san áireamh

57.8

308.4

(79.5)

85.1

(3.1)

-

368.7

Glanchostas maoinithe

(0.4)

(2.1)

(36.5)

(42.3)

(111.1)

-

(192.4)

-

-

19.0

-

(9.7)

-

9.3

57.4

306.3

(97.0)

42.8

(123.9)

-

185.6

Sciar de bhrabús/(caillteanas) na ninstitiúidí
infheistiúcháin ar cuireadh modh cuntasaíochta an
chothromais i bhfeidhm orthu
Brabús / (caillteanas) roimh chánachas

368.1

108.1

85.1

Déantar gach ioncam idir-deighleoige a dhíchur ar chomhdhlúthú agus léirítear iad sa cholún díchuir thuas.

(3.1)

-

616.0

2020
Ioncaim sheachtracha
Ioncam ó ghiniúint chumhachta
Ioncam ó tháillí Úsáid an Chórais do
custaiméirí
Ioncam ó ranníocaíochtaí soláthair
Ioncam ó dhíolacháin leictreachais agus gáis
custaiméirí
Ioncam eile
Ioncam ó chonarthaí le custaiméirí
Ioncam idir-deighleoige
Ioncam iomlán Ghrúpa BSL

-

60.6

-

17.7

-

-

78.3

2,105.6

-

-

-

-

-

2,105.6

64.4

-

-

-

21.1

-

85.5

2,170.0

847.5

399.7

293.1

21.1

-

3,731.4

1.8
2,171.8

384.4
1,231.9

946.7
1,346.4

43.5
336.6

307.9
329.0

(1,684.3)
(1,684.3)

3,731.4
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5. EOLAS TÍREOLAÍOCH

6. MÍREANNA EISCEACHTÚLA (AR LEAN)

2021

2020

€m

€m

8,726.0
3,408.8
12,134.8

8,474.4
3,175.1
11,649.5

Is éard atá i sócmhainní neamhreatha chun na críche seo maoin, gléasra agus trealamh, sócmhainní doláimhsithe, sócmhainn ceart úsáide, agus
cáilmheas. Eisiatar infheistíochtaí in infheisteoirí cuntasaithe cothromais, infheistíochtaí sócmhainní airgeadais, infháltais trádála agus eile, ionstraimí
airgeadais díorthacha agus sócmhainní cánach iarchurtha.
(b) Ioncam seachtrach de réir an mhargaidh gheografaigh

Éire
An Ríocht Aontaithe lena n-áirítear Tuaisceart Éireann
An chuid eile den domhan
Iomlán

2021

2020

€m

€m

4,363.5
1,016.1
20.4
5,400.0

2,809.3
897.8
24.3
3,731.4

2021

2020

€m

€m

82.2
70.0

-

(153.5)
(61.3)
(62.6)

(187.6)
(59.7)
(247.3)

6. MÍREANNA EISCEACHTÚLA

Brabús ar dhiúscairt an infheisteora cothromais i gcuntas agus gnóthachan lagaithe
Brabús ar dhiúscairt maoine
Lagú ar infheisteoir cuntas cothromais
So Energy lagú cáilmheasa agus soláthar conartha dochloíte
Muirir lagaithe
Costais oibriúcháin

Ráitis Airgeadais
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		 2021 Lagú ar infheisteoir cuntas cothromais

(a) Sócmhainní neamhreatha de réir suímh gheografaigh

Éire
An Ríocht Aontaithe lena n-áirítear Tuaisceart Éireann
Iomlán
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2021 Brabús ar dhiúscairt an infheisteora cothromais i gcuntas agus gnóthachan lagaithe
I mí an Mheithimh 2021 chríochnaigh BSL a scairsheilbh in Tilbury Green Power Holdings Limited (Tilbury) chuig Lakeside BidCo Limited (cuibhreannas
Altri / Greenvolt agus Equitix). Ba chomhpháirtí 47% é an Grúpa in Tilbury, comhshocrú a bunaíodh le Green Investment Bank (47%) agus soláthraithe
trealaimh Lochlannacha BWSC agus AET (6%). Oibríonn Tilbury gléasra dramhaíola adhmaid go fuinneamh sa Bhreatain Mhór.
Tá dhá chomhpháirt sa ghnóthachan a eascraíonn as diúscairt scairsheilbh an BSL in Tilbury:
• €3.2 milliún, arb ionann é agus an difríocht idir na fáltais a fuarthas as an scairsheilbh cothromais a bhí i seilbh lúide a luach tugtha anonn de €nialas ar dháta na
diúscartha. Léiríonn an luach tugtha anonn sciar de chaillteanais chomhfhiontair a aithníodh i dtréimhsí roimhe seo; agus
• gnóthachan lagaithe €79.0 milliún i leith iasachtaí scairshealbhóirí do Tilbury. Áirítear leis an ngnóthachan lagaithe aisiompú na gcaillteanas creidmheasa
ionchasach a aithníodh roimhe seo sa ráiteas ioncaim agus ioncam úis nár aithníodh roimhe seo toisc gur tugadh cuntas ar na hiasachtaí faoi IFRS 9 mar
shócmhainn lagaithe creidmheasa céim 3.

		 Tá tionscadal Neart na Gaoithe (RA) á thógáil trí NNG Windfarm Holdings Limited, socrú comhpháirteach idir ESB II UK Limited agus EDF Renewables UK Limited.
Is é aidhm an chomhshocraithe seo feirm ghaoithe 448 MW a fhorbairt amach ó chósta thoir na hAlban.
		 Tá dúshláin shuntasacha le sárú maidir le seachadadh an phacáiste bunsraithe. Mar thoradh air sin, cuirfear moill ar oibríochtaí tráchtála agus táthar ag súil go
dtabhófar costais tógála breise. Rinneadh tástáil lagaithe ar luach tugtha anonn thionscadal Neart na Gaoithe, atá san áireamh laistigh d’infheistíochtaí in infheistithe
ar chuntas cothromais, amhail an 31 Nollaig 2021.
		 Bhí an mhodheolaíocht luachála a úsáideadh chun infheistíocht chuntas cothromais an Ghrúpa i Neart na Gaoithe a luacháil bunaithe ar shamhail sreabhadh airgid
lascainithe ualaithe ó thaobh dóchúlachta (i.e. cur chuige ioncaim) chun luach cóir lúide costas díola a chinneadh de réir IFRS 13.
Tugtar breac-chuntas thíos ar na príomh-bhoinn tuisceana a úsáideadh chun athbhreithnithe lagaithe a ullmhú:
• Costais tógála measta suas go dtí an cur i gcrích
• Cásanna amlíne an tionscadail, lena n-áirítear na Dátaí Oibriúcháin Tráchtála mheasta a mbíonn tionchar acu ar chostais fhoriomlána tógála agus ar ioncam iomlán
• Leibhéal na gceangaltas airgeadais
• Tionchar fálta boilscithe
• Meastachán ar an ráta boilscithe fadtéarmach le haghaidh ioncaim neamhfhálaithe
• Praghsanna margaidh réamhaisnéise
• Fachtóirí ualaigh gaoithe réamhaisnéise
• Ráta lascaine iar-chánach le haghaidh sreafaí airgid oibriúcháin
Tá measúnú déanta ar an méid in-aisghabhála mar €35.3 milliún amhail an 31 Nollaig 2021. Mar thoradh air seo bhí muirear lagaithe de € 153.5 milliún (31 Nollaig
2020: €nialas) á thaifeadadh mar mhír eisceachtúil in 2021. Tá ceangaltais bhreise €253.0 milliún ag an ngrúpa freisin amhail an 31 Nollaig 2021 (féach nóta 29 (e))
Bheadh laghdú ar an méid in-aisghabhála agus méadú ar an muirear lagaithe mar thoradh ar aon athrú ábhartha díobhálach ar chostais tógála nó ar uainiú an Dáta
Oibriúcháin Tráchtála.
2021 So Energy lagú cáilmheasa agus soláthar conartha dochloíte
Mar thoradh ar na dúshláin shuntasacha atá le sárú i ngnó an Ghrúpa sa mhargadh soláthair fuinnimh sa RA mar gheall ar ardú as cuimse ar phraghsanna mórdhíola
agus teorainn praghais forchurtha ag an Rialtas (teorainn rialaithe a fhorchuirtear ar an muirear seasta agus an praghas aonaid leictreachais agus gáis araon do
chustaiméirí teaghlaigh maidir le gnáth-tharaif inathraithe), aithníodh bearnú ar an gcáilmheas a eascraíonn as éadáil So Energy de €45.3 milliún (féach nóta 15 le
haghaidh tuilleadh sonraí). Aithníodh soláthar conartha trom de €16.0 milliún sa ráiteas ioncaim mar mhír eisceachtúil a léiríonn conarthaí custaiméirí nuair a sháraíonn
na costais a bhaineann le comhlíonadh oibleagáidí chun leictreachas agus gás a sholáthar na sochair a bhfuiltear ag súil leo (féach nóta 28 le haghaidh tuilleadh sonraí).
2020 Muirir lagaithe
IAS 36 - Lagú Sócmhainní ordaítear gurb é caillteanas lagaithe an méid a sháraíonn luach carraeireachta sócmhainne a méid inghnóthaithe. Is é an tsuim inaisghabhála an suim is airde de luach cóir na sócmhainne lúide costas diúscartha agus a luach úsáide. Ríomhtar an luach in úsáid tríd an nGlanluach Láithreach
(NPV) de shreafaí airgid ionchais sa todhchaí a bhaint as an tsócmhainn lascainithe ag ráta lascaine iomchuí.
Ba iad tionchar COVID-19 ar éileamh leictreachais sa ghearrthéarma, chomh maith le corrlaigh leictreachais mórdhíola réamhaisnéise níos ísle i margadh na
Breataine agus sa Mhargadh Comhtháite Leictreachais Aonair (I-SEM) na táscairí a spreag athbhreithnithe an lagaithe amhail an 31 Nollaig 2020 . Tugtar breacchuntas thíos ar na príomh-bhoinn tuisceana a úsáideadh chun athbhreithnithe lagaithe a ullmhú:
• Cuirtear rátaí lascaine ar leith i bhfeidhm ar gach aicme sócmhainne agus cuirtear i bhfeidhm iad ar a n-insreafaí airgid agus eis-sreafaí agus an NPV á chinneadh.
• Tá insreafaí airgid tuartha do gach gléasra sócmhainne agus giniúna bunaithe ar an gcorrlach fuinnimh a bhfuil súil leis a tháirgeann an gléasra a ríomhtar bunaithe
ar phróifílí reatha tuartha do na plandaí, tacaíocht rialála, réamh-mhargadh agus praghsanna AFRY do leictreachas, gás agus carbón.
• Léiríonn eis-sreafaí airgid tuartha na pleananna caiteachais oibriúcháin agus caipitil réamhaisnéise bunaithe ar phleananna gnó cúig bliana ceadaithe ag an mBord
agus pleananna sócmhainne fadtéarmacha 10 mbliana nuashonraithe chun an tuairim is déanaí a fháil ón mbainistíocht. Ina dhiaidh sin, déantar eis-sreafaí airgid
tuartha a eachtarshuí bunaithe ar rátaí boilscithe réamhaisnéise, próifíl reatha réamhaisnéise agus dearcadh na bainistíochta ar an gcaiteachas oibriúcháin agus
caipitil riachtanach.
• Déantar anailís íogaireachta maidir le toimhdí suntasacha.						
Is gléasra Tuirbíní Gáis Rothaíochta Comhcheangailte 885MW é Carrington sa deighleog Giniúna agus Trádála atá lonnaithe sa Bhreatain Mhór (GB). Coimisiúnaíodh
é i Meán Fómhair 2016.
Úsáideadh ríomh luach in úsáid chun an méid inghnóthaithe a chinneadh mar € 383.0 milliún amhail an 31 Nollaig 2020. Mar thoradh air seo bhí muirear lagaithe
de €187.6 milliún. Léirigh an lagú éileamh tuartha beagán níos ísle i dteannta le praghsanna cumhachta níos ísle ar aghaidh an lae agus buaicphraghsanna níos ísle,
agus ioncam agus corrlaigh tuartha níos ísle mar thoradh orthu. Ba é an fíor-ráta lascaine a cuireadh i bhfeidhm ar na sreafaí airgid réamh-mheasta chun an NPV a
chinneadh ná ráta réamhchánach de 6.1%. Ba é an luach tugtha anonn i leith Carrington amhail an 31 Nollaig 2021 ná €376.0 milliún agus níor aithníodh aon lagú
breise ag an dáta sin.

2021 Brabús ar dhiúscairt maoine

2020 Costais oibriúcháin

In 2017 chuir BSL tús le hathfhorbairt a choimpléasc Cheannoifige ar Shráid Mhic Liam. Leagadh iar-choimpléasc na príomhoifige in 2018, agus
cuireadh tús le tógáil ar dhá bhloc oifige tráchtála nua-aimseartha, is iad sin Fitzwilliam 27 agus Fitzwilliam 28. Feidhmeoidh Fitzwilliam 27 mar
cheannoifig nua BSL agus díoladh Fitzwilliam 28 le tríú páirtí.

Déanann an Grúpa foráil do na costais mheasta sa todhchaí a eascróidh as oibleagáidí áirithe maidir le cuaillí adhmaid cóireáilte le creosóit de
chuid Líonraí BSL a scor agus a dhíchoimisiúnú ag deireadh a saolré úsáideach eacnamaíoch (féach nóta 27) de réir IAS 37, Forálacha, Dliteanais
Theagmhasacha agus Sócmhainní Teagmhasacha. Déantar an soláthar scoir sócmhainne seo a athscrúdú gach bliain, agus déantar an dliteanas a ríomh
de réir na meastachán réamh-mheasta is déanaí.

I mí na Samhna 2020, thángthas ar chomhaontú le Amundi Real Estate maidir le díolachán Fitzwilliam 28 agus fuarthas éarlais nuair a síníodh an
conradh díolacháin agus bhí iarmhéid na comaoine le fáil ar chur i gcrích an chonartha. Cuireadh i gcrích an conradh an 10 Nollaig 2021.
D’aithin BSL ioncam de €152.0 milliún ar dhíolachán Fitzwilliam 28. Áirítear ar chostais oibriúcháin €79.8 milliún de chostais tógála agus €2.2 milliún de
chostais eile a bhaineann leis an díolachán.

Tá méadú de € 129 milliún tagtha ar an soláthar scoir sócmhainní chun cuaillí adhmaid cóireáilte le creosóit a dhiúscairt. De réir Athruithe IFRIC 1 ar
Dhíchoimisiúnú Reatha, Athchóiriú agus Dliteanais Chomhchosúla, tá muirear de €59.7 milliún curtha san áireamh sa ráiteas ioncaim i leith na coda den
mhéadú ar an soláthar a bhaineann le sócmhainní a ndearnadh dímheas iomlán orthu amhail an 31 Nollaig 2020. Eascraíonn an méadú ar an soláthar ó
mheastachán an Ghrúpa ar an gcostas méadaithe diúscartha in aghaidh an chuaille, arna fhritháireamh go páirteach ag athruithe ar bhoinn tuisceana an
Ghrúpa ar an bhfráma ama chun cuaillí a dhiúscairt.

Straitéis & Feidhmíocht
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7. IONCAM OIBRIÚCHÁIN EILE

9. GLANCHOSTAS MAOINITHE AGUS MUIRIR MHAOINITHE EILE

Brabús ar dhiúscairt maoine, gléasra agus trealaimh agus sócmhainní doláimhsithe
Brabús as infheistithe ar chuntas cothromais a dhiúscairt
Ioncam oibriúcháin eile
Díbhinní a fuarthas
Gluaiseachtaí luacha chóir ar shócmhainní trí bhrabús agus chaillteanas
Iomlán

2020

2021

2020

€m

€m

€m

€m

14.0
3.2
5.2
22.4

11.5
0.7
6.4
18.6

142.5
(23.9)
118.6

149.7
(24.2)
125.5

1.4
4.6
5.0
1.9
12.9

2.1
12.4
2.0
2.1
18.6

(Gnóthachain)/caillteanais luacha chóir ar ionstraimí airgeadais:
- babhtálacha rátaí úis agus babhtálacha boilscithe nach bhfuil cáilithe le haghaidh cuntasaíochta fálaithe
- babhtálacha airgeadra / ráta úis: fálta sreafa airgid, aistriú ó OCI
- conarthaí malairte eachtraí nach gcáilíonn do chuntasaíocht fálaithe
(Gnóthachain)/caillteanais luacha chóir iomlána ar ionstraimí airgeadais

124.5
4.7
(2.3)
126.9

45.2
5.2
50.4

Costas airgeadais
Ioncam airgeadais
Glanchostas maoinithe

258.4
(6.7)
251.7

194.5
(2.1)
192.4

2021

2020

€m

€m

476.2
2,761.8
531.2
21.8
877.2
63.7
(79.0)
4,652.9

494.3
1,270.1
584.7
24.8
806.7
200.7
3,381.3

1

San áireamh i gcostais fuinnimh tá muirear de € 23.6 milliún (2020: €2.6 milliún) a bhaineann le luacháil chóir chonarthaí tráchtearraí breosla nár
ainmníodh mar fhálta cuntasaíochta

2

San áireamh i gcostais fuinnimh tá glanmhuirear de €16.0 milliún a bhaineann le soláthar conartha trom in So Energy amhail an 31 Nollaig 2021.

3

San áireamh in oibríochtaí agus i gcothabháil tá gnóthachan ath-aistrithe malairte eachtraí de €35.9 milliún (2020: caillteanas de €13.0 milliún) a bhain
go príomha la suímh idirchuideachta atá ainmnithe i steirling, taiscí gearrthéarmacha agus fiachas fadtéarmach agus muirear €4.1 milliún (2020: €nialas)
a bhaineann le luacháil chóir chonarthaí malairte eachtraí nár ainmníodh mar fhálta cuntasaíochta.

4

Aithníodh muirir lagaithe de €63.7 milliún (2020: €200.7 milliún) maidir le Maoin, gléasra agus trealamh (nóta 12), sócmhainní doláimhsithe (nóta
13), Sócmhainní um cheart úsáide (nóta 14) agus Cáilmheas (nóta 15) aitheanta in 2021, €45.3 milliún (2020: €187.6 milliún) de a nochtadh mar
mhíreanna eisceachtúla sa ráiteas ioncaim, féach nóta 6 le haghaidh tuilleadh sonraí.

5

Aithníodh muirir lagaithe de €79.0 milliún (2020: €nialas) i leith iasachtaí scairshealbhóirí in 2021, €79.0 milliún (2020: €nialas) inar nochtadh mar
mhír eisceachtúil sa ráiteas ioncaim. Féach ar nóta 6 le haghaidh tuilleadh sonraí.
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8.	COSTAIS OIBRIÚCHÁIN (LENA N-ÁIRÍTEAR GLANCHAILLTEANAIS LAGAITHE NEAMHTHRÁDÁLA AR
SHÓCMHAINNÍ AIRGEADAIS)

Costais an fhostaí (nóta 10)
Costais fuinnimh1/2
Oibríochtaí agus cothabháil3
Glanchaillteanais lagaithe ar shócmhainní airgeadais (nóta 18)
Dímheas agus amúchadh (nóta 12/13/14)
Muirir lagaithe4
Gnóthachan lagaithe5
Iomlán

03

2021 TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS RÁITIS AIRGEADAIS BSL - Maireachtáil Ísealcharbóin a Chumasú

02

01

158

Ús iníoctha ar iasachtaí
Lúide ús caipitlithe
Glan-ús ar iasachtaíochtaí
Muirir mhaoinithe:
- ar scéim pinsin NIE Networks (nóta 24)
- ar scéim phinsin BSL (nóta 25)
- ar sholáthairtí (nóta 28)
- ar oibleagáidí léasa (nóta 14)
Muirir mhaoinithe iomlána

Ríomhtar na muirir mhaoinithe ar fhorálacha de réir an bheartais chun oibleagáidí íocaíochta sa todhchaí a lascainiú mar a nochtar iad sna beartais
chuntasaíochta - féach nóta 1.
San áireamh i mbabhtálacha rátaí úis agus babhtálacha boilscithe-nasctha nach gcáilíonn le haghaidh cuntasaíochta fálaithe tá caillteanais luacha
chóir a bhaineann le babhtálacha rátaí úis, caillteanais luacha chóir ar bhabhtálacha rátaí úis nasctha le boilsciú agus gnóthachain luacha chóir ar
bhabhtálacha airgeadra. Féach ar nóta 23a le haghaidh tuilleadh sonraí ghluaiseachtaí.
San áireamh in ioncam airgeadais tá ús ar iasachtaí atá infhaighte ó Oweninny Power DAC €0.5 milliún (2020: €0.3 milliún) Inch Cape €3.2 milliún
(2020: €nialas), Neart na Gaoithe €1.9 million (2020 €nialas). Féach ar nóta 16 le haghaidh tuilleadh sonraí.

Straitéis & Feidhmíocht
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10. FOSTAITHE

10. FOSTAITHE (AR LEAN)

GRÚPA

MÁTHAIRCHUIDEACHTA

(a) Meánlíon na bhfostaithe sa bhliain de réir gníomhaíochta gnó, lena n-áirítear fostaithe
sealadacha:

Giniúint agus Trádáil
Réitigh Chustaiméirí
Líonraí BSL
NIE Networks
Deighleoga Eile
Iomlán

(c) Costais pinsin agus sochar fostaí eile
Costais imeachta - cláir téarfa3
Muirear pinsin - scéimeanna eile2
Muirear scéim pinsin NIE Networks3

Párolla caipitlithe
Costais iomlána a bhaineann le fostaí a ghearrtar ar an ráiteas Ioncaim

2021
Uimhir

2020
Uimhir

692
726
3,339
1,209
1,904
7,870

796
614
3,436
1,209
1,883
7,938

2021

2020

€m

€m

544.3
37.6
47.2
23.1
652.2

541.0
38.3
45.0
26.2
650.5

47.9
8.7
708.8

1.7
50.4
7.5
710.1

(232.6)
476.2

(215.8)
494.3

1

Cuimsíonn na sochair seo liúntais taistil agus chothaithe go príomha.

2

Cuimsíonn an muirear pinsin do scéimeanna eile ranníocaíochtaí de €25.6 milliún (2020: €25.6 milliún) le Scéim Pinsin Sochair Sainithe BSL, €17.0
milliún (2020: €15.8 milliún) le Scéim Ranníocaíochta Sainithe BSL, €9.8 milliún (2020: €8.2 milliún) don rannóg Roghanna de Scéim Pinsean Líonraí
NIE (Scéim Líonraí NIE) agus €0.7 milliún (2020: €0.8 milliún) don scéim pinsin geallsealbhóirí d’fhostaithe na Breataine Móire (GB) (Scéim Pinsin
FMUK). Féach ar nóta 24 le haghaidh tuilleadh sonraí. Áirítear leis an muirear seo freisin creidmheas don ráiteas ioncaim maidir le dliteanas pinsin BSL
de €5.2 milliún (2020: €nialas). Féach nóta 25.

3
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(a) Meánlíon na bhfostaithe sa bhliain de réir gníomhaíochta gnó, lena n-áirítear fostaithe
sealadacha:

Giniúint agus Trádáil
Réitigh Chustaiméirí
Líonraí BSL
Deighleoga Eile
Iomlán

2021
Uimhir

2020
Uimhir

440
359
3,321
1,756
5,876

534
354
3,418
1,729
6,035

2021

2020

€m

€m

424.6
30.0
36.4
19.0
510.0

429.9
31.8
35.2
20.6
517.5

33.0
543.0

1.7
37.9
557.1

(173.5)
369.5

(164.6)
392.5

(b) Costais an fhostaí sa bhliain

(b) Costais an fhostaí sa bhliain

Costais reatha foirne (gan pinsean a áireamh)
Tuarastail
Ragobair
Costais leasa shóisialaigh (PRSI agus árachas náisiúnta)
Sochair phárolla eile1
Costas párolla d’fhostaithe

03
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Costais reatha foirne (gan pinsean a áireamh)
Tuarastail
Ragobair
Costais leasa shóisialaigh (PRSI)
Sochair phárolla eile1
Costas párolla d’fhostaithe
(c) Costais pinsin agus sochar fostaí eile
Costais imeachta - cláir téarfa
Muirir na bpinsean 2

Párolla caipitlithe
Costais iomlána a bhaineann le fostaí a ghearrtar ar an ráiteas Ioncaim
1

Cuimsíonn na sochair seo liúntais taistil agus chothaithe go príomha.

2

Cuimsíonn an muirear pinsin ranníocaíochtaí le Scéim Ranníocaíochta Sainithe BSL agus le Scéim Pinsin Sochair Sainithe BSL. Féach ar nóta 24 le
haghaidh tuilleadh sonraí.									

11. BRABÚS DON BHLIAIN AIRGEADAIS

Baineann muirear Scéim Pinsin Líonraí NIE leis an gcuid Fócas de Scéim Leictreachais Thuaisceart Éireann (Scéim Líonraí NIE) amháin. Cuimsíonn an
muirear seo creidmheas seirbhíse roimhe seo de €0.9 milliún (2020: €0.9 milliún). Féach ar nóta 24 le haghaidh tuilleadh sonraí.

2021

2020

€m

€m

Luach saothair an iniúchóra:
- Iniúchadh ar ráitis airgeadais aonair agus Grúpa1
- Seirbhísí dearbhaithe eile

1.4
0.1

1.0
0.2

Luach saothair chomhaltaí Boird BSL (Máthairchuideachta):
- Díolaíochtaí
- Ranníocaíochtaí pinsin

0.6
0.1

0.5
0.1

Ní chuimsítear i sonraí luach saothair chomhaltaí Bhoird méideanna a íoctar le ceathrar baill de Bhord an Lucht Oibre mar fhostaithe de chuid BSL (mar
sin ní dhéantar pá a mhéadú ná a laghdú mar gheall ar a mballraíocht ar an mBord) , ach cuimsítear méideanna a íoctar leo trí bhithín táillí an Bhoird.
1

€0.4 milliún (2020: € 0.4 milliún) le hiniúchadh na máthairchuideachta. Ina theannta sin, tá €0.1 milliún iníoctha le PwC Béal Feirste maidir le
hiniúchadh 2021 ar NIE Networks (2020: €0.1 milliún). Cuimsíonn an t-iniúchadh ar ráitis airgeadais aonair agus Grúpa iniúchadh ar fhochuideachtaí.

Straitéis & Feidhmíocht
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12. MAOIN, GLÉASRA & TREALAMH

12. MAOIN, GLÉASRA & TREALAMH (CONTINUED)

Gléasra agus
innealra
€m

Iomlán na
sócmhainní
coimisiúin
€m

Sócmhainní faoi
tógáil
€m

Iomlán
€m

1,220.1

20,213.1

21,433.2

1,366.8

22,800.0

(1.0)
22.7
(1.0)

443.2
(31.9)
550.1
0.7
(284.6)

443.2
(32.9)
572.8
0.7
(285.6)

510.5
(572.8)
0.5
(1.7)

953.7
(32.9)
1.2
(287.3)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020

1,240.8

20,890.6

22,131.4

1,303.3

23,434.7

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021

1,240.8

20,890.6

22,131.4

1,303.3

23,434.7

(3.7)
12.6
1.3

465.4
(508.3)
336.5
(11.3)
(0.3)
(0.3)
355.2

465.4
(512.0)
349.1
(11.3)
(0.3)
(0.3)
356.5

560.3
(5.6)
(349.1)
(0.4)
0.2

1,025.7
(517.6)
(11.3)
(0.1)
(0.3)
356.7

1,251.0

21,528.1

22,779.1

1,508.7

24,287.8

Costas
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020
Breiseanna
Scoir/ diúscairtí
Aistrithe as sócmhainní atá á dtógáil
Aistrithe ó / (go) sócmhainní doláimhsithe
Difríochtaí aistriúcháin

Breiseanna
Scoir/ diúscairtí
Aistrithe as sócmhainní atá á dtógáil
Laghdú ar an bhforáil scoir sócmhainní
Aistrithe ó / (go) sócmhainní doláimhsithe
Aistrithe eile
Difríochtaí aistriúcháin
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021

Dímheas
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020
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		 Muirear lagaithe

Talamh agus
foirgnimh
€m

GRÚPA
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		 IAS 36 - Lagú Sócmhainní ordaítear gurb é caillteanas lagaithe an méid a sháraíonn luach carraeireachta sócmhainne a méid inghnóthaithe. Is é an méid
inghnóthaithe an ceann is airde dá luach cóir lúide costais diúscartha agus a luach úsáide. Ríomhtar an luach in úsáid tríd an nGlanluach Láithreach
(NPV) de shreafaí airgid ionchais sa todhchaí a bhaint as an tsócmhainn lascainithe ag ráta lascaine iomchuí. Ceanglaítear ar aonáin tástálacha lagaithe a
dhéanamh i gcás go léirítear go bhfuil lagú sócmhainne ann.
		 Tá athbhreithnithe lagaithe déanta ar shócmhainní giniúna áirithe a thaispeánann táscairí lagaithe agus níor aithníodh aon lagú (2020: €199.4 milliún).
Féach nóta 6 le haghaidh tuilleadh sonraí ar lagú eisceachtúil in 2020.
		 Baineann an muirear lagaithe de €15.2 milliún in 2021 go príomha le sócmhainní aonair nach bhfuil ag feidhmiú a thuilleadh.

Talamh agus
foirgnimh
€m

Gléasra agus
innealra
€m

Iomlán na
sócmhainní
coimisiúin
€m

Sócmhainní faoi
tógáil
€m

Iomlán
€m

1,183.4

14,398.7

15,582.1

1,083.4

16,665.5

(1.0)
19.1
-

306.6
(31.4)
315.0
0.7
-

306.6
(32.4)
334.1
0.7
-

366.3
(334.1)
11.5

672.9
(32.4)
0.7
11.5

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020

1,201.5

14,989.6

16,191.1

1,127.1

17,318.2

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021

1,201.5

14,989.6

16,191.1

1,127.1

17,318.2

(1.5)
12.6
-

279.7
(507.4)
280.0
(0.8)
0.1
-

279.7
(508.9)
292.6
(0.8)
0.1
-

446.7
(292.6)
6.6

726.4
(508.9)
(0.8)
0.1
6.6

1,212.6

15,041.2

16,253.8

1,287.8

17,541.6

682.0

8,683.4

9,365.4

-

9,365.4

20.9
(0.9)

463.4
(29.3)

484.3
(30.2)

-

484.3
(30.2)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020

702.0

9,117.5

9,819.5

-

9,819.5

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021

702.0

9,117.5

9,819.5

-

9,819.5

22.6
(1.5)

486.5
(506.5)

509.1
(508.0)

-

509.1
(508.0)

MÁTHAIRCHUIDEACHTA

Costas
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020
Breiseanna
Scoir/ diúscairtí
Aistrithe as sócmhainní atá á dtógáil
Aistrithe ó / (go) sócmhainní doláimhsithe
Aistrithe eile

699.1

11,023.5

11,722.6

-

11,722.6

21.4
(0.9)
(0.8)
-

711.7
(29.9)
0.8
197.8
(119.7)

733.1
(30.8)
197.8
(119.7)

1.6
-

733.1
(30.8)
199.4
(119.7)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020

718.8

11,784.2

12,503.0

1.6

12,504.6

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021

718.8

11,784.2

12,503.0

1.6

12,504.6

Dímheas
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020

Muirear don bhliain
Scoir/ diúscairtí
Aistrithe ó / (go) sócmhainní doláimhsithe
Lagú
Difríochtaí aistriúcháin

22.8
(2.5)
(0.3)
0.2

749.6
(507.6)
(5.2)
15.2
157.7

772.4
(510.1)
(5.5)
15.2
157.9

-

772.4
(510.1)
(5.5)
15.2
157.9

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021

739.0

12,193.9

12,932.9

1.6

12,934.5

Glanluach leabhair amhail an 31 Nollaig 2021

512.0

9,334.2

9,846.2

1,507.1

11,353.3

Glanluach leabhair amhail an 31 Nollaig 2020

522.0

9,106.4

9,628.4

1,301.7

10,930.1

Muirear don bhliain
Scoir/ diúscairtí

Glanluach leabhair amhail an 1 Eanáir 2020

521.0

9,189.6

9,710.6

1,366.8

11,077.4

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021

723.1

9,097.5

9,820.6

-

9,820.6

		 I rith na bliana rinne an Grúpa caipitliú úis de €20.6 milliún (2020: € 22.0 milliún) i sócmhainní atá á dtógáil, ag úsáid ráta úis éifeachtach de 2.4% (2020:
2.5%).

Glanluach leabhair amhail an 31 Nollaig 2021

489.5

5,943.7

6,433.2

1,287.8

7,721.0

		 Is é suim ghlanluacha sócmhainní neamh-dhímheasa (talamh) an 31 Nollaig 2021 ná €96.5 milliún (2020: €93.7 milliún).

Glanluach leabhair amhail an 31 Nollaig 2020

499.5

5,872.1

6,371.6

1,127.1

7,498.7

		 Tá maoin, gléasra agus trealamh le glanluach leabhair de €nialas an 31 Nollaig 2021 san áireamh thuas ar chostas €4,835.1 milliún (2020: €5,195.2
milliún).

Glanluach leabhair amhail an 1 Eanáir 2020

501.4

5,715.3

6,216.7

1,083.4

7,300.1

Muirear don bhliain
Scoir/ diúscairtí
Aistrithe eile
Lagú
Difríochtaí aistriúcháin

Breiseanna
Scoir/ diúscairtí
Aistrithe as sócmhainní atá á dtógáil
Laghdú ar an bhforáil scoir sócmhainní
Aistrithe ó / (go) sócmhainní doláimhsithe
Aistrithe eile

Muirear don bhliain
Scoir/ diúscairtí

		 San áireamh sna breiseanna in 2021 tá caipitliú méadú ar an soláthar scoir sócmhainní do Ghiniúint agus Trádáil agus Líonraí BSL ar €1.1 milliún (2020:
méadú de €83.9 milliún). Féach ar nóta 28 le haghaidh tuilleadh sonraí.

		
I rith na bliana, chaipitliú Máthairchuideachta BSL ús de €18.6 milliún (2020: € 17.7 milliún) i sócmhainní atá á dtógáil, ag úsáid ráta úis éifeachtach de
2.4% (2020: 2.5%).

		 Baineann scor / diúscairtí in 2021 agus 2020 go príomha le scor sócmhainní a ndearnadh dímheas iomlán orthu.

		 Is é suim ghlanluacha sócmhainní neamh-dhímheasa (talamh) an 31 Nollaig 2021 ná €77.8 milliún (2020 €77.8 milliún).

		 San áireamh sna breiseanna tá €0.3 milliún maidir le sócmhainní a fuarthas maidir le So Energy a fháil. Féach ar nóta 16 (c) le haghaidh tuilleadh sonraí.

		 San áireamh sna breiseanna in 2021 tá caipitliú méadú ar an soláthar scoir sócmhainní do Ghiniúint agus Trádáil agus Líonraí BSL de €nialas (2020:
méadú de €71.6 milliún). Féach ar nóta 28 le haghaidh tuilleadh sonraí.
		 Tá maoin, gléasra agus trealamh le glanluach leabhair de €nialas an 31 Nollaig 2021 san áireamh thuas ar chostas €3,864.2 milliún (2020: €4,184.1
milliún).
		 Baineann scor / diúscairtí in 2021 agus 2020 go príomha le scor sócmhainní a ndearnadh dímheas iomlán orthu.

Straitéis & Feidhmíocht
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

13. SÓCMHAINNÍ DOLÁIMHSITHE

13. SÓCMHAINNÍ DOLÁIMHSITHE (AR LEAN)

GRÚPA

Bogearraí
agus liúntais
doláimhsithe eile
€m

Liúntais eile & Bogearraí faoi faoi
ROCanna
fhorbairt
€m

Iomlán

MÁTHAIRCHUIDEACHTA

€m

€m

03
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164

Bogearraí
agus liúntais
doláimhsithe eile

Ráitis Airgeadais

Liúntais eile & Bogearraí faoi faoi
ROCanna
fhorbairt

165

Iomlán

€m

€m

€m

€m

580.5

107.4

166.1

854.0

Costas
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020

775.1

110.4

169.5

1,055.0

Costas
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020

Breiseanna bogearraí
Ceannach d’astaíochtaí liúntais
Socraíocht de liúntais
Scoir bhogearraí
Aistrithe as bogearraí atá á bhforbairt
Aistrithe chuig maoin, gléasra agus trealamh
Difríochtaí aistriúcháin
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020

4.3
(3.5)
40.0
(0.7)
(11.1)
804.1

125.4
(115.5)
(0.2)
120.1

134.4
(40.0)
(0.5)
263.4

138.7
125.4
(115.5)
(3.5)
(1.2)
(11.3)
1,187.6

Breiseanna bogearraí
Ceannach d’astaíochtaí liúntais
Socraíocht de liúntais astaíochtaí
Scoir bhogearraí
Aistrithe as bogearraí atá á bhforbairt
Aistrithe chuig maoin, gléasra agus trealamh
Aistrithe eile
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020

(3.5)
33.9
(0.7)
610.2

69.0
(56.9)
119.5

122.6
(33.9)
(0.5)
254.3

122.6
69.0
(56.9)
(3.5)
(0.7)
(0.5)
984.0

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021

804.1

120.1

263.4

1,187.6

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021

610.2

119.5

254.3

984.0

9.2
59.2
(19.6)
286.5
(0.3)
(27.4)
15.6
1,127.3

346.5
(162.0)
304.6

113.7
(286.5)
0.4
0.7
91.7

122.9
346.5
59.2
(162.0)
(19.6)
0.1
(27.4)
16.3
1,523.6

Breiseanna bogearraí
Ceannach d’astaíochtaí liúntais
Socraíocht de liúntais astaíochtaí
Scoir bhogearraí
Aistrithe as bogearraí atá á bhforbairt
Aistrithe (chuig)/ó mhaoin, gléasra agus trealamh
Aistrithe eile
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021

(14.9)
285.0
(0.1)
880.2

243.9
(79.3)
284.1

112.2
(285.0)
0.4
81.9

112.2
243.9
(79.3)
(14.9)
(0.1)
0.4
1,246.2

Amúchadh
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020

452.0

-

-

452.0

Muirear don bhliain
Scoir/ diúscairtí
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020

45.7
(3.5)
494.2

-

-

45.7
(3.5)
494.2

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021

494.2

-

-

494.2

Muirear don bhliain
Scoir/ diúscairtí
Lagú
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021

70.6
(14.9)
0.4
550.3

-

-

70.6
(14.9)
0.4
550.3

Glanluach leabhair amhail an 31 Nollaig 2021

329.9

284.1

81.9

695.9

Glanluach leabhair amhail an 31 Nollaig 2020

116.0

119.5

254.3

489.8

Glanluach leabhair amhail an 1 Eanáir 2020

128.5

107.4

166.1

402.0

Anailísíodh mar seo a leanas:
Sócmhainní doláimhsithe neamh-reatha
Sócmhainní doláimhsithe reatha
Sócmhainní doláimhsithe iomlána

329.9
329.9

284.1
284.1

81.9
81.9

411.8
284.1
695.9

Breiseanna bogearraí
Ceannach d’astaíochtaí liúntais
Éadálacha
Socraíocht de liúntais astaíochtaí
Scoir bhogearraí
Aistrithe as bogearraí atá á bhforbairt
Aistrithe (chuig)/ó mhaoin, gléasra agus trealamh
Aistriú chuig ráiteas ioncaim
Difríochtaí aistriúcháin
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021
Amúchadh
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020

596.9

-

-

596.9

Muirear don bhliain
Scoir
Lagú
Difríochtaí aistriúcháin
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020

55.0
(3.5)
1.0
(8.7)
640.7

-

-

55.0
(3.5)
1.0
(8.7)
640.7

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021

640.7

-

-

640.7

Muirear don bhliain
Aistrithe (chuig)/ó mhaoin, gléasra agus trealamh
Scoir
Lagú
Difríochtaí aistriúcháin
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021

87.0
5.5
(19.6)
1.9
12.2
727.7

-

-

87.0
5.5
(19.6)
1.9
12.2
727.7

Glanluach leabhair amhail an 31 Nollaig 2021

399.6

304.6

91.7

795.9

Glanluach leabhair amhail an 31 Nollaig 2020

163.4

120.1

263.4

546.9

Glanluach leabhair amhail an 1 Eanáir 2020

178.2

110.4

169.5

458.1

Anailísíodh mar seo a leanas:
Sócmhainní doláimhsithe neamh-reatha
Sócmhainní doláimhsithe reatha
Sócmhainní doláimhsithe iomlána

375.2
24.4
399.6

304.6
304.6

91.7
91.7

466.9
329.0
795.9

Cuimsíonn sócmhainní bogearraí sócmhainní arna bhforbairt go hinmheánach agus sócmhainní a ceannaíodh go seachtrach agus an chuid is mó díobh á
léiriú ag sócmhainní arna bhforbairt go hinmheánach.
I measc na sócmhainní doláimhsithe eile tá naisc ghreille le glanluach leabhair de € 4.6 milliún (2020: €4.8 milliún).
I rith na bliana rinne an Grúpa caipitliú úis de €3.3 milliún (2020: € 2.2 milliún) i mbogearraí atá á bhforbairt, ag úsáid ráta úis éifeachtach de 2.4%
(2020: 2.5%).
Ag teacht le Comhcheangail Ghnó IFRS 3, aithníodh sócmhainn doláimhsithe de €51.3 milliún ar éadáil So Energy i leith conarthaí fabhracha tráchtearraí a bhí i
seilbh So Energy ar an dáta fála. Aithníodh €27.4 milliún i gcostais fuinnimh maidir le húsáid na gconarthaí seo le linn na tréimhse.

Cuimsíonn sócmhainní bogearraí sócmhainní arna bhforbairt go hinmheánach agus sócmhainní a ceannaíodh go seachtrach agus an chuid is mó díobh á
léiriú ag sócmhainní arna bhforbairt go hinmheánach.
I measc na sócmhainní doláimhsithe eile tá naisc ghreille le glanluach leabhair de € 1.5 milliún (2020: €1.7 milliún).
I rith na bliana, chaipitliú Máthairchuideachta BSL ús de €3.3 milliún (2020: € 2.2 milliún) i mbogearraí atá á bhforbairt, ag úsáid ráta úis éifeachtach de
2.4% (2020: 2.5%).
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14. SÓCMHAINNÍ CEART ÚSÁIDE AGUS DLITEANAIS LÉASA

14. SÓCMHAINNÍ CEART-ÚSÁIDE AGUS DLITEANAS LÉASA (AR LEAN)

GRÚPA

Ráitis Airgeadais

(a) Suimeanna a aithnítear sa chlár comhardaithe
Talamh agus
foirgnimh

Mótarfheithiclí

Iomlán

€m

€m

€m

Talamh agus
foirgnimh

Sócmhainní cheart úsáide

€m

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020

127.4

5.9

133.3

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020

Breiseanna
Dímheas
Lagú
Difríochtaí aistriúcháin
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020

8.9
(16.0)
(0.3)
(1.6)
118.4

2.2
(2.6)
(0.3)
5.2

11.1
(18.6)
(0.3)
(1.9)
123.6

Breiseanna
Dímheas
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020

73.2
5.6
(11.9)
66.9

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021

118.4

5.2

123.6

Breiseanna
Dímheas
Lagú
Atomhas sócmhainní na cheart úsáide
Difríochtaí aistriúcháin
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021

5.4
(15.2)
(1.3)
(0.6)
1.8
108.5

1.9
(2.6)
0.3
4.8

7.3
(17.8)
(1.3)
(0.6)
2.1
113.3

Dliteanais léasa
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020

(132.0)

Breiseanna
Speansas úis
Íocaíochtaí léasa1
Difríochtaí aistriúcháin
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020

(11.1)
(2.1)
18.5
1.9
(124.8)

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021

(124.8)

Breiseanna
Speansas úis
Íocaíochtaí léasa1
Difríochtaí aistriúcháin
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021

(7.3)
(1.9)
16.7
(2.2)
(119.5)
2021

2020

€m

€m

(106.7)
(12.8)

(107.3)
(17.5)

Iomlán
(119.5)
1
Cuimsíonn íocaíochtaí léasa príomhghnéithe, léirithe mar ghníomhaíochtaí maoinithe, de €14.8 milliún (2020: €16.4 milliún).
Baineann an muirear lagaithe de €1.3 milliún in 2021 le ciorrú oibríochtaí ag ceann de na feirmeacha gaoithe sa phunann.

(124.8)

Dliteanais neamhreatha
Dliteanais reatha

4.1
(10.5)
(0.6)
59.9

Breiseanna
Dímheas
Atomhas sócmhainní na cheart úsáide
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021

Iomlán
€m

Dliteanais léasa
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020

(71.7)

Breiseanna
Speansas úis
Íocaíochtaí léasa1
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020

(5.6)
(0.8)
11.4
(66.7)

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021

(66.7)

Breiseanna
Speansas úis
Íocaíochtaí léasa1
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021

(4.1)
(0.7)
8.6
(62.9)

Anailísíodh mar seo a leanas:
Dliteanais neamhreatha
Dliteanais reatha
Iomlán

2021

2020

€m

€m

2.6
3.1

1.6
1.9

5.7

3.5

Aithnítear íocaíochtaí a bhaineann le léasanna gearrthéarmacha agus léasanna sócmhainní ar luach íseal ar bhonn líne dhíreach mar chostas i mbrabús
nó i gcaillteanas. Is léasanna iad léasanna gearrthéarmacha le téarma léasa 12 mhí nó níos lú.

2021

2020

€m

€m

(56.8)
(6.1)
(62.9)

(55.5)
(11.2)
(66.7)

2021

2020

€m

€m

2.5
0.6
3.1

1.1
0.4
1.5

Cuimsíonn íocaíochtaí léasa príomhghnéithe, léirithe mar ghníomhaíochtaí maoinithe, de €7.9 milliún (2020: €10.6 milliún).

1

(b) Méideanna eile a aithnítear sa ráiteas brabúis nó caillteanais

Speansais a bhaineann le léasanna gearrthéarmacha
Speansais a bhaineann le híocaíochtaí léasa inathraithe nach n-áirítear i ndliteanas léasa
Iomlán

(b) Méideanna eile a aithnítear sa ráiteas brabúis nó caillteanais

Speansais a bhaineann le léasanna gearrthéarmacha
Speansais a bhaineann le híocaíochtaí léasa inathraithe nach n-áirítear i
ndliteanas léasa
Iomlán

66.9

Total
€m

Anailísíodh mar seo a leanas:

167

MÁTHAIRCHUIDEACHTA

(a) Suimeanna a aithnítear sa chlár comhardaithe
Sócmhainní cheart úsáide

03

2021 TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS RÁITIS AIRGEADAIS BSL - Maireachtáil Ísealcharbóin a Chumasú

02

01

166

Aithnítear íocaíochtaí a bhaineann le léasanna gearrthéarmacha agus léasanna sócmhainní ar luach íseal ar bhonn líne dhíreach mar chostas i mbrabús
nó i gcaillteanas.
Is léasanna iad léasanna gearrthéarmacha le téarma léasa 12 mhí nó níos lú.
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Rialachas Corparáideach

Ráitis Airgeadais

169

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

15. CÁILMHEAS

16. INFHEISTÍOCHTAÍ SÓCMHAINNE AIRGEADAIS AG LUACH CÓIR TRÍ BHRABÚIS NÓ CAILLTEANAIS AGUS INFHEISTEOIRÍ
CUNTASAITHE COTHROMAIS
€m

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020

Infheisteoirí
chuntas cothromais

Sócmhainní
airgeadais ag
luach cóir trí
bhrabús nó
caillteanas

Iomlán

€m

€m

€m

413.5

13.4

426.9

178.3
(9.3)

Difríochtaí aistriúcháin
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020

169.0

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021

169.0

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020

64.5

Éadálacha
Lagú

(a) GRÚPA

(45.3)

Difríochtaí aistriúcháin
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021

13.1
201.3

Breiseanna
Diúscairtí
Sciar an chaillteanais (glan)
Gluaiseacht luacha chóir ar fhálta sreabhadh airgid (glan ó cháin)
Gluaiseacht luacha chóir trí bhrabús nó caillteanas (nóta 6)

NIE Networks
		 Aithníodh cáilmheas maidir le Líonraí Leictreachais Thuaisceart Éireann (NIE Networks) a fháil i mí na Nollag 2010.
		 Déantar cáilmheas a athbhreithniú gach bliain i mí na Nollag le haghaidh lagaithe, trí mhéid inghnóthaithe na hinfheistíochta a mheas, bunaithe ar a luach
in úsáid. Rinneadh an tástáil bhearnaithe bhliantúil ar cháilmheas i mí na Nollag 2021 de réir IAS 36. Measadh nach raibh aon laghdú ar luach cáilmheasa
ag teastáil.
		 Ríomhann an Grúpa an luach in úsáid ag baint úsáide as samhail sreabhadh airgid lascainithe 20 bliain agus luach teirminéil bunaithe ar an mBonn
Sócmhainne Rialáilte (RAB), a fhreagraíonn do shaol úsáideach ionchasach an bhoinn sócmhainne bhunúsaigh. Coigeartaítear na sreafaí airgid amach
anseo do rioscaí a bhaineann go sonrach leis an infheistíocht agus déantar iad a lascainiú ag úsáid ráta lascaine iarchánach de 5.18% (2020: 5.5%).

Díbhinní a fuarthas

		 Ríomhann an Grúpa an luach úsáide ag baint úsáide as samhail sreafa airgid lascainithe 5 bliana agus luach teirminéil bunaithe ar luach intuigthe in
aghaidh an mhéadairphointe.
		 Áirítear le príomhthiománaithe an tsreafa airgid lascainithe líon custaiméirí, corrlach in aghaidh an chustaiméara, costais oibriúcháin, luacháil in aghaidh an
phointe méadair agus ráta lascaine. Socraíodh an ráta lascaine trí mheánchostas ualaithe cuí caipitil a thiomsú don ghnó So Energy.

(12.8)

9.3

-

9.3

(29.5)

-

(29.5)

-

6.4

6.4

(11.7)

-

(11.7)

(5.5)

-

(5.5)

0.2

(18.9)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020

378.1

8.6

386.7

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021

378.1

8.6

386.7

74.6

-

74.6

		 Cuimsíonn príomhthiománaithe ionchais freisin maidir le leibhéil chaiteachais chaipitil sa todhchaí agus an toradh ceadaithe ar an RAB. Aontaítear an
dá cheann leis an Rialtóir Fóntais i dTuaisceart Éireann (NIAUR) mar chuid de na hAthbhreithnithe Praghsanna Rialála, ar foilsíodh an ceann is déanaí
díobh, RP6, an 30 Meitheamh 2017. Tá meastacháin tar éis na tréimhse a chumhdaítear leis an Athbhreithniú Praghsanna Rialála is déanaí bunaithe ar an
meánchaiteachas caipitil bliantúil agus an toradh ceadaithe faoi RP6.

		 Déantar cáilmheas a athbhreithniú gach bliain i mí na Nollag le haghaidh lagaithe, trí mhéid inghnóthaithe na hinfheistíochta a mheas, bunaithe ar a luach
in úsáid. Rinneadh an tástáil lagaithe cáilmheasa i mí na Nollag 2021 de réir IAS 36 agus aithníodh bearnú de €45.3 milliún mar thoradh ar dhúshláin
shuntasacha a bhí ann sa ghnó mar gheall ar ardú as cuimse ar phraghsanna mórdhíola agus teorainn praghais forchurtha ag an Rialtas (teorainn
arna forchur ag rialacháin ar an muirear seasta agus ar an bpraghas aonaid leictreachais agus gáis araon do chustaiméirí baile atá ar ghnáth-tharaif
inathraitheach).

22.5

(12.8)

(19.1)

Aisíocaíochtaí

Aistriú chuig earraí infhaighte eile

		 Aithníodh cáilmheas ar éadáil So Energy i mí Lúnasa 2021, féach nóta 16(c) le haghaidh tuilleadh sonraí.

1.4

-

Difríochtaí aistriúcháin

		 I measc phríomhthiománaithe an tsreafa airgid lascainithe tá boilsciú agus toimhdí rialála. Fuarthas rátaí boilscithe a úsáideadh ó Oifig na RA um
Fhreagracht Buiséid agus Bloomberg agus cuireadh ráta fadtéarmach de 2.96% (2020: 3.08%) i bhfeidhm. Déantar toimhdí maidir le toradh rialála agus
caiteachas caipitil trí thagairt a dhéanamh do chinntí rialála roimhe seo do NIE Networks. Tá an ráta lascaine a úsáidtear ina phríomhspreagthóir luachála
freisin agus socraíodh an ráta trí Mheánchostas Ualaithe Caipitil (WACC) a thógáil do ghnó NIE Networks.

So Energy Ltd (So Energy)

21.1

Breiseanna

-

(3.3)

(3.3)

(75.9)

-

(75.9)

Gluaiseacht luacha chóir ar fhálta sreabhadh airgid (glan ó cháin)

47.9

-

47.9

Díbhinní a fuarthas

(8.6)

-

(8.6)

(153.5)

-

(153.5)

19.9

-

19.9

282.5

5.3

287.8

Sciar an chaillteanais (glan)

Lagaithe
Difríochtaí aistriúcháin
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021

Infheistíochtaí in institiúidí infheistiúcháin ar cuireadh modh cuntasaíochta an chothromais i bhfeidhm orthu
		 Tá na heintitis liostaithe thios scartha go dlíthiúil ó na páirtithe agus ní thugann an fhoirm dhlíthiúil agus an socrú conarthach cearta díreacha do na
páirtithe ar shócmhainní agus dliteanais na feithicle. Tar éis measúnú a dhéanamh ar gach infheistíocht tá BSL tar éis teacht ar an tátal go bhfuil
comhrialú acu faoi IFRS 10 agus IFRS 11, seachas Five Estuaries Offshore Wind Farm Limited a mheastar a bheith ina chomhlach. Dá réir sin, déantar
infheistíocht BSL sna heintitis seo a chuntas ar chothromas de réir IAS 28 Infheistíocht i gComhlaigh agus i gComhfhiontair.
		 Baineann an ghluaiseacht luacha chóir ar fhálta sreafa airgid d’infheisteoirí cuntas cothromais le díorthaigh atá á gcoinneáil in Aldeburgh Offshore Wind
Holdings Limited, NNG Windfarm Holdings Limited, Oweninny Power Holdings DAC agus Raheenleagh Power DAC atá ainmnithe mar chaidrimh fálaithe
sreabhadh airgid sna heintitis seo.
		 Baineann difríochtaí aistriúcháin d’infheisteoirí cuntas cothromais le Aldeburgh Offshore Wind Holdings Limited, Inch Cape Offshore Holdings Limited,
Five Estuaries Offshore Wind Farm Limited agus NNG Windfarm Holdings Limited toisc go bhfuil airgeadra feidhmiúil na gcuideachtaí seo steirling.
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Leasanna in institiúidí infheistiúcháin ar cuireadh modh cuntasaíochta an chothromais i bhfeidhm orthu			
Áiríodh na cuideachtaí seo a leanas i gcuntais Ghrúpa BSL mar chomhfhiontair a úsáideann cuntasaíocht chothromais:
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Oweninny Power Holdings DAC (Oweninny)
Is comhpháirtí 50% é an Grúpa in Oweninny, comhshocrú a bunaíodh le Bord na Móna. Feidhmíonn an socrú comhpháirteach seo feirm ghaoithe 172MW
atá lonnaithe i mBéal Átha Chomhraic, Co. Mhaigh Eo. Amhail an 31 Nollaig 2021 is é an méid a infheistíodh in Oweninny mar iasacht scairshealbhóra ná
€3.5 milliún. Is é an t-ús ar iasachtaí is infhaighte go dtí seo ó Oweninny ná € 0.1 milliún (2020: €1.7 milliún). Is ionann sciar an Ghrúpa de ghealltanais
chaipitiúla an 31 Nollaig 2021 agus €nialas (2020: €nialas).

Ainm an chuideachta
Inch Cape Offshore Holdings Limited

Sealbhaíocht
2021 % de scair Sealbhaíocht 2020
faoi úinéireacht
% de scair faoi
Tír
caipitil úinéireacht caipitil
An Bhreatain Mhór
50
50

NNG Windfarm Holdings Limited

An Bhreatain Mhór

50

50

Aldeburgh Offshore Wind Holdings Limited

An Bhreatain Mhór

50

50

SIRO Limited

Poblacht na hÉireann

50

50

Raheenleagh Power DAC

Poblacht na hÉireann

50

50

Oweninny Power Holdings DAC.

Poblacht na hÉireann

50

50

FuturEnergy Ireland Development Holdings DAC

Poblacht na hÉireann

50

0

Oweninny Power Holdings 2 DAC

Poblacht na hÉireann

50

50

An Bhreatain Mhór

12.5

12.5

Superhomes Ireland DAC

Poblacht na hÉireann

50

0

Emerald Bridge Fibres DAC

Poblacht na hÉireann

50

50

Kingspan ESB Limited

An Bhreatain Mhór

50

50

Is le OPH2 100% de Oweninny Power 2 DAC (OP2). Soláthraíonn an infheistíocht 50% in OPH2 go hindíreach sciar de 50% OP2. Is é cuspóir OP2 ná
feirm ghaoithe 83 MW a fhorbairt i mBéal Átha Chomhraic, Co. Mhaigh Eo.

Tilbury Green Power Holdings Limited

An Bhreatain Mhór

0

47

Is ionann sciar an Ghrúpa de ghealltanais chaipitiúla an 31 Nollaig 2021 agus €nialas (2020: €nialas).

Five Estuaries Offshore Wind Farm Limited

Inch Cape Offshore Holdings Limited

Coinníodh infheistíocht in Oweninny ag €nialas an 31 Nollaig 2021 (2020: €nialas).
Shroich Oweninny oibríocht tráchtála i mí na Samhna 2019.
FuturEnergy Ireland Development Holdings DAC 									
Le linn na bliana dar críoch 2021 fuair an Grúpa sciar 50% in FuturEnergy Ireland Development Holdings DAC (FEIDH), comhshocrú le Coillte Limited.
Is é an méid a infheistíodh in FEIDH go dtí seo ná €62.1 milliún agus tugadh €59.1 milliún chun cinn mar chothromas agus €3.0 milliún mar iasachtaí
scairshealbhóra.
Is le FEIDH 100% de FuturEnergy Ireland Development DAC (FEID). Is é cuspóir an chomhshocraithe seo tionscadail ábhartha fuinnimh in-athnuaite a
fhorbairt. Soláthraíonn an infheistíocht 50% in FEIDH go hindíreach sciar 50% de ICB in FEID.
Oweninny Power Holdings 2 DAC										
Is comhpháirtí 50% é an Grúpa in Oweninny Power Holdings 2 DAC (OPH2), comhshocrú a bunaíodh le Bord na Móna. Coinníodh infheistíocht in
Oweninny ag €nialas an 31 Nollaig 2021 (2020: €nialas). Tugadh iasacht scairshealbhóra de €16.5 milliún airleacan i rith na bliana. Is é an t-ús ar
iasachtaí is infhaighte go dtí seo ó OPH2 ná €0.2 milliún.

Five Estuaries Offshore Wind Farm Limited		

		 I mí na Samhna 2020, fuair an Grúpa sciar 50% in Inch Cape Offshore Holdings Limited (ICOHL), comhshocrú le Red Rock Power Limited. Is é an méid atá san
áireamh i sócmhainní airgeadais ná €33.5 milliún (2020: €19.2 milliún) lena n-áirítear €28.9 milliún de chomaoin theagmhasach atá ag brath ar garspriocanna
tionscadail a bhaint amach agus áirítear torthaí sonraithe sa chinneadh infheistíochta airgeadais. Ina theannta sin tugadh iasacht scairshealbhóra de €8.3 milliún chun
cinn i rith na bliana. Is é an iasacht scairshealbhóra iomlán go dtí seo ná €57.2 milliún. Is é an t-ús ar iasachtaí is infhaighte go dtí seo ó ICOHL ná € 3.2 milliún.

I rith na bliana dar críoch 31 Nollaig 2021, d’infheistigh an Grúpa €1.2 milliún in Five Estuaries Offshore Wind Farm Limited do scairsheilbh cothromais
12.5% sa chuideachta. Is é an cuspóir atá le Five Estuaries Offshore Wind Farm Limited ná forbairt feirm ghaoithe amach ón gcósta Cúig Inbhear in aice
le Feirm Ghaoithe Amach ón gCósta Galloper amach ó chósta Suffolk. Rangaítear an infheistíocht seo mar chomhlach agus tugtar cuntas uirthi trí úsáid a
bhaint as an modh cothromais.

		 Tá 100% de Inch Cape Offshore Limited (IC) ag ICOHL. Tá comhaontú um nasc eangaí do 1,080MW ag an tionscadal, atá suite amach ó chósta thoir na hAlban.
Soláthraíonn an infheistíocht 50% in ICOHL go hindíreach sciar 50% de ICB in IC.

Superhomes Ireland DAC

NNG Windfarm Holdings Limited (Cumhacht Gaoithe)
		 I mí na Nollag 2019 fuair an Grúpa sciar 50% i NNG Windfarm Holdings Limited (NNGWH), comhshocrú le EDF Renewables UK Limited. Is é an méid atá
infheistithe go dtí seo ná €328.2 milliún (2020: €231.1 milliún) áirítear leis seo iasacht scairshealbhóra de €81.9 milliún a tugadh ar airleacan i rith na bliana. Is é an
t-ús ar iasachtaí is infhaighte go dtí seo ó Neart na Gaoithe ná €1.9 milliún (2019:
		 Tá 100% de Offshore Wind Limited (NNGOW) ag NNGWH. Is é aidhm an chomhshocraithe seo feirm ghaoithe 448 MW a fhorbairt amach ó chósta thoir na hAlban.
Soláthraíonn an infheistíocht 50% in NNGWH go hindíreach sciar 50% de ICB in NNGOW.
		 Rinneadh athbhreithniú lagaithe ar luach tugtha anonn infheistíocht chothromais BSL in NNGWH agus aithníodh muirear lagaithe de €153.5 milliún i rith na bliana
(2020: €nialas). Féach ar nóta 6 le haghaidh tuilleadh sonraí. Is é luach tugtha anonn infheistíocht an Ghrúpa amhail an 31 Nollaig 2021 ná €35.3 milliún.
		 Tá oibleagáid dhlíthiúil ar an nGrúpa faoi ráthaíochtaí a chuirtear ar fáil maidir le comhaontuithe maoinithe atá i bhfeidhm do NNGWH chun maoiniú breise suas le
€253.0 milliún a sholáthar ag dáta an chláir chomhardaithe.
		 Is ionann sciar an Ghrúpa de ghealltanais chaipitiúla an 31 Nollaig 2021 agus €269.0 milliún (2020: €334.0 milliún).
Aldeburgh Offshore Wind Holdings Limited (AOWHL)
I mí an Mhárta 2018 fuair an Grúpa 50% de scairchaipiteal eisithe AOWHL. Fuair an Grúpa 50% de na nótaí iasachta a d’eisigh Aldeburgh Offshore Wind
Investments Limited (AOWIL) fochuideachta faoi úinéireacht 100% de AOWHL chun a bheith ina Chomhpháirtí Comhfhiontair 50% le Sumitomo Corporation
Europe Limited. Is ionann an méid atá infheistithe ag ESB go dtí seo agus €122.9 milliún (2020: €115.3 milliún), a tugadh go léirar airleacan mar chothromas.
Tá baint 25% ag AOWHL i dtionscadal Feirm Ghaoithe Galloper. Is forbairt 353 MW é tionscadal Galloper atá suite in inbhear Oirthir Thames, 30km amach ó chósta
Suffolk, Sasana. Soláthraíonn an infheistíocht 50% in AOWHL go hindíreach sciar 50% de ICB in tionscadail.
SIRO Limited(SIRO)
		 Is comhshocrú neamhliostaithe é SIRO ina bhfuil comhrialú ag an nGrúpa agus leas úinéireachta 50%. Bhunaigh an Grúpa SIRO agus fuair Vodafone Ireland Limited
sciar 50% i mí na Samhna 2014.
		 Gheall BSL maoiniú caipitil de € 93.0 milliún a sholáthar do SIRO, a bhfuil € 93.0 milliún curtha chun cinn mar iasacht ghearrthéarmach scairshealbhóra go dtí seo. Is
ionann sciar an Ghrúpa de ghealltanais chaipitiúla an 31 Nollaig 2021 agus €17.6 milliún (2020: €21.4 milliún).
Raheenleagh Power DAC (An Ráithín Liath)
		 Is comhpháirtí 50% é an Grúpa sa Ráithín Liath, comhshocrú le GR Wind Farms 1 Limited. Oibríonn an comhshocrú seo feirm ghaoithe 35MW i gContae Chill
Mhantáin. Is é an méid a infheistíodh sa Ráithín Liath go dtí seo ná €3.1 milliún (2020: €3.1 milliún).
		 Rinne an Grúpa socrú 15 bliana le Ráithín Liath in 2015 chun cumhacht fhisiciúil a cheannach ón bhfeirm ghaoithe. Tá íocaíochtaí a dhéantar faoin gconradh seo
bunaithe ar an táirgeadh iarbhír. D’éirigh leis Ráithín Liath a n oibriú tráchtála in 2016.

I rith na bliana dar críoch 31 Nollaig 2021, fuair an Grúpa sciar de 50% in Superhomes Ireland DAC (SIDAC), comhshocrú le Gníomhaireacht Fuinnimh
Thiobraid Árann. Is é an méid a infheistíodh go dtí seo ná €3.6 milliún agus é go léir mar bhreisithe infheisteora i gcuntas cothromais. Is é cuspóir an
chomhshocraithe seo gnó náisiúnta domhain-aisfheistithe ar scála a fhorbairt ag díriú go heisiach ar mhargadh intíre na hÉireann.
Emerald Bridge Fibres DAC (EBFD)									
Is comhpháirtí 50% é an Grúpa in EBFD, comhshocrú le ZAYO Group. Is é cuspóir an chomhshocraithe seo bonneagar teileachumarsáide a fhorbairt agus
a sholáthar idir Éire agus an Ríocht Aontaithe i bhfoirm líonra cábla snáthoptaice fomhuirí. Is é an méid a infheistíodh in EBFD go dtí seo ná €6.2 milliún
agus tugadh €2.5 milliún chun cinn mar chothromas agus €3.7 milliún mar iasachtaí scairshealbhóra. Bhí iasachtaí agus ús ar iasachtaí a bhí infhaighte ó
EBFD lagaithe go hiomlán an 31 Nollaig 2021 (2020: € 5.7 milliún, lagaithe go hiomlán freisin).
Tionóladh infheistíocht in EBFD ag € nialas an 31 Nollaig 2021 (2020: €nialas).
Tilbury Green Power Holdings Limited (Tilbury)
I mí an Mheithimh 2021, chríochnaigh BSL diúscairt a scairsheilbhe in Tilbury Green Power Holdings Limited (Tilbury). Féach ar nóta 6 le haghaidh
tuilleadh sonraí.
Féach nóta 31 le do thoil chun tuilleadh faisnéise a fháil maidir le hidirbhearta le hinfheisteoirí cuntas cothromais do na blianta dar críoch 31 Nollaig 2021
agus 2020.
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Is iad seo a leanas sciar comhiomlán an Ghrúpa de na sócmhainní neamhreatha, na sócmhainní reatha, na dliteanais neamhreatha, na dliteanais reatha,
an t-ioncam agus na caiteachais a bhaineann lena leasanna sna comhfhiontair seo:								

Achoimre ar ráiteas ioncaim1

Ioncam

Aldeburgh Offshore
NNG Windfarm
Wind Holdings
Gabháltais Teoranta
Limited
2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

€m

€m

€m

€m

€m

€m

€m

€m

-

-

-

6.9

34.3

22.9

45.2

69.5

Dímheas

-

-

-

-

(27.0)

(28.1)

(11.1)

(9.8)

Ioncam úis / (ús íoctha)

-

-

-

-

(8.5)

(6.6)

(5.7)

(26.1)

Cáin ioncaim
Gnóthachán/(caillteanas) iomlán
Sciar grúpa de (caillteanas) / gnóthachan
Coigeartuithe eile1
Lagú infheistíochta
Sciar grúpa gluaiseachtaí luacha chóir ar fhálta sreafa
airgid thirim, glan ar cháin
Iomlán cuimsitheach (caillteanas) /
gnóthachan

Clár comhardaithe achoimrithe
Airgead Tirim
Sócmhainní Reatha

-

-

(0.8)

(0.2)

3.2

13.1

(1.1)

(0.5)

(185.8)

21.9

20.3

14.6

(19.6)

(19.4)

12.1

(10.6)

(92.9)

10.9

10.2

7.3

(9.8)

(9.7)

6.0

(4.6)

4.2

-

-

-

-

-

6.4

5.4

(153.5)

-

-

-

-

-

-

-

50.3

(25.8)

4.5

(3.5)

-

-

(6.9)

(0.2)

(191.9)

(14.9)

14.7

3.8

(9.8)

(9.7)

5.5

0.6

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

€m

€m

€m

€m

€m

€m

€m

€m

19.3

20.3

0.1

0.7

14.5

3.0

44.5

15.0

124.1

59.2

-

-

11.9

6.2

17.0

37.6

2,030.4

1,611.8

35.2

20.0

475.7

445.4

452.6

465.1

(2,091.3)

(97.1)

(4.3)

(3.5)

(206.8)

(214.5)

(185.5)

(223.3)

Dliteanais neamhreatha

(168.0)

(1,594.7)

-

-

(258.1)

(184.4)

(301.9)

(403.8)

Glan-sócmhainní / (Dliteanais)

(85.5)

(0.5)

31.0

17.2

37.2

55.7

26.7

(109.4)

Sócmhainní neamhreatha
Dliteanais reatha

Réitíonn na méideanna thuas leis an infheistíocht a aithnítear sa chlár comhardaithe comhdhlúite.
Ús cothromais grúpa

(b) MÁTHAIRCHUIDEACHTA
Infheisteoirí
chuntas cothromais infheistíochtaí

Fochuideachta
gnóthais

€m

€m

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020

43.6

61.8

Sciar an chaillteanais

(9.7)

-

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020

33.9

61.8

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021

33.9

61.8

Sciar an chaillteanais

(9.8)

-

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021

24.1

61.8

Infheisteoirí chuntas
cothromais eile4

SIRO Limited

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Glan-sócmhainní / (Dliteanais)

(85.5)

(0.5)

31.0

17.2

37.2

55.7

26.7

(109.4)

Sciar an ghrúpa

(50.7)

(42.8)

(0.3)

15.5

8.6

18.6

27.9

13.3

Coigeartuithe eile3

78.1

216.4

103.0

96.1

5.5

6.0

91.2

74.1

Luach iompair de leas cothromais an Ghrúpa

35.3

216.1

118.5

104.7

24.1

33.9

104.6

23.4

1

 á na huimhreacha atá sa tábla thuas bunaithe ar chuntais bhainistíochta neamhiniúchta. Nuair a bhíonn ráitis airgeadais iniúchta ar fáil, léirítear aon
T
athruithe an bhliain dar gcionn.

2

 uair a bhíonn sciar an Ghrúpa de chaillteanais chomhlach nó chomhfhiontair cothrom nó níos mó ná a leas sa chomhfhiontar nó sa chomhfhiontar,
N
scoireann an Grúpa dá sciar de chaillteanais bhreise a aithint mura bhfuil oibleagáid dhlíthiúil nó inchiallaithe ann chun caillteanais bhreise a aithint.
Áirítear ar chaillteanais neamhaitheanta in 2021 Kingspan ESB Limited de €nialas (caillteanais charnacha neamhaitheanta go dtí seo €0.3 milliún).

3

Léiríonn coigeartuithe eile an difríocht idir luach carraeireachta sciar an Ghrúpa de na glansócmhainní a fuarthas agus an méid infheistíochta.

4

 irítear le hinfheisteoirí eile a bhfuil cuntas orthu ar chothromas sciar 50% BSL i Emerald Bridge Fibers DAC, Kingspan ESB DAC, Raheenleagh Power
Á
DAC, Oweninny Power Holdings DAC, FuturEnergy Ireland Development Holdings DAC, Oweninny Power Holdings 2 DAC, Five Estuaries Offshore
Wind Farm Limited, Superhomes Ireland DAC and Inch Cape Offshore Holdings Limited. Áirítear le méid comparáideach 2020 Tilbury Green Power
Holdings Limited a diúscraíodh i rith na bliana (féach nóta 6).

Ús i sócmhainní airgeadais arna sealbhú ag luach cóir trí bhrabús agus caillteanas
Tá ciste caipitil fiontair ag an nGrúpa, ESB Novusmodus Limited Partnership, ina ndéantar síolchaipiteal a infheistiú in aonáin teicneolaíochta atá ag
teacht chun cinn. Déantar na hinfheistíochtaí seo a bhainistiú le haghaidh toradh infheistíochta amháin agus dá bhrí sin iompraítear iad ag luach cóir tríd
an ráiteas ioncaim. Ní rialaíonn BSL aon sócmhainní airgeadais a choinnítear ag luach cóir trí bhrabús nó caillteanas. Cuimsíonn na hinfheistíochtaí roinnt
cuideachtaí fuinnimh ghlain agus teicneolaíochta nua. Rinneadh luach cóir ar na hinfheistíochtaí seo ag deireadh na bliana agus léirítear an ghluaiseacht
sa ráiteas ioncaim.
Tá sciar 5% ag an nGrúpa in Oriel Offshore Wind Farm Limited agus tugtar an infheistíocht seo faoi luach cóir mar infheistíocht sócmhainne airgeadais
de réir IFRS 9.
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17. FARDAIL
GRÚPA

(c) ÉADÁLACHA GRÚPA
Éadáil de So Energy					

175

Ráitis Airgeadais

MÁTHAIRCHUIDEACHTA

2021

2020

2021

2020

€m

€m

€m

€m

An 26 Lúnasa rinne an Grúpa comhaontú chun 76% de So Energy Limited (UK) a cheannach, cuideachta shealbhaíochta a bhfuil 100% de So Energy Trading
Limited (UK) ina húinéir air, gnó soláthair fuinnimh atá ag feidhmiú i margadh an RA, mar mhalairt ar comaoin airgid thirim agus 24% de scairchaipiteal ESB Energy
Limited, gnó soláthair a oibríonn i margadh na RA agus atá ina fhochuideachta den Ghrúpa.

Ábhair

36.0

36.6

12.8

12.6

Breosla

85.9

37.1

79.0

30.2

D’íoc BSL comaoin airgid thirim de €23.7 milliún chomh maith le luach cóir comaoine eile a mhalartaíodh de €2.3 milliún.

Obair thógála idir lámha

Cruthaíodh cúlchiste fuascailte de €9.3 milliún ar éadáil So Energy arbh ionann é agus luach reatha na suime fuascailte measta den rogha cuir. Tugann an rogha
cuir an rogha do scairshealbhóir leasa mionlaigh a scairsheilbh a dhíol leis an nGrúpa ag pointí áirithe sa todhchaí agus tá an rogha ag an nGrúpa an scairsheilbh
mionlaigh a cheannach ag pointí áirithe sa todhchaí.

Iomlán

Is iad na príomhfhachtóirí a chuireann le haitheantas cáilmheasa ar an gcomhcheangal gnó ná an bhrabúsacht ionchasach den ghnó faighte. Níl an cáilmheas
inasbhainte ó thaobh cánach de.

Fardail arna gcaitheamh
€m
Luachanna aitheanta ar éadáil
Maoin, Gléasra & Trealamh

0.3

Sócmhainní doláimhsithe (Nóta 13)

59.2

Trádáil agus earraí infhaighte eile*

51.0

Airgead tirim agus coibhéisí airgid

5.0
(104.7)

Soláthairtí (Nóta 28)

(61.4)

Glansócmhainní agus dliteanais
shainaitheanta

(50.6)

Ús neamhrialaithe (24% de ghlan sócmhainní agus
dliteanais shainaitheanta)

12.1

Comaoin airgid thirim

23.7

Luach cóir comaoine eile a mhalartaítear

2.3

Glanchomaoin íoctha

26.0

Cáilmheas ag éirí as éadáil

64.5

* Áirítear ar luach cóir na n-infháltas soláthar do chaillteanais chreidmheasa ionchasaigh de €3.6 milliún.
Mheas an Grúpa dá mba ar 1 Eanáir 2021 a tharla an éadáil atá leagtha amach thuas, go mbeadh an t-ioncam agus an caillteanas a bheadh aitheanta i
dtorthaí an Ghrúpa:
€m
Ioncam iomlán don bhliain (neamhiniúchta)

342.5

Caillteanas iomlán tar éis cánach don bhliain
(neamhiniúchta)*

103.7

Tá na méideanna measta bunaithe ar chuntais bhainistíochta neamhiniúchta.
Tá an fheidhmíocht oibriúcháin seo a leanas ag So Energy ón dáta éadála:
€m

Caillteanas iomlán tar éis cánach san áireamh sa ráiteas ioncaim comhdhlúite*
* Áirítear le caillteanas iomlán tar éis cánach an soláthar conartha dochraideach eisceachtúil de €16.0 milliún (féach nóta 28) ach ní áirítear lagú
eisceachtúil cáilmheasa de €45.3 milliún (féach nóta 15).

-

-

91.8

42.8

GRÚPA

Aithnítear na sócmhainní a fuarthas agus na dliteanais ghlactha ag luach cóir ar dháta na fála.

Ioncam iomlán san áireamh sa ráiteas ioncaim comhdhlúite

86.4
160.1

Cuimsíonn an obair thógála atá ar siúl sócmhainní réadmhaoine atá á dtógáil le hathdhíol agus á lua ag an gcostas is ísle agus ag an nglanluach
inréadaithe.

Áirítear costais de €1.3m a bhaineann leis an éadáil laistigh de chostais oibriúcháin de réir Comhcheangail Ghnó IFRS 3.

Suimeanna iníoctha trádála agus suimeanna iníoctha
eile

9.5
131.4

126.8
83.6

Fardal (athscríobh) / soláthar do lagú aitheanta le linn an bhliain
amháin

MÁTHAIRCHUIDEACHTA

2021

2020

2021

2020

€m

€m

€m

€m

203.1

52.4

200.2

50.3

(3.2)

2.8

(3.7)

2.1

Straitéis & Feidhmíocht

Rialachas Corparáideach

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

18. TRÁDÁIL AGUS EARRAÍ INFHAIGHTE EILE

18. TRÁDÁIL AGUS EARRAÍ INFHAIGHTE EILE (AR LEAN)
GRÚPA

Infháltais reatha:
Infháltais leictreachais miondíola - bileáilte
Infháltais leictreachais miondíola - neamhbhileáilte
Iomlán na n-infháltas miondíola leictreachais
Infháltais a bhaineann le linn I-SEM / SEM
Infháltais an Chórais a úsáid (lena n-áirítear neamhbhille)
Infháltais leictreachais eile
Iomlán na n-infháltas leictreachais
Infháltais trádála - neamh-leictreachas
Suimeanna atá dlite ó infheisteoirí cuntasaithe cothromais
Suimeanna dlite ó árachóirís
Infháltais eile
Suimeanna atá dlite ó ghnóthais fochuideachta
Réamhíocaíochtaí
Iomlán na hearraí infhaighte reatha
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MÁTHAIRCHUIDEACHTA

2021

2020

2021

2020

€m

€m

€m

€m

144.9
413.9
558.8
33.3
241.2
19.6
852.9
264.5
97.6
30.9
336.3
56.7
1,638.9

56.1
236.1
292.2
22.5
242.7
40.2
597.6
102.6
104.4
58.1
79.9
942.6

80.7
147.3
228.0
24.9
56.9
309.8
226.4
92.9
30.9
37.8
1,458.0
42.4
2,198.2

37.6
133.2
170.8
18.1
55.2
244.1
57.7
96.8
10.3
895.6
15.0
1,319.5

GRÚPA

Infháltais neamhreatha:
Suimeanna atá dlite ó infheisteoirí cuntasaithe cothromais
Suimeanna atá dlite ó ghnóthais fochuideachta
Suimeanna dlite ó árachóirís
Iomlán na n-infháltas neamhreatha

03
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Tionchar COVID-19							
Mhéadaigh na tionchair eacnamaíocha a eascraíonn as paindéim COVID-19 agus freagraí gaolmhara rialtais sna tíreolaíochtaí ina bhfeidhmíonn an Grúpa
an leibhéal éiginnteachta maidir leis na meastacháin a dhéanann an Grúpa agus forálacha á thomhas maidir le lagú sócmhainní airgeadais. Nuair a bhíonn
deacrachtaí ag custaiméirí iarmhéideanna a shocrú, bíonn méadú ar na forálacha a choinnítear ina leith faoin gcur chuige simplithe a úsáidtear mar thoradh
ar aosú méadaithe na méideanna seo. Agus an soláthar do chaillteanais ionchasacha á thomhas, rinne an Grúpa réamhaisnéisí maicreacnamaíocha agus na
tionchair eacnamaíocha a d’fhéadfadh a bheith ag COVID-19 ar na hearnálacha ina bhfeidhmíonn siad a mheas.
Meastar go bhfuil na toimhdí a rinneadh agus an muirear lagaithe á mheas don tréimhse agus do na forálacha a choinnítear ar an dáta tuairiscithe oiriúnach,
ach ciallaíonn an leibhéal ard neamhchinnteachta eacnamaíche faoi láthair gur ábhar breithiúnais shuntasaigh iad muirir lagaithe agus forálacha maidir le
sócmhainní airgeadais. D’fhéadfadh tionchar aon dul chun donais ar an dearcadh eacnamaíoch agus aon chúlú sa todhchaí dul i bhfeidhm ar earraí infhaighte
ó chustaiméirí cónaithe agus gnó go leibhéil éagsúla.

Cur chuige simplithe - Caillteanais Ionchais Creidmheasa
2021
GRÚPA
Méid
comhlán a
fuarthas

MÁTHAIRCHUIDEACHTA

2021

2020

2021

2020

€m

€m

€m

€m

167.6
48.4
216.0

55.1
94.2
149.3

3.0
2,016.0
48.4
2,067.4

1,723.6
94.2
1,817.8

1,854.9

1,091.9

4,265.6

3,137.3

Earraí infhaighte nach bhfuil thar téarma
Thar téarma < 30 lá

MÁTHAIRCHUIDEACHTA

Liúntas Glanmhéid a
caillteanais
fuarthas

Méid
comhlán a
fuarthas

Liúntas
caillteanais

Glanmhéid a
fuarthas

€m

€m

€m

€m

€m

€m

1,208.5

(4.5)

1,204.0

531.7

(3.4)

528.3

130.7

(3.4)

127.3

21.1

(3.0)

18.1

Thar téarma 30- 120 lá

64.1

(7.3)

56.8

18.1

(5.0)

13.1

Thar téarma > 120 lá

70.2

(25.4)

44.8

26.1

(16.7)

9.4

Thar téarma le níos mó ná bliain amháin
Iomlán

54.5

(33.7)

20.8

26.1

(21.0)

5.1

1,528.0

(74.3)

1,453.7

623.1

(49.1)

574.0

2020
Iomlán na n-infháltas

GRÚPA
Méid comhlán a
fuarthas

Liúntas
caillteanais

Glanmhéid a
fuarthas

Méid comhlán a
fuarthas

Liúntas
caillteanais

Glanmhéid a
fuarthas

€m

€m

€m

€m

€m

€m

Earraí infhaighte nach bhfuil thar téarma

563.9

(3.7)

560.2

225.0

(2.6)

222.4

Thar téarma < 30 lá

152.6

(2.8)

149.8

79.9

(2.4)

77.5

San áireamh sa mhéid thuas tá méideanna atá dlite ó infheisteoirí cuntas cothromais an 31 Nollaig 2021 de € 5.0 milliún (2020: € 12.2 milliún) maidir le
gnáthghníomhaíochtaí trádála.
Riosca mórdhíola agus creidmheasa miondíola							
Is féidir earraí infhaighte trádála agus eile a roinnt ina n-earraí infhaighte leictreachais, infháltais eile (neamh-leictreachais), infháltais árachais, infheisteoirí
cuntasaithe cothromais agus méideanna atá dlite ó ghnóthais fochuideachta.
Liúntas caillteanais creidmheasa a bhfuil súil leis			
Faoi IFRS 9 tá samhail lagaithe ionchasach caillteanais creidmheasa (ECL) i bhfeidhm chun liúntais caillteanais lagaithe a ríomh. Faoin tsamhail lagaithe seo,
glactar leis go bhfuil riosca mainneachtana ag baint le gach infháltas. Úsáidtear an tsamhail lagaithe seo chun dóchúlacht mainneachtana a ríomh ag raon
torthaí féideartha, ualaithe de réir na dóchúlachta go dtarlóidh siad. Tomhaistear na ECLanna seo faoin gcur chuige ginearálta nó faoin gcur chuige simplithe.
Cuirtear an cur chuige simplithe i bhfeidhm maidir le trádáil BSL agus earraí infhaighte eile atá faoi raon feidhme IFRS 15. Faoin gcur chuige simplithe,
aithneoidh aonán caillteanas bunaithe ar na ECLanna ar feadh an tsaoil. Ligeann sé d’eintiteas maitrís soláthair a úsáid chun na ECLanna a ríomh.
Déanann an mhaitrís seo breithniú ar na rátaí mainneachtana stairiúla thar shaolré ionchasach na trádála infhaighte agus déantar é a choigeartú le
haghaidh meastachán réamhbhreathnaitheach.
Cuirtear an cur chuige ginearálta i bhfeidhm maidir le hiasachtaí scairshealbhóra an Ghrúpa a chuirtear ar aghaidh chuig infheisteoirí cuntasaithe
cothromais. Faoin gcur chuige ginearálta, ní mór d’eintiteas a chinneadh an bhfuil an tsócmhainn airgeadais i gceann de thrí chéim d’fhonn an méid ECL
atá le haithint a chinneadh;
Céim 1 is ea nár tháinig méadú suntasach ar riosca creidmheasa ón aitheantas tosaigh. Maidir le sócmhainní airgeadais i gcéim 1, éilítear ar aonáin ECL
12 mhí a aithint agus ioncam úis a aithint ar bhonn comhlán - ciallaíonn sé seo go ríomhfar ús ar oll-mhéid carraeireachta na sócmhainne airgeadais sula
ndéanfar é a choigeartú le haghaidh ECL.
Is é Céim 2 an áit ar tháinig méadú suntasach ar riosca creidmheasa ón aitheantas tosaigh. Nuair a aistrítear sócmhainn airgeadais go dtí céim 2 éilítear
ar aonáin ECL ar feadh an tsaoil a aithint ach leanfar ag aithint ioncaim úis ar bhonn comhlán.
Is é céim 3 an áit a bhfuil an tsócmhainn airgeadais lagaithe le creidmheas. Is é seo i ndáiríre an pointe ag ar tharla teagmhas caillteanais. Maidir le
sócmhainní airgeadais i gcéim 3, leanfaidh eintitis ag aithint ECL ar feadh an tsaoil ach aithneoidh siad ioncam úis anois ar bhonn glan. Ciallaíonn sé seo
go ríomhfar ioncam úis bunaithe ar oll-mhéid carraeireachta na sócmhainne airgeadais lúide ECL.
Baineann an cur chuige ginearálta le gach iasacht agus infháltas nach bhfuil incháilithe chun an cur chuige simplithe a chur i bhfeidhm, ar iasachtaí iad go
príomha don Ghrúpa d’infheisteoirí cuntasaithe cothromais agus don Mháthair tá méideanna atá dlite ó ghnóthais fhochuideachta san áireamh freisin. Tá
measúnú ar dhóchúlacht mainneachtana iasachtaí d’infheisteoirí cuntas cothromais san áireamh thíos. Le haghaidh tuilleadh sonraí faoi na hiasachtaí seo
féach nóta 16.
Tá uas-risíocht creidmheasa an Ghrúpa an 31 Nollaig 2021 agus an 31 Nollaig 2020 leagtha amach ar na táblaí seo a leanas. I gcás na
máthairchuideachta, eisiann iarmhéideanna a luaitear sna táblaí seo a leanas méideanna atá dlite ó ghnóthais fochuideachta de €3,474.0 milliún (2019:
€2,619.2 milliún).

MÁTHAIRCHUIDEACHTA

Thar téarma 30- 120 lá

26.6

(5.8)

20.8

5.2

(4.1)

1.1

Thar téarma > 120 lá

42.2

(21.6)

20.6

24.5

(16.6)

7.9

30.9

(24.0)

6.9

20.0

(16.8)

3.2

816.2

(57.9)

758.3

354.6

(42.5)

312.1

Thar téarma le níos mó ná bliain amháin
Iomlán

Straitéis & Feidhmíocht

Rialachas Corparáideach

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
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Ráitis Airgeadais

Gluaiseacht sa chaillteanas creidmheasa ionchasach de Thrádáil agus earraí infhaighte eile

Cur chuige ginearálta - Caillteanais Ionchais Creidmheasa

Tá na liúntais chaillteanais do shócmhainní airgeadais bunaithe ar bhoinn tuisceana faoi riosca creidmheasa mainneachtana agus rátaí caillteanais
chreidmheasa ionchais. Úsáideann an Grúpa breithiúnas agus na toimhdí seo á ndéanamh agus na hionchuir sna ríomhanna caillteanais creidmheasa a bhfuil
súil leo a roghnú, bunaithe ar stair an Ghrúpa roimhe seo, na dálaí margaidh atá ann chomh maith le meastacháin réamhbhreathnaitheacha ag deireadh gach
tréimhse tuairiscithe. Bhí an ghluaiseacht sa chaillteanas creidmheasa a bhfuil súil leis i leith earraí infhaighte trádála i rith na bliana mar a leanas:

2021
GRÚPA
Méid
comhlán a
fuarthas

03
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MÁTHAIRCHUIDEACHTA

Liúntas Glanmhéid a
caillteanais
fuarthas

Méid
comhlán a
fuarthas

Liúntas
caillteanais

Glanmhéid a
fuarthas

GRÚPA

MÁTHAIRCHUIDEACHTA

€m

€m

€m

€m

€m

€m

2021

2020

2021

2020

Céim 1 - 12 mhí ECL (gan lagú creidmheasa)

88.9

-

88.9

3.4

-

3.4

€m

€m

€m

€m

Céim 2 - Saolré ECL (gan lagú creidmheasa)

176.8

(0.5)

176.3

93.0

(0.5)

92.5

57.9

41.0

42.5

31.0

-

-

-

-

-

-

3.6

-

-

-

265.7

(0.5)

265.2

96.4

(0.5)

95.9

21.8

24.8

14.3

18.6

-

(0.4)

-

-

Soláthar á úsáid

(9.0)

(7.5)

(7.7)

(7.1)

Iarmhéid an 31 Nollaig

74.3

57.9

49.1

42.5

Céim 3 - Saolré ECL (lagú creidmheasa
Iomlán

Iarmhéid an 1 Eanáir
Soláthar caillteanas creidmheasa ionchasach in So Energy ar an dáta fála (nóta
16(c))
Caillteanas lagaithe aitheanta (glan)
Drochfhiacha a aisghabhadh

2020
GRÚPA
Méid
comhlán a
fuarthas

MÁTHAIRCHUIDEACHTA

Liúntas Glanmhéid a
caillteanais
fuarthas

Méid
comhlán a
fuarthas

Liúntas
caillteanais

Glanmhéid a
fuarthas
€m

€m

€m

€m

€m

€m

Céim 1 - 12 mhí ECL (gan lagú creidmheasa)

68.5

(1.2)

67.3

4.6

-

4.6

Céim 2 - Saolré ECL (gan lagú creidmheasa)

93.0

(0.8)

92.2

93.0

(0.8)

92.2

51.9

(51.9)

-

-

-

-

213.4

(53.9)

159.5

97.6

(0.8)

96.8

Céim 3 - Saolré ECL (lagú creidmheasa
Iomlán

Réiteach Caillteanas Creidmheasa a bhfuiltear ag súil leis
GRÚPA

Cur chuige simplithe
Cur chuige ginearálta
Réamhíocaíochtaí 1
Suimeanna atá dlite ó ghnóthais fochuideachta
Suimeanna dlite ó árachóirís
Iomlán
1

Suimeanna atá dlite ó infheisteoirí cuntasaithe cothromais					
I measc na méideanna atá dlite ó infheisteoirí cuntasaithe cothromais tá iasachtaí scairshealbhóra, ús ar na hiasachtaí sin agus iarmhéideanna infhaighte
trádála. Déantar iarmhéideanna infhaighte trádála ó infheisteoirí cuntasaithe cothromais a mheas maidir le dóchúlacht mainneachtana ag baint úsáide as
an gcur chuige simplithe faoi IFRS 9. Déantar gach iarmhéid eile atá dlite ó infheisteoirí cuntas cothromais a mheas maidir le dóchúlacht mainneachtana
ag baint úsáide as an gcur chuige ginearálta. Agus an cur chuige ginearálta á chur i bhfeidhm, d’úsáid an Grúpa breithiúnas maidir le toimhdí a
dhéanamh agus na hionchuir sa ríomh caillteanais creidmheasa a bhfuil súil leis a roghnú bunaithe ar dhálaí an mhargaidh chomh maith le meastacháin
réamhbhreathnaitheacha ag deireadh na tréimhse tuairiscithe. Níl aon iasachtaí lagaithe creidmheasa ceannaithe ag an nGrúpa.
Tar éis measúnú a dhéanamh ar iasachtaí scairshealbhóirí uile BSL a tugadh ar airleacan d’infheistíochtaí cothromais, cinneadh go raibh méadú ar riosca
creidmheasa na n-iasachtaí do péire de na hinstitiúidí infheistíochta cuntas cothromais BSL ó tugadh aitheantas tosaigh dóibh, NNG Windfarm Holdings
Limited agus SIRO Ltd, mar thoradh air sin, déantar iasachtaí a chuntas mar iasachtaí saolré ECL chéim 2 (gan lagú creidmheasa). Aithníodh caillteanais
chreidmheasa ionchais de €nialas (31 Nollaig 2020 €0.8m i ndáil le SIRO Tta) sa ráiteas ioncaim i rith na bliana.
I mí an Mheithimh 2021, chríochnaigh BSL diúscairt a scairsheilbhe in Tilbury Green Power Holdings Limited (Tilbury). Ba é an toradh a bhí ar an díol seo
ná aisíoc na hiasachta scairshealbhóra, ar tugadh cuntas uirthi mar shócmhainn chreidmheasa chéim 3 (lagú creidmheasa) le liúntas caillteanais de €51.9
milliún ar 31 Nollaig 2020, agus aithníodh gnóthachan lagaithe ar aisiompú an liúntas caillteanais a aithníodh roimhe seo (féach nóta 6).

MÁTHAIRCHUIDEACHTA

2021

2020

2021

2020

€m

€m

€m

€m

1,453.7

758.3

574.0

312.1

265.2

159.5

95.9

96.8

56.7

79.9

42.4

15.0

-

-

3,474.0

2,619.2

79.3

94.2

79.3

94.2

1,854.9

1,091.9

4,265.6

3,137.3

Déantar réamhíocaíochtaí a eisiamh ón anailís toisc nach mbraitear aon risíocht creidmheasa i ndáil leis an iarmhéid seo.

MÁTHAIRCHUIDEACHTA							
Suimeanna atá dlite ó ghnóthais fochuideachta 						
Amhail an 31 Nollaig 2021, bhí iarmhéideanna infhaighte de € 3,474.0 milliún ag an máthairchuideachta (2020: €2,619.2 milliún) óna fhochuideachtaí.
Baineann na nithe infhaighte seo go príomha le seirbhísí bainistíochta agus iasachtaí le fochuideachtaí chomh maith le muirir leictreachais lena n-áirítear
Muirir Chórais a Úsáid. Is é an soláthar iomlán i leith méideanna atá dlite ó ghnóthais fochuideachta an 31 Nollaig 2021 ná €115.5 milliún (2020: €59.5
milliún).
Ríomhadh an caillteanas lagaithe a aithnítear sa mháthairchuideachta i leith méideanna atá dlite ó ghnóthais fochuideachta ag baint úsáide as an tsamhail
caillteanais creidmheasa a bhfuil súil leis mar a éilíonn IFRS 9. Agus an caillteanas lagaithe á chinneadh, rinneadh méideanna a bhí dlite ó fhochuideachtaí
a aicmiú mar cheachtar méideanna inaisíoctha ar éileamh, infháltais riosca creidmheasa íseal nó méideanna ar tháinig méadú suntasach orthu sa riosca
creidmheasa ó tugadh aitheantas tosaigh dóibh. Agus an caillteanas creidmheasa ionchasach á chinneadh (lena n-áirítear dóchúlacht mainneachtana
agus caillteanais a tugadh mainneachtain), tugadh aird ar fheidhmíocht stairiúil na hiasachta ábhartha chomh maith le faisnéis réamhbhreathnaitheach
don fhochuideachta ábhartha lena n-áirítear réamhaisnéisí mionsonraithe ar shreabhadh airgid lascainithe. Maidir le hiasachtaí inaisíoctha ar éileamh
nuair nach bhféadfaí an iasacht a aisíoc ar an dáta tuairiscithe, ríomhadh caillteanais chreidmheasa ionchasacha trí straitéisí aisghabhála dóchúla na
Máthairchuideachta a mheas, lena n-áirítear straitéisí 'aisíocaíochta le himeacht ama' a bhreithniú. Maidir le hiasachtaí a raibh méadú suntasach orthu
ar riosca creidmheasa, rinneadh machnamh ar ghníomhaíochtaí amach anseo agus ar shreafaí airgid na fochuideachta agus aithníodh caillteanais
chreidmheasa ionchasacha ar feadh an tsaoil dá réir nuair is iomchuí.

Déantar na hiasachtaí scairshealbhóra atá fágtha d’infheisteoirí cuntasaithe cothromais a mheas mar shócmhainní airgeadais céim 1 (ní lagú creidmheasa).
Cuireadh an cur chuige caillteanais chreidmheasa ionchasach 12 mhí i bhfeidhm maidir leis na hiasachtaí céim 1 arb éard atá iontu anailís ar fhaisnéis
cháilíochtúil agus chainníochtúil stairiúil agus réamhbhreathnaitheach araon chun an riosca creidmheasa a chinneadh. Meastar go bhfuil riosca creidmheasa
íseal ag na hiasachtaí seo i bhfianaise nach bhfuil aon chomharthaí ann go bhfuil méadú ar riosca creidmheasa ón aitheantas tosaigh. Mar thoradh air sin, níor
aithníodh aon chaillteanas creidmheasa a bhfuil súil leis maidir leis na hiasachtaí seo. Is é méid iomlán na gcaillteanas creidmheasa ionchasach gan lascaine
ag an gcéad aitheantas ar shócmhainní airgeadais a ceannaíodh i dtosach nó a tháinig ó lagú creidmheasa i rith na bliana dar críoch 31 Nollaig 2021 ná
€nialas (2020: €nialas).
Infháltais leictreachais miondíola 							
Baineann infháltais leictreachais miondíola lena n-áirítear custaiméirí leictreachais agus gáis le custaiméirí cónaithe agus custaiméirí gnó. Déantar an
riosca creidmheasa ar chuntais leictreachais a bhainistiú trí mhonatóireacht leanúnach a dhéanamh ar laethanta féichiúnaí, trí chomhthaobhacht iomchuí
agus beartas bailiúcháin a chur i bhfeidhm bunaithe ar fhiúntas creidmheasa, méid agus fad an fhéich. Baineann tiúchan an riosca i Réitigh Custaiméirí le
cuntais leictreachais miondíola atá dúnta i riaráistí. Ina theannta sin, i bhfianaise an mhéadaithe leanúnaigh ar an iomaíocht, féadfaidh custaiméirí áirithe
soláthraithe a athrú sula mbeidh a gcuid iarmhéideanna gan íoc socraithe acu. Déantar na cuntais seo a bhainistiú laistigh de bheartas bailithe fiach
an Ghrúpa trí mheascán de obair leantach fiach inmheánach, gníomhaireachtaí bailithe fiach a úsáid agus caingean dlí nuair is gá lena n-áirítear foilsiú
breithiúnas a fháil.
Tá soláthar do chaillteanais ionchasacha sa todhchaí maidir le hinfháltais leictreachais miondíola, lena n-áirítear billí agus neamhbhille, bunaithe ar
anailís ar fheidhmíocht fiachais le déanaí agus ar mheastóireacht ar thionchar na ndálaí eacnamaíocha agus saincheisteanna tionscail. Chuaigh an
paindéim COVID-19 i bhfeidhm go mór ar na dálaí eacnamaíocha reatha. Cé nach eol méid iomlán an tionchair airgeadais ar earraí infhaighte mar
thoradh ar COVID-19, rinneadh foráil bhreise ar bhonn punainne chun caillteanais réamh-mheasta a eascróidh as an bpaindéim a chlúdach. Coinnítear
comhthaobhacht i bhfoirm taiscí slándála ar chuntais nua custaiméirí agus ní ar shocruithe dochair dhírigh.
Tá rialuithe maidir le hinfháltais leictreachais dírithe ar aisghabháil iomlán na méideanna a ndearnadh sonrasc orthu. Infháltais leictreachais ar luach €68.9
milliún (2020: Rinneadh soláthar do € 57.9 milliún) ag deireadh na bliana. Ba é an méid aonair is mó do chustaiméirí a díscríobhadh i rith na bliana ná
€ 81,000 (2020: € 26,000) a bhaineann le díscaoileadh / leachtú Cuideachta. Tagann infhaighte infhaighte leictreachais miondíola den chuid is mó i
bPoblacht na hÉireann (PÉ), le 14% (2020: 14%) a bhaineann le hioncam Thuaisceart Éireann (TÉ) agus 13% (2019: 3%) a bhaineann le hioncam na
Breataine Móire (GB).
Léiríonn infháltais leictreachais neamhbhille meastacháin ar thomhaltas nár sonrasc go fóill. Déantar riosca creidmheasa i ndáil le leictreachas
neamhbhille a bhainistiú de réir infháltais leictreachais bhille mar a pléadh thuas.		
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18. TRÁDÁIL AGUS EARRAÍ INFHAIGHTE EILE (AR LEAN)

19. AIRGEAD TIRIM AGUS COIBHÉISÍ AIRGID
GRÚPA

IInfháltais Mhargaidh Leictreachais Aonair Chomhtháite (I-SEM) 							
Déantar riosca creidmheasa i ndáil leis na nithe infhaighte a bhaineann le I-SEM a bhainistiú ag na feidhmeanna Trádála Fuinnimh agus Riosca (ET&R)
laistigh de na haonaid ghnó sin a bhíonn ag trádáil leictreachais tríd an I-SEM. Tá gach ceann de na feidhmeanna seo imfhálaithe óna chéile agus
coimeádtar deighilt freagrachtaí idir feidhmeanna na hoifige cúil, na hoifige lár agus na hoifige tosaigh i ngach cás. Tá feidhm na cúloifige Trádála
freagrach as sonrasc a chur ar chustaiméirí agus as gach cuntas infhaighte a chothabháil. Rialaíonn féilire socraíochta I-SEM téarmaí íocaíochta do gach
iarmhéid trádála a bhaineann le gach ceann de na sruthanna ioncaim I-SEM.
Infháltais an Chórais a úsáid							
Cuimsíonn úsáid ioncaim an Chórais i bPoblacht na hÉireann Úsáid Dáileacháin an Chórais (DUoS), ioncam an Chórais um Úsáid Tarchurtha (TUoS) agus
muirir Oibríochta agus Cothabhála (O&M) do ghineadóirí atá ceangailte leis an gCóras Dáileacháin. Is é 10 lá gnó na téarmaí creidmheasa do DUoS agus
faoi láthair tá 52 soláthróir ann. Bailíonn EirGrid TUoS, agus déantar ioncam ceadaithe Úinéir Sócmhainne Tarchurtha (TAO) a shonrasc chuig EirGrid thar
12 thráthchuid mhíosúla agus gach sonrasc dlite 36 lá tar éis dheireadh na míosa. Eisíodh sonraisc maidir le 246 gineadóir le linn 2021 maidir le muirir
O&M, is é 30 lá téarmaí creidmheasa muirir O&M. Sonraisctear gineadóirí le haghaidh muirir cheangail ar bhonn céimnithe, mar a cheadaíonn CRU, agus
aisíoctar 65% den ranníocaíocht caipitil roimh an tógáil, 90% roimh an bhfuinneamh agus an t-iarmhéid tar éis an fhuinnimh. San áireamh i méideanna
atá dlite ó ghnóthais fochuideachta i Máthairchuideachta tá méideanna a mbilleáiltear agus a bhailítear trí ESB Networks DAC, fochuideachta de chuid na
Tuismitheora maidir le húsáid earraí infhaighte an Chórais € 101.9 milliún (2020: €79.7 milliún).
Déantar an riosca creidmheasa i ndáil le DUoS a bhainistiú trí alt 7 de Chreat-Chomhaontú DUoS a d’fhormheas CRU an 1 Lúnasa 2002 a agairt.
Déantar foráil sa chuid seo do sholáthar slándála ag gach soláthróir. Sular féidir le soláthróir clárú mar chustaiméir caithfidh sé síniú le comhaontú DUoS.
Caithfidh gach soláthróir slándáil a sholáthar de réir alt 7.2. Déantar riosca creidmheasa DUoS a bhainistiú freisin trí na nósanna imeachta bailithe tráthúla
atá i bhfeidhm atá ar aon dul leis an méid a leagtar amach i gcuid 6 de Chreat-Chomhaontú DUoS agus trí mhonatóireacht a dhéanamh ar laethanta
féichiúnaí chun iad seo a choinneáil chomh híseal agus is féidir. Sa chás go ndéanann soláthróir mainneachtain de réir alt 7 de Chreat Chomhaontú DUoS
tá clúdach slándála i bhfeidhm do gach soláthróir.
Déantar riosca creidmheasa TUoS a bhainistiú trí na nósanna imeachta bailithe tráthúla atá i bhfeidhm agus trí fhaireachán a dhéanamh ar laethanta
féichiúnaí chun iad seo a choinneáil chomh híseal agus is féidir. Rialaíonn an Comhaontú Bonneagair idir EirGrid agus BSL nósanna imeachta chun
EUGrid as ioncam TUoS atá dlite do ESB Networks DAC mar TAO a rialú. Ní gnáthchonradh déthaobhach é seo a dhéanann toil na bpáirtithe faoi
shaoirse, ach socrú a cheanglaítear le reachtaíocht agus a bhfuil go leor dá théarmaí sonraithe sa reachtaíocht sin. Dá réir sin, meastar go bhfuil
an riosca creidmheasa maidir le nithe infhaighte TUoS íseal. Ba é an méid a bhí dlite i leith ioncam TUoS an 31 Nollaig 2021 ná € 56.8 milliún
(2020: € 55.2 milliún), arb é an t-iarmhéid infhaighte Córas is mó in ROI é.
Maidir le gnó Networks i dTuaisceart Éireann, díorthaítear ioncam go príomha ó mhuirir as úsáid an chórais dáilte, muirir PSO a ghearrtar ar sholáthraithe
leictreachais agus muirir as seirbhísí tarchurtha a ghearrtar ar SONI (Oibreoir Córais do Thuaisceart Éireann). Maolaítear an riosca creidmheasa maidir
le húsáid earraí infhaighte an Chórais ó sholáthraithe leictreachais le slándáil a fhaightear i bhfoirm taiscí airgid, litreacha creidmheasa nó ráthaíochtaí
máthairchuideachta. Cé is moite de chomhlachtaí poiblí, íoctar as íocaíochtaí i ndáil le naisc nó athruithe nua sula ndéantar an obair. Is lú ná 30 lá gnáth
théarmaí creidmheasa agus laethanta féichiúnaí maidir le hinfháltais trádála ó sholáthraithe leictreachais. Is é an úsáid is mó de leictreachas Córais is
infhaighte i dTuaisceart Éireann an 31 Nollaig 2021 ná €9.9 milliún (2020: €10.1 milliún).
Infháltais leictreachais eile							
I measc na n-earraí infhaighte leictreachais eile tá méideanna i ndáil le seirbhísí coimhdeacha agus méideanna i ndáil le trádáil leictreachais i margadh na
RA nach bhfuil san áireamh san I-SEM.
Trádáil agus earraí infhaighte eile - neamh-leictreachas 							
Baineann earraí infhaighte trádála (neamh-leictreachas) le hiarmhéideanna atá dlite i leith trádáil neamh-leictreachais an Ghrúpa agus oibríochtaí eile.
Cuimsíonn sé méideanna atá dlite i leith oibríochtaí teileachumarsáide, comhairleachta, bainistíochta saoráidí agus coimhdeacha eile an Ghrúpa. Ní
mheastar go bhfuil riosca creidmheasa maidir leis na hiarmhéideanna seo suntasach. Is é an t-iarmhéid aonair neamhurraithe is mó a áiríodh sa chatagóir
seo an 31 Nollaig 2020 ná suim €6.6 milliún (2020: € 4.4 milliún) dlite ó chuideachta sheachtrach.
San áireamh sna catagóirí seo tá méideanna comhthaobhachta a gheall an Grúpa do pháirtithe déthaobhacha agus do bhainc imréitigh le haghaidh trádáil
malairte gáis, carbóin agus cumhachta de € 101.4 milliún (2019: €10.4 milliún). Clúdaíonn na méideanna a gealladh corrlach tosaigh agus marc laethúil
do ghluaiseachtaí margaidh.
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2021

2020

2021

2020

€m

€m

€m

€m

537.0

248.7

463.3

164.1

537.0

248.7

463.3

164.1

San áireamh san airgead ar láimh tá €260.6 milliún (2020 €55.0 milliún) a bhaineann leis na glanmhéideanna comhthaobhachta airgid a fuarthas i ndáil
le conarthaí malairte gáis, carbóin agus cumhachta. Tá méideanna comhfhreagracha in Trádáil agus earraí infhaighte eile nó Suimeanna iníoctha trádála
agus suimeanna iníoctha eile.

20. ATHRUITHE AR CHOTHROMAS

(i) Stoc caipitil			
		 Tá 1,949,381,855 aonad de stoc caipitil i gceist ag parluach de €1.00 an ceann (2020: 1,957,681,855 aonad).
2021

2020

€m

€m

1,880.9

1,880.9

Úsáidte mar:
Stoc arna n-eisiúint ó chúlchistí tiontaithe
Stoc arna eisiúint ag síntiús ag ESOT

68.5

76.8

1,949.4

1,957.7

		 De réir an Achta Leictreachais (Soláthar) (Leasú) 2001, an 30 Nollaig 2001, athraíodh cothromas BSL go stoc caipitil a eisíodh chuig an Roinn
Airgeadais. Ag an am céanna, rinne BSL ESOP Trustee Limited, a bunaíodh chun gníomhú mar Iontaobhaí ar scéim scairshealbhaithe fostaí BSL,
suibscríobh le haghaidh 5% den stoc. I measc na bpríomhchearta a ghabhann le gach aonad de stoc caipitil tá na cearta chun vótáil a fheidhmiú ag
cruinnithe bliantúla, teidlíochtaí díbhinní ó bhrabúis nuair a dhearbhaítear iad agus na cearta chun rannpháirtíocht chomhréireach i mbarrachas ar
fhoirceannadh.
		 Leasaigh an tAcht Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2006 Alt 2 d’Acht 2001 agus mar thoradh air sin tá 10.2% den stoc caipitil eisithe i BSL dílsithe
anois don Aire Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide, agus coinníonn an tAire Chaiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 86.3% de Coinníonn stoc caipitil
BSL agus an ESOP 3.5% den stoc ag an dáta sin.
		 Bunaíonn an tAcht um Airí agus Rúnaithe Leasaithe 2011, a tháinig i bhfeidhm an 6 Iúil 2011, oifig an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Is é
éifeacht Acht 2011 úinéireacht a aistriú ar an stoc a bhí ag an Aire Airgeadais in BSL roimhe seo chuig an Aire Caiteachais agus Athchóirithe Poiblí
amhail agus ón 6 Iúil 2011 agus ón 6 Iúil 2011.
(ii) Cúlchiste Fuascailte Caipitil								
		
Le linn 2021, d’aithin BSL soláthar ESOP de €36.5 milliún (31 Nollaig 2020: €0.9 milliún) agus leanadh leis an athcheannach ar an stoc caipitil ESOP.
Tháinig cúlchiste fuascailte caipitil de €8.3 milliún (2020: €8.7 milliún) chun cinn as ceannach agus cealú scairchaipiteal ESOP de €8.7 milliún (2020:
€8.7 milliún) ar chomaoin de €9.6 milliún (2020: €8.4 milliún) agus is ionann é agus méid ainmniúil an scairchaipitil a cuireadh ar ceal. Laghdaigh an
athcheannach soláthar athcheannaigh ESOP faoi €9.6 milliún agus amhail an 31 Nollaig 2021, b’ionann soláthar athcheannaigh ESOP (nóta 28) a
aithníodh i bhforálacha eile agus €27.0 milliún (2020: €nialas). Féach ar nóta 32 le haghaidh tuilleadh sonraí.
(iii) Fálú sreafa airgid thirim agus cúlchistí eile - Grúpa agus Máthairchuideachta			
		 Léiríonn an cúlchiste fálaithe go príomha luach cóir na ndíorthach atá mar chuid de chaidrimh éifeachtacha fálaithe sreafa airgid ag deireadh na bliana.
De réir mar a choinnítear na díorthaigh chun críocha fálaithe mar atá sainmhínithe ag IFRS 9 agus ainmnithe mar fhálta, coimeádtar a ngluaiseachtaí
luacha chóir in OCI in ionad iad a mhuirearú ar an ráiteas ioncaim i rith na bliana agus gearrfar iad ar ioncam sa tréimhse chéanna leis an gcomhfhreagras
idirbheart.
(iv) Cúlchistí eile 		
		 Cuimsíonn cúlchistí eile an ghrúpa:
		 • Cúlchistí neamh-indáilte de (€ 5.0) milliún a cruthaíodh ar dhíol sciar an Ghrúpa in Ocean Communications Limited i 2001; agus
		 •	Gluaiseachtaí achtúireacha ar scéim sochair shainithe NIE Networks, glan ó na coigeartuithe cánach iarchurtha gaolmhara, dar luach iomlán (€150.0
milliún) (2020: (€237.2) milliún); agus
		 •	Foráil athcheannaigh ESOP de (€ 27 milliún)(2020: nil) a bhaineann leis an méid atá geallta ag BSL go dtí seo le hathcheannach ó mhargadh
inmheánach ESOP.
		 • Cruthaíodh cúlchiste fuascailte de (€9.3 milliún ar éadáil So Energy arbh ionann é agus luach reatha na suime fuascailte measta den rogha.
		Cuimsíonn máthairchúlchistí eile an méid seo a leanas:						
Foráil athcheannaigh ESOP de (€ 27 milliún)(2020: nil) a bhaineann leis an méid atá geallta ag BSL go dtí seo le hathcheannach ó mhargadh
inmheánach ESOP.								
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(a) Speansas cháin ioncaim

Baineann leasanna neamh-rialaithe an 31 Nollaig 2020 leis na scairshealbhaíochtaí mionlaigh i So Energy, DAC Feirm Ghaoithe Cnoc an Cheannaí,
Mountain Lodge Power DAC, cuideachtaí eile a bhfuil baint acu le tionscadail gaoithe agus gréine.
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2021

2020

€m

€m

Cáin reatha

75.5

52.7

Bliain roimhe seo (os cionn) / faoi sholáthar

(0.8)

(4.7)

3.8

3.0

78.5

51.0

Difríochtaí sealadacha a thionscnamh agus a aisiompú

(3.0)

(6.0)

Méadú ar an ráta cánach

26.4

9.6

(4.2)

5.2

Speansas cánach reatha
Díbhinní ar stoc caipitil:
GRÚPA

2021

2020

€m

€m

80.8

50.1

-

0.2

80.8

50.3

2021

2020

€m

€m

Díbhinn íoctha iomlána 4.13 (2020: 2.53) cent in aghaidh an aonaid stoic chaipitil

80.8

50.1

Iomlán

80.8

50.1

Díbhinn íoctha iomlána 4.13 (2020: 2.53) cent in aghaidh an aonaid stoic chaipitil
Díbhinn ar leas neamh-rialaithe
Iomlán

MÁTHAIRCHUIDEACHTA

Díbhinní ar stoc caipitil:

Luach na gcaillteanas cánach a ghéilleadh le hinfheisteoirí cuntasaithe cothromais

Speansas cánach iarchurtha

1

Bliain roimhe seo (os cionn) / faoi sholáthar

B’ionann na díbhinní iomlána a íocadh le linn 2021 agus €80.8 milliún agus áirítear díbhinn deiridh de €80.8 milliún (4.13 cent in aghaidh an aonaid stoic) i
leith 2020.

Iomlán

Ráta cánach éifeachtach a réiteach

		 Tá an Bord ag moladh anois go ndéanfaí díbhinn deiridh de 6.47 cent in aghaidh an aonaid de stoc caipitil, nó €126.1 milliún comhiomlán, de réir an
bheartais díbhinne de 40% den bhrabús coigeartaithe tar éis cánach.
Brabús roimh cháin

19.2

8.8

97.7

59.8

2021

2020

€m

€m

288.4

185.6

(Caillteanas) / brabús roimh cháin
153.5

-

75.9

(9.3)

517.8

176.3

64.7

22.0

Speansais nach bhfuil inasbhainte

6.4

25.1

Éifeacht chánach na gcaillteanas neamhaitheanta

4.2

-

(4.0)

-

2.4

-

Móide: lagú ar infheisteoirí cuntas cothromais
Móide: tar éis sciar cánach na n-infheisteoirí cothromais a bhfuil cuntas orthu
(Caillteanas) / brabús roimh cháin (gan caillteanas infheistithe ar cuireadh modh cuntasaíochta an
chothromais i bhfeidhm orthu a áireamh)
Gearrtar cáin ar 12.5%

Ioncam nach bhfuil inchánach
Cáin níos airde ar ghnóthachain inmhuirir
Tionchar cánach iarchurtha an mhéadaithe ar ráta cánach na RA
Rátaí cánach níos airde ar bhrabúis thar lear

1

26.4

9.6

2.6

2.6

Bliain roimhe seo (os cionn) / faoi sholáthairtí

(5.0)

0.5

Speansas cháin ioncaim

97.7

59.8

1
Áiríodh i mBuiséad 2021 don RA foráil go n-ardófar ráta cánach corparáide na RA go 25% (le héifeacht ón 1 Aibreán 2023). Achtaíodh an méadú
seo go 25% go substaintiúil ar 24 Bealtaine 2021 (2020: mhéadaigh ráta cánach corparáide na RA a achtaíodh go substaintiúil ó 17% go 19%).
Méadóidh an méadú ar ráta cánach corparáide na RA atá achtaithe go substaintiúil muirear cánach reatha an Ghrúpa sa todhchaí dá réir. Ríomhadh an
dliteanas cánach iarchurtha amhail an 31 Nollaig 2021 bunaithe ar an ráta 25% (2020: 19%), an ráta a achtaíodh go substaintiúil ar dháta an chláir
chomhardaithe.

ESBeidh tionchar ag an Íosráta Cánach Éifeachtach de 15% ar BSL mar thoradh ar chinneadh na hÉireann dul isteach i gComhaontuithe Cánach an
OECD ar Cholún a Dó. Tá an ráta éifeachtach cánach le teacht i bhfeidhm an 1 Eanáir 2023 in Éirinn agus ardóidh ráta éifeachtach cánach na hÉireann
BSL go 15% ar a laghad mar thoradh air sin.

Straitéis & Feidhmíocht
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

21. CÁNACHAS (AR LEANÚINT)

21. CÁNACHAS (AR LEANÚINT)

GRÚPA

2021

2020

€m

€m

2020

Sócmhainní cánach iarchurtha
Maoin, gléasra agus trealamh agus sócmhainní doláimhsithe

5.3

6.3

Dliteanas - Scéim pinsin NIE Networks

1.3

22.2

33.6

42.0

Iasachtaí

1.8

Soláthairtí
Caillteanais chánach ar aghaidh

Dliteanas - scéim pinsin BSL

Ionstraimí airgeadais díorthacha
Sócmhainní cánach iarchurtha iomlána

Glansócmhainn cánach iarchurtha á glanú i gcoinne dliteanas cánach iarchurtha

Maoin, gléasra agus trealamh agus sócmhainní doláimhsithe

€m

€m

€m

-

6.3

3.6

-

22.2

Dliteanas - scéim pinsin BSL

49.1

(7.1)

-

-

42.0

3.8

1.7

Iasachtaí

5.4

(1.8)

-

-

3.6

9.3

5.9

Soláthairtí

1.0

0.7

-

-

1.7

87.1

81.3

Caillteanais chánach ar aghaidh

7.9

(2.0)

-

-

5.9

142.2

163.0

Ionstraimí airgeadais díorthacha

90.8

(1.1)

(9.5)

1.1

81.3

180.7

(18.0)

(0.8)

1.1

163.0

(1.8)

(1.7)

140.4

161.3

611.3

(5.2)

-

(1.2)

604.9

7.2

0.1

-

-

7.3

26.0

(5.8)

(10.1)

(1.7)

8.4

Ionstraimí airgeadais díorthacha

8.4

8.4

Cáin ghnóthachan caipitiúil

3.0

3.0

639.0

623.6

Dliteanais chánach iarchurtha ghlanluacháilte

(498.6)

(462.3)

Dliteanas glancháin iarchurtha

(496.8)

(460.6)

DLITEANAIS

Ionstraimí airgeadais díorthacha
Cáin ghnóthachan caipitiúil
Dliteanais chánach iarchurtha iomlána
Glancháin iarchurtha (dliteanas) / sócmhainn

1.3

1.7

-

-

3.0

645.8

(9.2)

(10.1)

(2.9)

623.6

(465.1)

(8.8)

9.3

4.0

(460.6)

Níl aon dáta éaga ann nuair is féidir caillteanais chánach sa Ghrúpa a úsáid.
Sócmhainn chánach iarchurtha ar chaillteanais chánach nach bhforáiltear dóibh sna cuntais:
B’ionann sócmhainní cánach iarchurtha nár aithníodh agus €19.6 milliún in 2021 (2020: €nialas). Baineann an tsuim seo le sócmhainní cánach iarchurtha nár
aithníodh i gcoinne caillteanas cánach réamhfháltais a d’eascair in So Energy Trading Ltd de €5.9 milliún agus €13.7 milliún de shócmhainní cánach iarchurtha nár
aithníodh i gcoinne chaillteanais cánach a tháinig chun cinn tar éis na héadála.
Cáin iarchurtha i ndáil le cúlchistí neamhíoctha na bhfochuideachtaí thar lear:

Seo a leanas an ghluaiseacht i ndifríochtaí sealadacha don Grúpa:

Ní dhearnadh foráil maidir le cáin iarchurtha i ndáil le cúlchistí neamhscartha d’fhochuideachtaí thar lear an Ghrúpa ar dhá chúis: níl aon ghealltanas ann go ndéanfaí
na cúlchistí seo a dháileadh go ceann i bhfad nó socraíodh nach dtiocfadh aon cháin chun cinn ar an seoltán. Níor foráladh do cháin iarchurtha i ndáil le cúlchistí
nár cuireadh isteach i gcomhfhiontair thar lear an Ghrúpa toisc go bhfuil sé de chumas ag an nGrúpa aisdúichiú na gcúlchistí seo a rialú go Poblacht na hÉireann.
B'ionann cúlchistí carnacha neamhscartha fochuideachtaí agus comhfhiontar thar lear agus €818.9 milliún (2020: € 744.5 milliún) amhail an 31 Nollaig 2021.
Iarmhéid amhail
1 Eanáir

Aitheanta in
ioncam

Aitheanta in
OCI

€m

€m

€m

Difríochtaí Iarmhéid an 31
aistriúcháin
Nollaig
€m

-

				
MÁTHAIRCHUIDEACHTA

2021

2020

€m

€m

Sócmhainní cánach iarchurtha
Dliteanas - scéim pinsin BSL
Iasachtaí
Soláthairtí
Ionstraimí airgeadais díorthacha
Sócmhainní cánach iarchurtha iomlána

33.6
1.8
1.7
4.6
41.7

42.0
3.6
1.8
5.5
52.9

Dliteanais chánach iarchurtha
Maoin, gléasra agus trealamh
Ionstraimí airgeadais díorthacha
Cáin ghnóthachan caipitiúil
Dliteanais chánach iarchurtha iomlána
Dliteanas glancháin iarchurtha

418.9
3.9
1.2
424.0
(382.3)

421.5
3.8
1.2
426.5
(373.6)

€m

5.3

6.3

(1.0)

-

Dliteanas - Scéim pinsin NIE Networks

22.2

(10.8)

(11.3)

1.2

1.3

Dliteanas - scéim pinsin BSL

42.0

(8.5)

-

0.1

33.6

Iasachtaí

3.6

(1.8)

-

-

1.8

Soláthairtí

1.7

2.1

-

-

3.8

Caillteanais chánach ar aghaidh

5.9

3.1

-

0.3

9.3

Ionstraimí airgeadais díorthacha

81.3

-

0.5

5.3

87.1

163.0

(16.9)

(10.8)

6.9

142.2

604.9

(2.2)

(0.1)

12.6

615.2

7.3

4.5

-

0.6

12.4

DLITEANAIS

Ionstraimí airgeadais díorthacha

8.4

-

-

-

8.4

Cáin ghnóthachan caipitiúil

3.0

-

-

-

3.0

623.6

2.3

(0.1)

13.2

639.0

(460.6)

(19.2)

(10.7)

(6.3)

(496.8)

Glancháin iarchurtha (dliteanas) / sócmhainn

€m

-

7.3

Dliteanais chánach iarchurtha iomlána

€m

8.7

604.9

Soláthairtí

Iarmhéid an
31 Nollaig

(0.4)

12.4

Maoin, gléasra agus trealamh agus sócmhainní doláimhsithe

Difríochtaí
aistriúcháin

(6.3)

615.2

Dliteanais chánach iarchurtha iomlána

Aitheanta in
OCI

6.7

Dliteanais chánach iarchurtha
Soláthairtí

Aitheanta in
ioncam

19.8

Soláthairtí

Maoin, gléasra agus trealamh agus sócmhainní doláimhsithe

Iarmhéid amhail
1 Eanáir

Dliteanas - Scéim pinsin NIE Networks

Maoin, gléasra agus trealamh agus sócmhainní doláimhsithe

Sócmhainní cánach iarchurtha iomlána
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SÓCMHAINNÍ

Sócmhainní cánach iarchurtha iomlána
Lúide sócmhainn cánach iarchurtha aitheanta ar leithligh ar an gClár Comhardaithe

SÓCMHAINNÍ
Maoin, gléasra agus trealamh agus sócmhainní doláimhsithe

Ráitis Airgeadais

(b) Sócmhainní agus dliteanais chánach iarchurtha (ar lean)

(b) Sócmhainní agus dliteanais chánach iarchurtha

2021

03
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Straitéis & Feidhmíocht

Rialachas Corparáideach

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

21. CÁNACHAS (AR LEANÚINT)

22. IASACHTAÍOCHTAÍ AGUS FIACHAS EILE

(b) Sócmhainní agus dliteanais chánach iarchurtha (ar lean)

2021

Iarmhéid amhail
1 Eanáir

Aitheanta in
ioncam

Aitheanta in
OCI

Iarmhéid
amhail
31 Nollaig

€m

€m

€m

€m

SÓCMHAINNÍ
42.0

(8.4)

-

33.6

Soláthairtí

1.8

(0.1)

-

1.7

Iasachtaí

3.6

(1.8)

-

1.8

5.5

-

(0.9)

4.6

52.9

(10.3)

(0.9)

41.7

Dliteanas - scéim pinsin BSL

Ionstraimí airgeadais díorthacha
Sócmhainní cánach iarchurtha iomlána
DLITEANAIS

421.5

(2.6)

-

418.9

Ionstraimí airgeadais díorthacha

3.8

-

0.1

3.9

Cáin ghnóthachan caipitiúil

1.2

-

-

1.2

426.5

(2.6)

0.1

424.0

(373.6)

(7.7)

(1.0)

(382.3)

Maoin, gléasra agus trealamh

Dliteanais chánach iarchurtha iomlána
Glancháin iarchurtha (dliteanas) / sócmhainn

2020

Iarmhéid amhail
1 Eanáir

Aitheanta in
ioncam

Aitheanta in
OCI

Iarmhéid
amhail
31 Nollaig

€m

€m

€m

€m

49.1

(7.1)

-

42.0

Ráitis Airgeadais

Iontaoibh Gan aon iontaoibh
iasachtuithe
iasachtuithe

GRÚPA

MÁTHAIRCHUIDEACHTA (ar lean)
Seo a leanas an ghluaiseacht i ndifríochtaí sealadacha don Mháthairchuideachta:
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2021
Iomlán

2020
Iomlán

€m

€m

€m

€m

70.7
70.7

-

70.7
70.7

74.5
55.1
129.6

75.3
173.1
334.3
582.7

-

75.3
173.1
334.3
582.7

71.4
200.3
235.9
507.6

253.1
297.4
3,268.4
3,818.9

890.9
890.9

253.1
1,188.3
3,268.4
4,709.8

919.8
3,686.6
4,606.4

Iomlán na n-iasachtuithe neamhreatha

4,401.6

890.9

5,292.5

5,114.0

Iomlán na n-iasachtuithe gan íoc

4,472.3

890.9

5,363.2

5,243.6

2021

2020

Iasachtuithe reatha
- Inaisíoctha i dtráthchodanna
- Inaisíoctha seachas i dtráthchodanna
Iomlán na iasachtuithe reatha
Iasachtuithe neamhreatha
- Inaisíoctha i dtráthchodanna
Idir bliain amháin agus dhá bhliain
Idir dhá agus cúig bliana
Tar éis cúig bliana
- Inaisíoctha seachas i dtráthchodanna
Idir bliain amháin agus dhá bhliain
Idir dhá agus cúig bliana
Tar éis cúig bliana

Féach cuid (b) le haghaidh sonraí faoi rátaí úis is infheidhme.

Iasachtuithe reatha de réir saoráide

Tag

Fiach airgeadais tionscadail fadtéarmach neamhchúitimh
Iasachtuithe fadtéarmacha bainc
Iasachtuithe socrúcháin phríobháideacha

Iasachtuithe neamhreatha de réir saoráide

€m

€m

2
4
5

70.7
70.7

1.9
72.1
55.6
129.6

Tag

2021

2020

€m

€m

1
2
3
4
5

3,568.2
890.9
580.3
253.1
5,292.5

3,542.1
10.1
832.7
494.8
234.3
5,114.0

SÓCMHAINNÍ
Dliteanas - scéim pinsin BSL
Iasachtaí

5.4

(1.8)

-

3.6

Soláthairtí

17.9

(16.1)

-

1.8

5.6

-

(0.1)

5.5

78.0

(25.0)

(0.1)

52.9

Ionstraimí airgeadais díorthacha
Sócmhainní cánach iarchurtha iomlána

Maoin, gléasra agus trealamh

423.9

(2.4)

-

421.5

Ionstraimí airgeadais díorthacha

3.9

-

(0.1)

3.8

Cáin ghnóthachan caipitiúil

1.2

-

-

1.2

429.0

(2.4)

(0.1)

426.5

(351.0)

(22.6)

-

(373.6)

Dliteanais chánach iarchurtha iomlána
Glancháin iarchurtha (dliteanas) / sócmhainn

Eurobonds BSL
Fiach airgeadais tionscadail fadtéarmach neamhchúitimh
Bannaí steirling neamhchúitithe NIE Networks
Iasachtuithe fadtéarmacha bainc
Iasachtuithe socrúcháin phríobháideacha

Níl aon cheann de na hiasachtaí urraithe i gcoinne shócmhainní an Ghrúpa.

DLITEANAIS

187

Rinneadh BSL a rátáil A- ó Standard & Poor (ionchas seasmhach) agus A3 (comhionann le A-) ó Moody's (cobhsaí ionchais).

1. Eurobonds BSL
Sa tábla thíos tugtar sonraí faoi Eurobonds BSL a bhí san áireamh in iasachtaí an 31 Nollaig 2021:
Eisitheoir
ESB Finance DAC
ESB Finance DAC
ESB Finance DAC
ESB Finance DAC
ESB Finance DAC
ESB Finance DAC
ESB Finance DAC
ESB Finance DAC
1Eisíodh

Luach
Euro €300.0 milliún
Euro €500.0 milliún
Euro €600.0 milliún
Euro €500.0 milliún
Euro €500.0 milliún
Euro €100.0 milliún
Euro €700.0 milliún (Banna Glas)1
Stg £325.0 milliún

Dáta Eisiúna
Samhain 2013
Meitheamh 2015
Meitheamh 2016
Eanáir 2017
Samhain 2018
Aibreán 2019
Meitheamh 2019/ Iúil 2020
Eanáir 2020

€ 500.0 milliún i Meitheamh 2019 agus eisíodh €200.0 milliún i mí Iúil 2020.

Tenor
10 bliain
12 bhliain
15 bhliain
12 bhliain
15 bliain
25 bliain
11 bhliain
15 bhliain

Cúpón
3.494%
2.125%
1.875%
1.750%
2.125%
2.000%
1.125%
1.875%

Straitéis & Feidhmíocht

03

2021 TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS RÁITIS AIRGEADAIS BSL - Maireachtáil Ísealcharbóin a Chumasú

02

01

188

Rialachas Corparáideach
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22. IASACHTAÍOCHTAÍ AGUS FIACHAS EILE (AR LEAN)

22. IASACHTAÍOCHTAÍ AGUS FIACHAS EILE (AR LEAN)
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Ráitis Airgeadais

IASACHTAÍOCHTAÍ IONTAOIBH
2.

3.

Fiachas airgeadais tionscadail fhadtéarmach neamhiontaofa
Baineann an fiach seo le feirm ghaoithe sa Bhreatain Mhór (GB).						

MÁTHAIRCHUIDEACHTA

Eisitheoir

Luach

Dáta Eisiúna

Tenor

Cúpón

NIE Networks Limited

Stg £400.0 milliún

Meitheamh 2011

15 bhliain

6.375%

NIE Networks Limited

Stg £350.0 milliún

Meán Fómhair 2018

7 mbliana

2.500%

70.7

72.6

Iasachtuithe reatha
- Inaisíoctha i dtráthchodanna
- Inaisíoctha seachas i dtráthchodanna

-

55.1

70.7

127.7

Iasachtuithe fadtéarmacha bainc
Iarmhéid an 31 Nollaig 2021 Iarmhéid an 31 Nollaig 2020

Eisitheoir
€200 milliún ón mBanc Eorpach Infheistíochta (BEI) chun tacú le naisc inathnuaite don ghréasán leictreachais in iardheisceart na hÉireann

Euro €178.8 milliún

Iasachtaí fadtéarmacha eile bainc ar fhiach ráta comhlúthach a fuarthas ar iasacht
ar bhonn déthaobhach (seachas os cionn €200milliún)

Euro €29.2 milliún

€150.0 milliún Banc Infheistíochta na hEorpa (BEI) chun tacú le rolladh amach
Méadair

Euro €150 milliún

Saoráid creidmheasa imrothlaigh € 1.4 billiún (le sindeacáit de 14 banc)

Euro €200.0 milliún

Euro €43.7 milliún

0

Euro €296.7 milliún

0

Síníodh saoráid €150.0 milliún leis an mBanc Eorpach Infheistíochta (BEI) chun tacú le rolladh amach Méadair Chliste in Éirinn i mí Lúnasa 2020 agus
tarraingíodh anuas í go hiomlán an 31 Nollaig 2021 (2020 €nialas).

75.3

69.4

Idir dhá agus cúig bliana

173.1

194.5

Tar éis cúig bliana

334.3

233.6

582.7

497.5

250.8

(0.6)

Idir bliain amháin agus dhá bhliain

- Inaisíoctha seachas i dtráthchodanna
-

232.2

250.8

231.6

Iomlán na n-iasachtuithe neamhreatha

833.5

729.1

Iomlán na n-iasachtuithe gan íoc

904.2

856.8

Idir dhá agus cúig bliana

(a) Bainistíocht maoinithe agus leachtachta

I mí Feabhra 2020 chuaigh BSL isteach i Saoráid Chreidmheasa Réabhlóideach nua nasctha le hinbhuanaitheacht €1.4 billiún suas go dtí Feabhra
2025 le grúpa de cheithre bhanc idirnáisiúnta déag. Tháinig sé seo in áit na saoráide de luach €1.44 billiún a síníodh in 2015. I mí Dheireadh Nollaig
2021, leathnaíodh an saoráid go dtí mí na Feabhra 202. Tarraingíodh anuas €nialas na saoráide seo an 31 Nollaig 2021 (2020: €nialas).		
				
Iasachtuithe socrúcháin phríobháideacha

An Dara Socrúchán Príobháideach Sinsearach
nótaí neamhurraithe

- Inaisíoctha i dtráthchodanna

Euro €327.0 milliún

Saoráid € 200.0 milliún leis an mBanc Eorpach Infheistíochta (BEI) chun tacú le naisc in-athnuaite leis an líonra leictreachais in iardheisceart na
hÉireann. Tarraingíodh anuas €178.8 milliún na saoráide seo an 31 Nollaig 2021 (2020: €200.0 milliún).

An Chéad Socrúchán Príobháideach Sinsearach
nótaí neamhurraithe

Iasachtuithe neamhreatha

Idir bliain amháin agus dhá bhliain
0

Fiachas ráta sheasta eile an BEI

5.

2020
Iomlán
€m

Bannaí steirling neamhchúitithe NIE Networks

Iomlán na iasachtuithe reatha
4.

2021
Iomlán
€m

Iarmhéid amhail
31/12/2021
USD $273.5 milliún
Stg £10milliún

Cothromaíocht
amhail an
31 Nollaig 2020
USD $273.5 milliún
Stg £10milliún

Dáta Eisiúna
Nollaig 2003
Nollaig 2003

Stg £nialas

Stg £50milliún

Meitheamh 2009 Meitheamh 2021 7.310%

Baineann na príomhrioscaí leachtachta a bhíonn ag an nGrúpa le riachtanais sreafa airgid a eascraíonn as oibríochtaí ó lá go lá, oibleagáidí fiachais
aibíonn agus maoiniú clár infheistíochta caipitil. Déanann feidhm chisteáin an Ghrúpa an riosca seo a bhainistiú trí mheascán d’infheistíochtaí
leachtacha, airgead tirim agus coibhéisí airgid agus saoráidí bainc tiomnaithe neamhtharraingthe. Déanann an Grúpa idirbheartaíocht ar shaoráidí le
bainc chaidrimh agus bailíonn sé cistí i margaí caipitil fiachais chun aon riachtanais mhaoinithe a eascraíonn as fiachas aibithe, caiteachas caipitil agus
riachtanais ghinearálta ghnó a réamh-mhaoiniú nó a réamhfhálú.
Amhail an 31 Nollaig 2021 bhí breis agus € 1.9 billiún ar fáil ag an nGrúpa in airgead tirim nó i gcoibhéisí airgid agus i saoráidí geallta bainc, ag cinntiú
gur féidir éilimh leachtachta a chomhlíonadh de réir mar is gá. I measc na n-áiseanna tiomnaithe bainc tá saoráid iasachta sindeacáite le líon mór
institiúidí airgeadais rátáilte. D'éirigh leis an nGrúpa banna glas €500.0 milliún a bhailiú tar éis dáta an chláir chomhardaithe (féach nóta 33).

Dáta Aibíochta Cúpón
Nollaig 2023
6.050%
Nollaig 2023
6.000%

Díríonn straitéis bainistíochta fiach an Ghrúpa ar phróifíl punainne fiachais le meascán éagsúil contrapháirtithe, foinsí maoinithe agus aibíochtaí.
Úsáidtear maoiniú struchtúrtha neamhchúitimh agus cúláraigh theoranta nuair is cuí, agus costais mhaoinithe agus maolú riosca araon á gcur san
áireamh.

Tá coinníollacha ag an bhfiach socrúcháin phríobháideach agus ag saoráidí áirithe eile a éilíonn ar BSL cumhdaigh úis agus cúnaint sócmhainní áirithe
a choinneáil. An 31 Nollaig 2021, chomhlíon BSL go hiomlán na ceanglais chúnaint go léir a bhaineann leis an bhfiach socrúcháin phríobháideach agus
le saoráidí eile.
Falú ar ghlaninfheistíochtaí in oibríochtaí eachtracha
San áireamh in iasachtaí thuas 2020 tá iasachtaí bainc ainmnithe steirling, a ainmníodh mar fhál d’infheistíocht an Ghrúpa i bhfochuideachta ainmnithe
steirling sa Ríocht Aontaithe. Aisíocadh na hiasachtaí seo go hiomlán i rith na bliana 31 Nollaig 2020 mar a leagtar amach thíos:			
				
2021
2020
Iasachtaí ainmnithe steirling atá ainmnithe mar fhál d’infheistíocht an Ghrúpa i bhfochuideachta
€m
€m
Luach an 1 Eanáir

-

22.4

Aisíocaíocht sa bhliain

-

(21.6)

Gnóthachan/(caillteanas) ar aistriúchán go euro

-

(0.8)

Luach amhail an 31 Nollaig

-

-

(Caillteanas) / gnóthachan ar aistriú iasachta Euro laistigh idirghrúpa chuig
fochuideachta (tógtha chuig OCI)

-

(0.7)

Is iad seo a leanas próifíl aibíochta mhéid carraeireachta iasachtaí an Ghrúpa, agus dul in éag saoráidí ábhartha iasachtaí iasachta bainc tiomnaithe
												
Saoráid
Fiach Tarraingthe Neamhtharraingthe - Grúpa
Fiach Tarraingthe - Grúpa
Máthairchuideachta
agus Máthairchuideachta
2021
2020
2021
2020
2021
2020
Ag Aibiú
€m
€m
€m
€m
€m
€m
70.7

129.6

70.7

127.7

-

-

328.4

71.4

326.1

68.8

-

-

Idir dhá agus cúig bliana

1,361.4

1,120.1

173.1

426.7

1,400.0

1,400.0

I níos mó ná cúig bliana

3,602.7

3,922.5

334.3

233.6

-

-

5,363.2

5,243.6

904.2

856.8

1,400.0

1,400.0

I gceann bliana nó níos lú
Idir bliain amháin agus dhá bhliain

Straitéis & Feidhmíocht

Rialachas Corparáideach

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

22. IASACHTAÍOCHTAÍ AGUS FIACHAS EILE (AR LEAN)

22. IASACHTAÍOCHTAÍ AGUS FIACHAS EILE (AR LEAN)

Sa tábla seo a leanas leagtar amach aibíochtaí conarthacha iasachtaí Grúpa, lena n-áirítear na híocaíochtaí úis gaolmhara. Tá iasachtaí le glanluach de
€4,459.1 milliún (2019: Nollaig 2020: €4,386.9 milliún) le hiasachtaí fochuideachtaí sa Ghrúpa.		

Méid tugtha
anonn

Insreafaí eissreafaí / airgid
thirim - glan

Laistigh de
bhliain

1 - 2 mbliana

2 - 5 mbliana

Níos mó ná 5
amháin

€m

€m

€m

€m

€m

€m

4,472.3

5,229.1

168.9

419.6

695.9

3,944.7

890.9

1,086.8

40.8

40.8

1,005.2

-

Agus riosca ráta úis á bhainistiú aige, tá sé mar aidhm ag an nGrúpa tionchar na luaineachtaí gearrthéarmacha ar thuilleamh an Ghrúpa a laghdú. San
fhadtéarma, áfach, beidh tionchar ag athruithe buana ar rátaí úis ar thuilleamh comhdhlúite. Meastar go mbeadh méadú ginearálta de 50 bonnphointe i
rátaí úis (agus rátaí úis iarbhír comhfhreagracha) don bhliain tar éis brabús a mhéadú roimh chánachas agus cothromas a laghdú faoi na méideanna a
thaispeántar thíos. Glactar leis san anailís seo go bhfanann gach athróg eile, go háirithe rátaí airgeadra eachtraigh, seasmhach, lena n-áirítear an toimhde
nach bhfuil aon athrú ar rátaí boilscithe.			
						
31/12/2021

Iomlán na n-iasachtaíochtaí
gan íoc

5,363.2

6,315.9

209.7

460.4

1,701.1

3,944.7

50 bp laghdú
gnóthachán /
(caillteanas)

50 bp méadú
gnóthachán /
(caillteanas)

50 bp laghdú
gnóthachán /
(caillteanas)

€m

€m

€m

€m

Ús iníoctha

(0.6)

0.0

(0.7)

0.2

Gluaiseacht luacha chóir ar ionstraimí airgeadais

51.6

(54.5)

53.3

(56.7)

10.2

(10.7)

3.2

(3.4)

Iasachtaíochtaí neamhiontaoibh
Iomlán na n-iasachtaíochtaí
gan íoc

Brabús roimh chánachas

Ioncam cuimsitheach eile

31/12/2020
Iasachtaíochtaí iontaoibh

31/12/2020

50 bp méadú
gnóthachán /
(caillteanas)

31/12/2021
Iasachtaíochtaí neamhiontaoibh
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Ráitis Airgeadais

(b) Bainistíocht riosca ráta úis (ar lean)

(a) Bainistíocht maoinithe agus leachtachta (ar lean)

Iasachtaíochtaí iontaoibh

03
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4,398.9

5,227.4

227.7

162.8

968.4

3,868.5

844.7

1,067.4

40.4

40.4

510.4

476.2

5,243.6

6,294.8

268.1

203.2

1,478.8

4,344.7

Gnóthachain / (caillteanais) luacha chóir

Rinneadh na toimhdí seo a leanas maidir leis an anailís íogaireachta thuas:					
• ní bhaineann an anailís ar íogaireacht an chláir chomhardaithe i leith rátaí úis, arna seoladh thar ceann BSL agus a fhochuideachtaí ar lánúinéireacht,
lena n-áirítear NIE Networks, ach amháin le hionstraimí airgeadais díorthacha, toisc go n-iompraítear fiacha agus taiscí eile ar chostas amúchta agus
mar sin ní athraíonn a luach carraeireachta mar bogann rátaí úis;

(b) Bainistíocht riosca ráta úis
Nuashonraíodh beartas rátaí úis an Ghrúpa in 2021 agus is é an sprioc go mbeidh tromlach suntasach dá fhiach ag ráta úis seasta (nó nasctha le
boilsciú) go dtí aibíocht, agus 60% ar a laghad socraithe (nó nasctha le boilsciú) i gcónaí. Baintear é seo amach trí iasachtaí a fháil go díreach ag
rátaí úis seasta nó trí bhabhtálacha rátaí úis. Amhail an 31 Nollaig 2021, socraíodh 99.6% d’fhiachas an Ghrúpa go dtí aibíocht nó nasctha le boilsciú
(31 Nollaig 2020: 96.3%). Nochtar luach cóir na mbabhtálacha rátaí úis i nóta 23.		

• ríomhtar íogaireacht an úis fhabhraithe do ghluaiseachtaí i rátaí úis ar ghlan-risíochtaí ar ráta comhlúthach ar fhiach, taiscí agus ionstraimí díorthacha;

Maidir le dliteanais airgeadais úsmhara, léiríonn an tábla seo a leanas a rátaí úis éifeachtacha ar dháta an chláir chomhardaithe agus éifeacht
babhtálacha rátaí úis agus babhtálacha tras-airgeadra á gcur san áireamh:

• ní dhéanann athruithe ar shuim ghlanluacha ionstraimí airgeadais díorthacha nach bhfuil i gcaidrimh fálaithe difear don ráiteas ioncaim amháin; agus

Éifeachtach
ráta úis
%

Laistigh de
Iomlán bhliain amháin
€m

€m

• glactar leis go bhfuil díorthaigh atá ainmnithe mar fhálta sreafa airgid i gcoinne gluaiseachtaí i rátaí úis go hiomlán éifeachtach, taifeadta go hiomlán
laistigh de chothromas gan aon tionchar ar an ráiteas ioncaim;
• láimhseáiltear nach bhfuil aon ráta úis socraithe cheana féin ag cos snámh aon bhabhtála nó aon fhiachais ráta chomhlúthaigh, dá bhrí sin bíonn
tionchar ag athrú ar rátaí úis ar thréimhse iomlán 12 mhí don chuid úis fabhraithe de na ríomhanna íogaireachta. 					

1 - 2 bhliain

2 - 5 bhliain

Níos mó ná 5
amháin

€m

€m

€m

(c) Iasachtaí seachtracha a réiteach
GRÚPA

Iasachtuithe socrúcháin
phríobháideacha (ráta úis seasta)

6.15%

Iasachtaíochtaí neamhiontaoibh
(ráta úis seasta)

4.57%

Iasachtaí fadtéarmacha eile (ráta
ráta úis seasta agus athraitheach)

253.1
890.9

-

253.1
-

890.9

-

2021
Saoráidí Fiachais

Iarmhéid
amhail
1 Eanáir

Fáltais

Aisíocaíochtaí

Éifeachtaí
de mhalartú
malairte

€m

Iarmhéid
amhail
31 Nollaig

Eile

€m

€m

€m

€m

€m

3,542.1

-

-

24.5

1.6

3,568.2

12.0

-

(13.0)

0.5

0.5

-

832.7

-

-

57.7

0.5

890.9

San áireamh in iasachtaí fadtéarmacha eile san anailís seo tá dliteanais ráta chomhlúthaigh de €208 milliún (31 Nollaig 2020: €244 milliún).

Eurobonds BSL
Fiach airgeadais tionscadail fadtéarmach
neamhchúitimh
Bannaí steirling neamhchúitithe NIE Networks

Socraíodh an ráta úis éifeachtach ar iasachtaí socrúcháin phríobháidigh trí bhabhtálacha tras-airgeadra agus babhtálacha rátaí úis a úsáid.
Cuirtear babhtálacha boilscithe-nasctha san áireamh ag leibhéil ráta úis ainmniúil coibhéiseacha.

Iasachtuithe fadtéarmacha bainc

566.9

150.1

(73.7)

6.9

0.8

651.0

Iasachtuithe socrúcháin phríobháideacha

289.9

-

(58.2)

21.4

-

253.1

5,243.6

150.1

(144.9)

111.0

3.4

5,363.2

Eile

Iarmhéid
amhail
31 Nollaig

2.02%

4,219.1

70.6

75.4

470.6

3,602.5

Iomlán
2020
Saoráidí Fiachais

Eurobonds BSL
Fiach airgeadais tionscadail fadtéarmach
neamhchúitimh
Bannaí steirling neamhchúitithe NIE Networks

Iarmhéid
amhail 1 Eanáir

Fáltais

Aisíocaíochtaí

Éifeachtaí
de mhalartú
malairte

€m

€m

€m

€m

€m

€m

3,296.3

572.2

(309.1)

(18.9)

1.6

3,542.1

14.6

-

(1.9)

(0.8)

0.1

12.0

878.5

-

-

(46.2)

0.4

832.7

Iasachtuithe fadtéarmacha bainc

729.0

-

(155.5)

(7.0)

0.4

566.9

Iasachtuithe socrúcháin phríobháideacha

314.0

-

-

(24.0)

(0.1)

289.9

5,232.4

572.2

(466.5)

(96.9)

2.4

5,243.6

Iomlán

Straitéis & Feidhmíocht

Rialachas Corparáideach

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

22. IASACHTAÍOCHTAÍ AGUS FIACHAS EILE (AR LEAN)

23. IONSTRAIMÍ AIRGEADAIS DÍORTHACHA

MÁTHAIRCHUIDEACHTA
2021
Saoráidí Fiachais

Iarmhéid
amhail
1 Eanáir

Fáltais

€m

€m

Aisíocaíochtaí

Éifeachtaí
de mhalartú
malairte

Eile

Iarmhéid
amhail
31 Nollaig

€m

€m

€m

€m

Iasachtuithe fadtéarmacha bainc

566.9

150.0

(73.6)

7.0

0.8

651.1

289.9

-

(58.2)

21.4

-

253.1

Iomlán

856.8

150.0

(131.8)

28.4

0.8

904.2

Iasachtuithe socrúcháin phríobháideacha
Iomlán

193

Iompraítear ionstraimí airgeadais díorthacha ar luach cóir. Is é luach cóir ionstraime airgeadais an praghas a gheofaí chun sócmhainn a dhíol nó a íocfaí
chun dliteanas a aistriú in idirbheart ordúil idir rannpháirtithe sa mhargadh ar an dáta tomhais. Is é an modh a úsáidtear chun luach cóir ionstraimí
airgeadais an Ghrúpa a ríomh ná anailís ar shreabhadh airgid lascainithe, ag baint úsáide as ráta lascaine Libor agus ag léiriú riosca creidmheasa
contrapháirtí. Cuireann an modh seo ar chumas an Ghrúpa na sreafaí airgid a lascainiú ag ráta atá comhionann le ráta úis an mhargaidh atá i réim agus
aibíocht agus corrlach creidmheasa á gcur san áireamh.
Is iad seo a leanas luachanna córa ionstraimí airgeadais, arna ngrúpáil de réir aicme ionstraime:
2021
GRÚPA

Iasachtuithe fadtéarmacha bainc

Ráitis Airgeadais

(a) Luach cóir de réir aicme ionstraime airgeadais díorthach

Iasachtuithe socrúcháin phríobháideacha

2020
Saoráidí Fiachais

03
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02

01

192

Iarmhéid an
1 Eanáir

Fáltais

Aisíocaíochtaí

Éifeachtaí
de mhalartú
malairte

Eile

Iarmhéid
amhail
31December

Babhtálacha ráta úis
Babhtálacha ráta úis nasctha le boilsciú

Sócmhainní
neamhreatha

Sócmhainní
reatha

Sócmhainní
Athstruchtúraithe

Sócmhainní
Athstruchtúraithe

Iomlán

€m

€m

€m

€m

€m

0.1

-

(2.6)

(6.1)

(8.6)

-

-

(694.9)

(25.7)

(720.6)

€m

€m

€m

€m

€m

€m

729.0

-

(155.5)

(7.0)

0.4

566.9

Babhtálacha airgeadra

6.2

-

(20.8)

-

(14.6)

289.9

Conarthaí malairte eachtraí

4.7

11.5

(7.5)

(6.5)

2.2

856.8

Conarthaí réamhcheaptha maidir le praghsanna
breosla

75.3

584.2

(79.3)

(608.1)

(27.9)

86.3

595.7

(805.1)

(646.4)

(769.5)

Sócmhainní
neamhreatha

Sócmhainní
reatha

Sócmhainní
Athstruchtúraithe

Sócmhainní
Athstruchtúraithe

Iomlán

€m

€m

€m

€m

€m

3.4

0.4

(1.6)

-

2.2

314.0
1,043.0

-

(155.5)

(24.0)
(31.0)

(0.1)
0.3

2020

Babhtálacha ráta úis
Babhtálacha ráta úis nasctha le boilsciú

-

-

(571.3)

(21.2)

(592.5)

Babhtálacha airgeadra

-

-

(19.4)

-

(19.4)

Conarthaí malairte eachtraí

1.4

2.7

(3.5)

(4.6)

(4.0)

Conarthaí réamhcheaptha maidir le praghsanna
breosla

3.5

166.5

(9.1)

(166.9)

(6.0)

8.3

169.6

(604.9)

(192.7)

(619.7)

Sócmhainní
neamhreatha

Sócmhainní
reatha

Sócmhainní
Athstruchtúraithe

Sócmhainní
Athstruchtúraithe

Iomlán

€m

€m

€m

€m

€m

Babhtálacha ráta úis

0.1

3.1

(2.5)

(6.2)

(5.5)

Babhtálacha airgeadra

6.2

-

(20.8)

-

(14.6)

Conarthaí malairte eachtraí

11.5

11.5

(7.4)

(6.1)

9.5

Conarthaí réamhcheaptha maidir le praghsanna
breosla

73.1

538.9

(79.5)

(580.5)

(48.0)

90.9

553.5

(110.2)

(592.8)

(58.6)

Sócmhainní
neamhreatha

Sócmhainní
reatha

Sócmhainní
Athstruchtúraithe

Sócmhainní
Athstruchtúraithe

Iomlán

€m

€m

€m

€m

€m

3.4

0.4

(0.5)

-

3.3

-

-

(19.4)

-

(19.4)

Conarthaí malairte eachtraí

3.4

2.7

(3.5)

(4.6)

(2.0)

Conarthaí réamhcheaptha maidir le praghsanna
breosla

3.3

126.7

(7.7)

(146.4)

(24.1)

10.1

129.8

(31.1)

(151.0)

(42.2)

2021
MÁTHAIRCHUIDEACHTA

2020

Babhtálacha ráta úis
Babhtálacha airgeadra

Straitéis & Feidhmíocht

Rialachas Corparáideach

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
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23. IONSTRAIMÍ AIRGEADAIS DÍORTHACHA (AR LEAN)

Ráitis Airgeadais

195

(b) Bainistíocht maoinithe agus leachtachta - aibíocht ionstraimí airgeadais díorthach

(a) Luach cóir de réir aicme ionstraime airgeadais díorthach (ar lean)

Sa tábla seo a leanas leagtar amach aibíochtaí conarthacha ionstraimí airgeadais díorthach, lena n-áirítear na glansreafaí airgid neamh-lascainithe
gaolmhara atá inchurtha i leith iad. Meastar go mbeidh tionchar ag na hionstraimí airgeadais díorthacha seo ar bhrabús nó ar chaillteanas thar
thréimhse ama cosúil leis na heis-sreafaí airgid. Glan-dliteanais ionstraime airgeadais díorthaí de €710.9 milliún (2020: €577.5 milliún) san áireamh in
iarmhéideanna an Ghrúpa thíos, ach ní cuid de shócmhainní agus dliteanais na Máthairchuideachta iad toisc nach bhfuil siad á gcoinneáil go díreach ag
an Máthairchuideachta. Féach nóta 29 (b) le haghaidh anailíse breise ar shócmhainní agus dliteanais airgeadais Ghrúpa agus Máthairchuideachta.

Cinneann an Grúpa ag an tús ar cheart ionstraimí airgeadais a ainmniú i gcaidrimh fálaithe le haghaidh socruithe áirithe a chomhlíonann critéir
shonracha cuntasaíochta fálaithe IFRS 9									
(i) Babhtálacha ráta úis									
Tá babhtálacha ráta úis Stg £395 milliún curtha i gcrích ag an nGrúpa (2020: Stg £ 454.0 milliún) i ndáil le cuid áirithe dá iasachtaí arna sealbhú ag DAC
Airgeadais na Máthairchuideachta agus BSL agus fiachas áirithe a choinnítear i sócmhainní feirmeacha gaoithe eile laistigh den Ghrúpa.
Maidir le babhtálacha rátaí úis, cuirtear san áireamh sa luach cóir na rátaí seasta, comhlúthacha agus rátaí margaidh atá i réim ar dháta an chláir
chomhardaithe. De réir mar a dhéantar babhtálacha rátaí úis a mharcáil ar an margadh an 31 Nollaig 2021, tá a luach carraeireachta cothrom lena luach cóir.

31/12/2021

Tháinig laghdú € 10.8 milliún ar luach cóir na mbabhtálacha ráta úis. Léiríonn an ghluaiseacht marc diúltach ar ghluaiseachtaí margaidh sna
babhtálacha bunúsacha de € 12.3 milliún agus dul in éag ar bhabhtálacha le marc go suíomh margaidh de € 1.5 milliún i rith na bliana.
(ii) Babhtálacha ráta úis nasctha le boilsciú									
Fuarthas babhtálacha ráta úis atá nasctha le boilsciú agus luach cóir ar éadáil € 272.5 milliún i mí na Nollag 2010 mar chuid de cheannach an ghnó
NIE Networks. Níor cháiligh na babhtálacha ráta úis atá nasctha le boilsciú le haghaidh cuntasaíochta fálaithe faoi IFRS 9 ar ghnó NIE Networks a fháil.
Bíonn tionchar ag gluaiseachtaí coibhneasta i rátaí úis agus ionchais an mhargaidh ar ghluaiseachtaí innéacs praghsanna miondíola sa Ríocht Aontaithe
(RA) sa todhchaí ar luach cóir na mbabhtálacha rátaí úis atá nasctha le boilsciú.		
An 12 Aibreán 2021, chomhaontaigh an Grúpa, agus a bhainc chontrapháirtithe, le chéile athstruchtúrú a dhéanamh ar na babhtálacha, lena n-áirítear leasuithe
ar théarmaí áirithe. Áiríodh leis na hathruithe sin síneadh a chur le dáta an chlásail um fhoirceannadh éigeantach ón 22 Meitheamh 2022 go dtí an 22 Nollaig
2025 do na babhtálacha a tháinig in aibíocht an 22 Nollaig 2036. Áiríodh leis an athstruchtúrú freisin leasuithe ar ghné an ráta úis sheasta de na babhtálacha,
agus athrú ar líon na gcontrapháirtithe babhtála.
Ag eascairt as gluaiseachtaí i réamhrátaí úis, réamhphraghsanna RPI na Ríochta Aontaithe, rátaí malairte airgeadra eachtraigh agus íocaíochtaí i rith na
bliana, tháinig méaddú de €128.1 milliún ar luach cóir an dliteanais ar na babhtálacha seo sa bhliain dar críoch 31 Nollaig 2021 (2020: tháinig méadú
€2.9 milliún ar luach cóir an dliteanais). Léiríonn an ghluaiseacht marc diúltach do ghluaiseachtaí margaidh sna babhtálacha bunúsacha de €113.2
milliún (2020: gluaiseacht dhiúltach €47.4 milliún), a léirítear i gcostais airgeadais sa ráiteas ioncaim (nóta 9) agus íocaíochtaí de €28.1 milliún (2020:
€17.1 milliún) a d’eascair faoi na babhtálacha i rith na bliana. Ina theannta sin, léirítear gluaiseachtaí diúltacha aistriúcháin de €43.0 milliún (2020:
gluaiseachtaí dearfacha aistriúcháin de €33.2 milliún) i rith na bliana ar aistriú na mbabhtálacha ó steirling go euro san OCI.
(iii) Babhtálacha airgeadra									
Bíonn tionchar ag gluaiseachtaí i malairte eachtraí agus rátaí úis ar luach cóir na mbabhtálacha airgeadra. Aicmítear babhtálacha airgeadra BSL go
príomha mar fhálta sreafa airgid agus baineann siad go príomha leis na babhtálacha tras-airgeadra a dhéantar i dtaca leis an bhfiach socrúcháin
phríobháideach, a thuairiscítear i nóta 21. Rinneadh na babhtálacha tras-airgeadra seo d’fhonn dollar SAM agus ús steirling agus aisíocaíochtaí
príomhúla ar an bhfiach bunúsach go euro a mhalartú, agus ar an gcaoi sin an riosca ar na híocaíochtaí seo a fhálú go dtí aibíocht ó 2010 go 2023

Ordlathas luacha chóir								
Tá tuilleadh faisnéise faoi na modhanna chun ionstraimí airgeadais a luacháil le fáil i nóta 29.
Athchóiriú Tagarmharcála Ráta Úis								
An 5 Márta 2021, d’fhógair Údarás um Iompar Airgeadais na RA go scoirfidh socruithe uile LIBOR, amhail ar dhátaí sonraithe áirithe sa todhchaí, de
bheith á soláthar ag aon riarthóir nó nach mbeidh siad ionadaíoch a thuilleadh don mhargadh agus don réaltacht eacnamaíoch a bhfuil sé beartaithe iad
a thomhas agus nach n-athbhunófar an ionadaíocht sin.
Amhail an 31 Nollaig 2021, bhí BSL tar éis a iasachtaí GBP agus a iasachtaí idirchuideachta a aistriú nó bhí sé á n-aistriú ó thagairt a dhéanamh do
LIBOR go SONIA, i gcomhréir le Prótacal Cúltaca Chomhlachas an Mhargaidh Iasachta. Amhail an 31 Nollaig 2021, d’aistrigh BSL a phunann díorthach
GBP ó LIBOR go SONIA, i gcomhréir leis an bPrótacal um Bhabhtálacha Idirnáisiúnta agus Comhlachas Cúltaca maidir le Díorthaigh. San Eoraip,
tugadh an t-aistriú Eonia-€STR, atá teicniúil amháin i bhfianaise an naisc sheasta idir an dá innéacs seo, chun críche ag deireadh mhí na Nollag 2021.
Tá sonraí sa tábla seo a leanas ar na hionstraimí airgeadais go léir atá ag an nGrúpa an 31 Nollaig 2021 a thagraíonn do GBP LIBOR agus nach bhfuil
aistrithe fós chuig SONIA nó tagarmharc ráta úis eile. Mar chuid den phróiseas seo leasaigh an Grúpa an comhaontú saoráide de €1,400.0 milliún chun
ligean d'athsholáthar LIBOR, níl an tsaoráid tarraingthe ag deireadh na bliana.

Sócmhainní

Athstruchtúraithe

Babhtálacha airgeadra

Mar atá fós le haistriú go
dtí ráta úis tagarmhairc eile
amhail ráta úis amhail an 31
Nollaig 2021
Sócmhainní Athstruchtúraithe

€m

€m

€m

€m

-

(1,494.7)

-

(29.2)

Insreafaí
d’airgead tirim
/ (eis-sreafaí)
Méid tugtha
airgid thirim
anonn conartha - glan

Laistigh de
bhliain

1 - 2 mbliana

2 - 5 mbliana

Níos mó ná
5 mbliana

€m

€m

€m

€m

€m

€m

0.1

0.1

0.1

-

-

-

6.2

6.8

0.8

6.0

-

-

16.2

21.4

18.0

2.5

0.9

-

Conarthaí réamhcheaptha maidir le
praghsanna breosla

659.5

657.2

584.2

56.8

16.2

-

Iomlán na sócmhainní

682.0

685.5

603.1

65.3

17.1

-

Babhtálacha ráta úis

(8.6)

(10.1)

(2.2)

(3.2)

(4.4)

(0.3)

Conarthaí malairte eachtraí

(720.6)

(755.8)

(25.4)

(191.8)

(348.3)

(190.3)

Babhtálacha airgeadra

Babhtálacha ráta úis nasctha le boilsciú

(20.8)

(19.4)

(7.0)

(4.6)

(7.8)

-

Conarthaí malairte eachtraí

(13.9)

(15.5)

(8.1)

(1.6)

(5.8)

-

(687.6)

(685.5)

(608.0)

(65.0)

(12.5)

-

(1,451.5)

(1,486.3)

(650.7)

(266.2)

(378.8)

(190.6)

(769.5)

(800.8)

(47.6)

(200.9)

(361.7)

(190.6)

Babhtálacha ráta úis

3.8

4.0

1.9

1.2

0.9

-

Conarthaí malairte eachtraí

Dliteanais Iomlána

Chomh maith le conarthaí malairte eachtraí a rinneadh maidir le hiasachtaí an Ghrúpa, tá conarthaí malairte eachtraí déanta ag an nGrúpa maidir
le costais fuinnimh, Comhaontuithe Seirbhíse Fadtéarmacha (LTSAanna) agus riachtanais ceannaigh breosla (atá i ndollair SAM agus steirling). Tá
aibíochtaí na gconarthaí seo ag leathnú go dtí 2024. Aithníodh gluaiseachtaí luach cóir dearfach iomlán de €9.6 milliún (2020: gluaiseachtaí diúltacha
de €16.6 milliún) i rith na bliana maidir le conarthaí malairte eachtraí den sórt sin, ar aithníodh gluaiseacht luach cóir diúltach de €0.6 milliún (2020:
gluaiseachtaí dearfacha de €0.2 milliún) trí OCI agus aithníodh gluaiseacht luach cóir dearfach de €10.2 milliún (2020: gluaiseacht diúltach €16.8
milliún) sa ráiteas ioncaim.					

Luach tugtha anonn an
31 Nollaig 2021

Babhtálacha ráta úis

Conarthaí réamhcheaptha maidir le
praghsanna breosla

Níor tháinig aon neamhéifeachtacht faoi bhrí IFRS 9 chun cinn maidir leis na babhtálacha airgeadra i rith na bliana (2020: € nialas). San áireamh
ar leithligh sa ráiteas ioncaim don bhliain 31 Nollaig 2021 tá caillteanas de € 18.2 milliún (2020: gnóthachan de € 20.5 milliún) a eascraíonn as
babhtálacha tras-airgeadra atá fritháirithe go mór ag gluaiseachtaí san aistriúchán ar na hiasachtaí bunúsacha airgeadra fálaithe ag na rátaí malairte atá
i réim.

Fiachas fadtéarmach
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Glanshócmhainní díorthaigh /
(dliteanais)
31/12/2020

4.1

4.5

3.8

0.7

-

-

Conarthaí réamhcheaptha maidir le
praghsanna breosla

170.0

170.0

166.4

2.9

0.7

-

Iomlán na sócmhainní

177.9

178.5

172.1

4.8

1.6

-

(1.6)

(1.7)

(0.5)

(0.4)

(0.7)

(0.1)

(592.5)

(598.5)

(21.2)

(577.3)

-

-

(19.4)

(18.0)

(4.1)

(3.3)

(16.3)

5.7

(8.1)

(8.6)

(5.2)

(0.6)

(2.8)

-

Conarthaí réamhcheaptha maidir le
praghsanna breosla

(176.0)

(176.0)

(166.8)

(7.3)

(1.9)

-

Dliteanais Iomlána

(797.6)

(802.8)

(197.8)

(588.9)

(21.7)

5.6

Glanshócmhainní díorthaigh /
(dliteanais)

(619.7)

(624.3)

(25.7)

(584.1)

(20.1)

5.6

Babhtálacha ráta úis
Babhtálacha ráta úis nasctha le boilsciú
Babhtálacha airgeadra
Conarthaí malairte eachtraí

Straitéis & Feidhmíocht

Rialachas Corparáideach

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

23. IONSTRAIMÍ AIRGEADAIS DÍORTHACHA (AR LEAN)

23. IONSTRAIMÍ AIRGEADAIS DÍORTHACHA (AR LEAN)

(c) Cúlchistí Fálaithe							

Is iad seo a leanas éifeachtaí na n-ionstraimí fálaithe ar úsáideadh cuntasaíocht fálaithe ina leith (roimh chánachas) ar staid airgeadais agus ar
fheidhmíocht an Ghrúpa:		

Cúlchiste fhalú sreafa airgid1

Glanchaillteanais luacha chóir
Gluaiseachtaí glanluacha chóir d'infheisteoirí cuntasaithe cothromais
Aistrithe chuig ráiteas an ioncaim
Gluaiseachtaí cánach iarchurtha
(Gnóthacháin)/caillteanais iomlána:
1
2

197

Ráitis Airgeadais

(d) Éifeachtaí cuntasaíochta fálaithe ar an staid airgeadais agus ar fheidhmíocht				

Baineann gluaiseachtaí cúlchistí fálaithe an Ghrúpa leis na hionstraimí fálaithe seo a leanas:				

Cúlchiste fálaithe (gnóthachain) /
caillteanais
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Babhtálacha
Airgeadra Babhtálacha
ráta úis
ráta úis

Conarthaí
Babhtálacha ráta Babhtálacha - ráta Conarthaí praghais
phraghas
úis tras-airgeadra úis tras-airgeadra breosla ar aghaidh conarthaí praghais
USD
USD - Gáis (Leibhéal 3)2
(Leibhéal 3)2

Conarthaí
malairte
eachtraí

Conarthaí
praghais
breosla ar
aghaidh2

Iomlán

€m

€m

€m

€m

€m

1.5

-

0.6

9.9

12.0

-

(67.2)

8.1

-

(59.1)

(8.6)

-

-

(15.6)

(24.2)

0.9

17.1

(5.9)

0.7

12.8

(6.2)

(50.1)

2.8

(5.0)

(58.5)

Cuimsíonn an cúlchiste fálaithe sreabhadh airgid méid de €2.5 milliún a bhaineann le costas fálaithe.				
Cuirtear conarthaí a nascann an réamhphraghas leictreachais níos dlúithe le réamhphraghsanna breosla i láthair mar chonarthaí réamhcheaptha
breosla an 31 Nollaig 2021.								

Neamhéifeachtacht fálaithe								
Cinntear éifeachtacht fálaithe ag tús an chaidrimh fálaithe agus trí mheasúnuithe éifeachtúlachta ionchasacha tréimhsiúla lena chinntiú go bhfuil
caidreamh eacnamaíoch ann idir an earra fálaithe agus an ionstraim fálaithe.					
Conarthaí malairte eachtraí								
Maidir le fálta ceannacháin airgeadra eachtraigh, téann an Grúpa i gcaidrimh fálaithe nuair a bhíonn téarmaí criticiúla na hionstraime fálaithe
comhoiriúnach go díreach le téarmaí na míre fálaithe. Déanann an Grúpa measúnú cáilíochtúil ar éifeachtúlacht. Má théann athruithe ar chúinsí i
bhfeidhm ar théarmaí an earra fálaithe ionas nach mbeidh na téarmaí criticiúla comhoiriúnach go díreach le téarmaí criticiúla na hionstraime fálaithe,
úsáideann an Grúpa an modh díorthach hipitéiseach chun neamhéifeachtacht a chinneadh.
I bhfálta ceannacháin airgeadra eachtraigh, d’fhéadfadh neamhéifeachtacht teacht chun cinn má athraíonn uainiú an idirbhirt réamhaisnéise ón méid a
measadh i dtosach, nó má tá athruithe ar riosca creidmheasa.							
Conarthaí breosla agus leictreachais ar aghaidh								
Maidir le fálta réamhchonarthaí agus réamhchonarthaí leictreachais, téann an Grúpa i mbun caidrimh fálaithe nuair a bhíonn téarmaí criticiúla na
hionstraime fálaithe comhoiriúnach le téarmaí an earra fálaithe. D’fhéadfadh neamhéifeachtacht teacht chun cinn má athraíonn uainiú nó cainníocht
an idirbhirt réamhaisnéise ón méid a measadh i dtosach, nó má tá athruithe ar riosca creidmheasa. Déantar neamhéifeachtacht fálta le haghaidh
réamhchonarthaí breosla agus leictreachais a thomhas ag baint úsáide as an modh díorthach hipitéiseach.
Laistigh dá chúrsa rialta gnó, déanann an Grúpa conarthaí díola agus ceannaigh le haghaidh earraí, gás agus leictreachas san áireamh. Sa chás go
ndearnadh an conradh agus go gcoinnítear é á shealbhú chun críocha tráchtearraí a fháil nó a sheachadadh de réir riachtanais díolachán, ceannaigh nó
úsáide ionchasacha an Ghrúpa, ainmnítear na conarthaí mar chonarthaí úsáide féin agus tugtar cuntas orthu mar chonarthaí feidhmiúcháin. Mar sin níl
na conarthaí seo faoi raon feidhme IFRS 9 - Ionstraimí Airgeadais.				
Babhtálacha ráta úis tras-airgeadra								
Déanann an Grúpa babhtálacha rátaí úis a bhfuil téarmaí criticiúla comhchosúla acu leis an mír fálaithe, amhail ráta tagartha, dátaí íocaíochta, aibíochtaí
agus méid barúlach. Aithnítear an earra fálaithe mar chion den mhéid gan íoc suas go dtí méid barúlach na mbabhtálacha. Déantar neamhéifeachtacht
fálta le haghaidh babhtálacha rátaí úis a thomhas ag baint úsáide as na prionsabail chéanna agus a bhaineann le fálta conarthaí malairte eachtraí.
D’fhéadfadh sé tarlú go príomha mar gheall ar dhifríochtaí i dtéarmaí criticiúla idir na babhtálacha ráta úis agus na hiasachtaí.

€m

€m

€m

€m

Suim tugtha anonn- sócmhainn / (dliteanas)
amhail 31 Nollaig 2021

Aonad suim tugtha anonn

5.0

(20.8)

(48.8)

49.3

Aonad ainmniúil

$m

£m

Gwh

Gwh

173.5

281.1

2,388.4

2,388.4

Dáta aibíochta - is luaithe

Méid barúlach

Dec-23

Nov-28

Jan-21

Jan-21

Dáta aibíochta - is déanaí

Dec-23

Nov-28

Dec-24

Dec-24

Cóimheas fálaithe1

1:1

1:1

1:1

1:1

Athrú ar aonad luach cóir

€m

€m

€m

€m

12.8

(16.2)

(32.4)

35.7

(12.8)

16.2

32.4

(35.7)

Ráta úis % /
Ráta FX

Ráta úis % /
Ráta FX

€/Mwh

€/Mwh

5.69%/

3.25%/

164.0

164.0

1.19

0.8882

Athrú ar luach cóir ar ionstraimí
fálaithe gan íoc ón 1 Eanáir
Athrú ar luach an earra fálaithe a úsáidtear
chun éifeachtacht fálaithe a chinneadh
Aonad ráta / praghais
Meánráta / praghas fálaithe ualaithe

1

Is é an cóimheas fálaithe ná cainníocht na hionstraime fálaithe in aghaidh chainníocht na míre fálaithe. Cinntear an cóimheas fálaithe
iomchuí bunaithe ar fhachtóirí ar leith amhail méideanna na dtráchtearraí a theastaíonn, neamhchosaintí ar conradh malairte eachtraí agus
rátaí úis.

2

Níl meánráta / praghas fálaithe ualaithe infheidhme maidir leis na conarthaí Leibhéal 3 thuas. Nascann ionstraimí fálaithe Leibhéal 3
leictreachas níos dlúithe le hionchuir breosla.						

Rialachas Corparáideach

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

24. DLITEANAIS PHINSIN

24. DLITEANAIS PHINSIN (AR LEAN)

Feidhmíonn an Grúpa roinnt Scéimeanna Pinsin d’fhoireann i bPoblacht na hÉireann, i dTuaisceart Éireann agus sa Ríocht Aontaithe (an Ríocht
Aontaithe). Tá socruithe pinsin maidir le baill foirne i bPoblacht na hÉireann lena n-áirítear fostaithe BSL ar iasacht thar lear leagtha amach i gcuid (a)
thíos. Déantar cur síos ar shocruithe pinsin maidir le baill foirne sa Ríocht Aontaithe agus i dTuaisceart Éireann i gcuid (b) agus (c).
(a) Máthairchuideachta agus Grúpa - Poblacht na hÉireann
(i) Scéim Pinsin Sochair Sainithe BSL (An Scéim)
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Straitéis & Feidhmíocht
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Ráitis Airgeadais
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(a) Máthairchuideachta agus Grúpa - Poblacht na hÉireann (ar lean)
(i) Scéim Pinsin Sochair Sainithe BSL (An Scéim) (ar lean)
Cuntasaíocht 								
Is é IAS 19 (athbhreithnithe) Sochair Fostaithe an caighdeán cuntasaíochta ábhartha chun an bealach ar cheart sochair iarfhostaíochta a léiriú i ráitis
airgeadais BSL.

Maoinítear pinsin d’fhormhór na bhfostaithe sa ghnó leictreachais trí Scéim Pinsin ranníocach ar a dtugtar Scéim Pinsin Sochair Sainithe BSL. Tá an
ciste dílsithe d’Iontaobhaithe a ainmníonn BSL agus a chomhaltaí chun leasa na bhfostaithe agus a gcleithiúnaithe amháin. Is Scéim sochair shainithe í
an Scéim agus tá sí cláraithe mar sin leis an Údarás Pinsean.

Léiríonn na ráitis airgeadais na hoibleagáidí seo a leanas ar an Scéim:

Ordaíonn na rialacháin lena rialaítear an Scéim na sochair atá le soláthar agus na ranníocaíochtaí atá le híoc ag BSL agus ag na baill rannpháirteacha.
D'ainneoin nádúr sochair shainithe na sochar, níl aon oibleagáid dhlíthiúil ar BSL ranníocaíochtaí a mhéadú chun na sochair sin a choinneáil i gcás
easnaimh. Ní féidir ráta ranníocaíochta BSL a athrú gan comhaontú BSL agus cead ón Aire Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide. Má thagann easnamh
chun cinn sa todhchaí, tá oibleagáid ar BSL faoi na rialacháin dul i gcomhairle leis an gCoiste Aoisliúntais, leis na hIontaobhaithe agus le hAchtúire na
Scéime chun breithniú a dhéanamh ar an ngá atá le Scéim leasaitheach a chur isteach le haghaidh ceadú Aireachta. Tá sé seo difriúil leis an ngnáthchur
chuige sochair shainithe ‘iarmhéid costais’, i gcás ina ndlitear ar an bhfostóir iarmhéid na ranníocaíochtaí a theastaíonn chun sochair a mhaoiniú a íoc.

• Tá oibleagáidí de €94.7 milliún leis an Scéim san áireamh freisin ar an gclár comhardaithe, ar a bhfuil:
- Ranníocaíochtaí seirbhíse roimhe seo - cuimsíonn an ráta leanúnach ranníocaíochta ó BSL ranníocaíocht i leith seirbhíse a fabhraíodh in 2010
roimhe seo. Aithnítear luach reatha na ranníocaíochtaí amach anseo maidir leis an tseirbhís sin roimhe seo ar an gclár comhardaithe. Tá méideanna
nach bhfuil le híoc fós faoi réir muirear maoinithe bliantúil agus caitear é seo sa ráiteas ioncaim.
-	Cláir Théarfa Deonaí roimhe seo (VS) - in 2010 d’aithin BSL tiomantas seasta sa todhchaí maidir le baill foirne a d’fhág an Chuideachta faoi chláir
VS roimhe seo. Déanfaidh BSL ranníocaíochtaí pinsin i leith na foirne sin agus aithnítear luach cóir na ranníocaíochtaí sin amach anseo ar an gclár
comhardaithe. Tá méideanna nach bhfuil le híoc fós faoi réir muirear maoinithe bliantúil agus caitear é seo sa ráiteas ioncaim.

staighre		
Go stairiúil shocraigh ranníocaíochtaí na Scéime ranníocaíochtaí BSL agus chomhaltaí araon ar feadh tréimhsí fada. Roinnt uaireanta ó na 1980idí
luatha, thuairiscigh an Achtúire Scéime easnamh sa Scéim. Ar gach ócáid chuaigh BSL, de réir a oibleagáidí faoi rialacha na Scéime, i gcomhairle leis
an gCoiste, leis na hIontaobhaithe agus leis an Achtúire. Tar éis plé leis na ceardchumainn, réitíodh easnaimh trí ranníocaíochtaí ó BSL agus ó bhaill na
Scéime Pinsin a mhéadú.
Tháinig Comhaontú Pinsean 2010 i ndiaidh easnamh achtúireach an 31 Nollaig 2008 de € 1,957.0 milliún. Aithníodh nach raibh sé indéanta aghaidh a
thabhairt ar easnamh den sórt sin trí ranníocaíochtaí méadaithe. Cuireadh idirbheartaíochtaí idir BSL agus Grúpa Ceardchumann BSL (ionadaithe fostaithe)
i gcrích le Comhaontú Pinsean suntasach 2010 (a d’fhormheas fostaithe i mí Iúil 2010 agus a dhaingnigh Bord BSL go foirmiúil an 20 Deireadh Fómhair
2010). Áiríodh ar phríomhghnéithe an Chomhaontaithe samhail pinsin Tuilleamh Meán Athghairme Gairme (CARE) a thabhairt isteach le haghaidh
sochar a thuilltear tar éis 1 Eanáir 2012, reo pinsin agus pá, scor den nasc stairiúil idir méaduithe tuarastail agus pinsin, agus cur i bhfeidhm a tástáil
sócmhainneachta maidir le haon mhéaduithe pinsin sa todhchaí. Níor athraíodh na rátaí ranníocaíochta seasta don fhostóir ná do bhaill na Scéime. Faoin
gComhaontú d'aontaigh BSL instealladh airgid aon uaire isteach sa Scéim, iníoctha thar roinnt blianta, a raibh luacháil chomhaontaithe chun críocha
achtúire amhail an 1 Eanáir 2010 de € 591.0 milliún. In 2020, d’íoc BSL an t-iarmhéid eile den mhéid seo le hIontaobhaithe na Scéime. Faoin gComhaontú
dúnadh ballraíocht na Scéime do shaoránaigh nua. Cheadaigh an tAire na hathruithe a tháinig as Comhaontú Pinsean 2010 ina dhiaidh sin.
Dhearbhaigh Achtúire na Scéime le linn 2021 go raibh sócmhainní na Scéime ar bhonn achtúireach, cothrom i gcoitinne lena dliteanais amhail ag
deireadh 2020. I gcás go dtagann easnamh achtúireach chun cinn sa todhchaí, beidh an oibleagáid ar BSL, mar atá leagtha amach i rialacháin na
Scéime, dul i gcomhairle leis na páirtithe sa Scéim gan athrú. Mar sin féin, bhí easnamh ann i gcás foirceanta faoin gCaighdeán Íosta Maoinithe (MFS).
Féach an rannóg Luachála Caighdeánach Foirceanta / Íosta Maoinithe thíos.			

•	Ranníocaíochtaí leanúnacha - aithnítear iad seo sa ráiteas ioncaim mar thabhaítear iad. Aithnítear aon mhéideanna neamhíoctha ag deireadh na
bliana mar dhliteanais ar an gclár comhardaithe.

(ii) Scéim Pinsin Ranníocaíochta Sainithe BSL
Oibríonn BSL Scéim ranníocaíochta sainithe ceadaithe ar a dtugtar Scéim Pinsin Ranníocaíochta Sainithe BSL d’fhostaithe fochuideachtaí BSL i
bPoblacht na hÉireann agus, ón 1 Samhain 2010, foireann nua na Máthairchuideachta. Íocann na baill agus an fostóir ranníocaíochtaí ag rátaí seasta.
Léiríonn na sochair a urraíodh ag am scoir ciste carntha gach fostaí agus costas na sochar ceannaigh ag an am sin. Déantar sochair bháis a árachú ar
bhonn Grúpa agus féadtar iad a íoc i bhfoirm cnapshuime agus / nó pinsean marthanóra. Léiríonn an muirear pinsin don bhliain ranníocaíocht shainithe
an fhostóra agus b’ionann é agus € 17.0 milliún (2020: €15.8 milliún). 			
(b) Scéim Geallsealbhóirí FM na Ríochta Aontaithe
Ina theannta sin, oibríonn BSL scéim pinsin geallsealbhóirí sa RA dá fhostaithe go léir sa Bhreatain Bheag. Íocann na baill agus an fostóir ranníocaíochtaí
ag rátaí seasta. Léiríonn na sochair a urraíodh ag am scoir ciste carntha gach fostaí agus costas na sochar ceannaigh ag an am sin. Déantar sochair
bháis a árachú ar bhonn Grúpa agus féadtar iad a íoc i bhfoirm cnapshuime agus / nó pinsean marthanóra. Coinnítear sócmhainní na Scéime seo i
gcuntais geallsealbhóirí aonair arna mbainistiú ag Legal & General Assurance Society Limited. Léiríonn an muirear pinsin don bhliain ranníocaíocht
shainithe an fhostóra agus b’ionann é agus € 0.7 milliún (2019: €0.8 milliún)
(c) Scéim Pinsin Leictreachais Thuaisceart Éireann

Sainmhínithe 								

Tá tromlach na bhfostaithe i NIE Networks ina mbaill de Scéim Pinsin Leictreachais Thuaisceart Éireann (Scéim Líonraí NIE). Tá dhá chuid ann:
Roghanna, ar socrú ceannaigh airgid é trína ndéanann an fostóir ranníocaíochtaí na mball a mheaitseáil go ginearálta le huasmhéid 7% den tuarastal,
agus Fócas a sholáthraíonn sochair bunaithe ar thuarastal inphinsin ar scor nó ar scor níos luaithe ón tseirbhís. Tá an fócas dúnta do bhaill nua ó 1998
agus dá bhrí sin faoin modh creidmheasa aonaid réamh-mheasta méadóidh an costas seirbhíse reatha do bhaill na coda seo mar chéatadán den
tuarastal agus iad ag druidim leis an aois scoir. Coinnítear sócmhainní Scéim Líonraí NIE faoi iontaobhas agus infheistíonn na hIontaobhaithe iad ar
chomhairle ó bhainisteoirí infheistíochta gairmiúla. 		

Tá trí mhodh éagsúla ann chun stádas airgeadais na Scéime a mheas:
• Luacháil Achtúireach Leanúnach.
• Íoschaighdeán Maoinithe, faoin Acht Pinsean.
• Cuntasaíocht, mar atá leagtha amach i gCaighdeán Cuntasaíochta Idirnáisiúnta 19, Sochair Fostaithe.		

Éilíonn reachtaíocht na RA go ndéantar scéimeanna pinsin a mhaoiniú go stuama. Rinne Achtúire cáilithe an luacháil mhaoinithe deireanach ar an gcuid
fócas na scéime amhail an 31 Márta 2020 agus léirigh sé easnamh de € 238.8 milliún. Tá an Chuideachta ag íoc ranníocaíochtaí easnaimh de € 22.6
milliún in aghaidh na bliana (ag méadú de réir boilscithe) ón 1 Aibreán 2018. Íocann NIE Networks ranníocaíochtaí 43.0% de thuarastail inphinsin i leith
fabhrú reatha móide costais mhíosúla € 104,000 (2020: 39.6% agus € 90,000 faoi seach), agus baill ghníomhacha ag íoc 6% eile de thuarastail inphinsin.

Déanann gach ceann de na modhanna seo an Scéim a mheas ó pheirspictíochtaí ar leith ag úsáid toimhdí agus réamh-mheastacháin a d’fhéadfadh a
bheith difriúil.

Próifíl na Scéime

Níl sé i gceist ag BSL go ndéanfar aon ranníocaíochtaí breise, seachas na ranníocaíochtaí dá bhforáiltear faoi láthair faoi rialacháin na scéime (a
thuairiscítear thíos).

Luacháil Achtúireach Leanúnach 								
Glactar leis leis an modh luachála seo go leanfaidh an Scéim agus BSL ar aghaidh go ceann i bhfad - ní luacháil foirceanta í. Dheimhnigh Achtúire
na Scéime in 2021 go raibh an Scéim cothromaithe den chuid is mó ar bhonn achtúireach leanúnach ag deireadh 2020, ie, bunaithe ar na toimhdí a
rinneadh, go bhfuiltear ag tuar go mbeidh an Scéim in ann a cuid oibleagáidí a chomhlíonadh de réir mar a bheidh siad dlite.
Luacháil Caighdeánach Foirceanta / Íosta Luachála							
Ceanglaíonn an tAcht Pinsean ar Iontaobhaithe na Scéime a mheas freisin an bhféadfadh sé caighdeán forordaithe áirithe a chomhlíonadh, ar a dtugtar
an Caighdeán Íosta Maoinithe (MFS). Déanann sé seo measúnú féachaint an ndéanfaí an sochar a dhaingniú ar an dáta sin dá ndéanfaí an Scéim a
fhoirceannadh ar dháta luachála teoiriciúil sonraithe. Ba chóir a thabhairt faoi deara nach bhfuil sé beartaithe ag BSL an Scéim a fhoirceannadh.
Dhearbhaigh Achtúire na Scéime le linn 2021 go raibh sócmhainní na Scéime Sochair Shainithe BSL ar bhonn achtúireach, cothrom i gcoitinne lena
dliteanais amhail ag deireadh 2020. Bhí easnamh ann áfach i gcás foirceanta de réir tástála ar a dtugtar Caighdeán Íosmhaoinithe (MFS). D’aontaigh na
páirtithe sa Scéim Togra Maoinithe le linn 2021 a raibh sé mar aidhm aige aghaidh a thabhairt ar an easnamh rialála faoi dheireadh 2021. Cheadaigh an
Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide an Togra seo sular shínigh na hIontaobhaithe, BSL agus Achtúire na Scéime é agus cuireadh faoi bhráid an
Údaráis Pinsean i mí Lúnasa 2021 é. Ghlac an Togra Maoinithe leis go n-athrófaí gnáthaois scoir na Scéime go dtí 67 agus ansin go 68 i gcomhréir leis an
mbealach pleanáilte d’Aois an Phinsin Stáit (SPA) sular ritheadh reachtaíocht nua i mí na Nollag 2020 ag coinneáil SPA ag 66 agus bunaíodh Coimisiún
um Phinsin chun athbhreithniú a dhéanamh ar SPA. Áiríodh sa Togra Maoinithe gealltanas ó BSL athbhreithniú a dhéanamh ar thorthaí an Choimisiúin
um Pinsin agus, más gá, scéim leasaithe a thabhairt ar aghaidh chun éifeacht a thabhairt d’aoiseanna scoir 67/68. Chuaigh an Togra Maoinithe in éag ag
deireadh 2021 agus i gcomhréir le hamlíne MFS tá measúnú á dhéanamh faoi láthair chun a chinneadh an gcomhlíonann sé ceanglais MFS.
Níl sé i gceist ag BSL aon ranníocaíochtaí breise a dhéanamh, seachas na gnáth-ranníocaíochtaí leanúnacha (suas le 16.4% den tuarastal inphinsin,
chomh maith le ranníocaíochtaí fostaí suas le 8.5%).

Cuimsíonn an glan-dliteanas sochair d’fhostaithe reatha, iarfhostaithe agus pinsinéirí reatha. Go ginearálta, tá thart ar 20% de na dliteanais inchurtha i
leith fostaithe reatha, 5% d’iarfhostaithe agus 75% do phinsinéirí reatha. Is léiriú é fad na Scéime ar an meán-am ualaithe go dtí go ndéantar íocaíochtaí
sochair. Maidir le Scéim Líonraí NIE, tá an ré thart ar 15 bliana (2020: 14 bliana) bunaithe ar an luacháil mhaoinithe dheireanach. Toimhdí airgeadais Tá
luacháil na coda fócais de Scéim Líonraí NIE ag achtúirí neamhspleácha chun críche nochtadh IAS 19 bunaithe ar na toimhdí seo a leanas:
Toimhdí airgeadais
Tá luacháil na coda fócais de Scéim Líonraí NIE ag achtúirí neamhspleácha chun críche nochtadh IAS 19 bunaithe ar na toimhdí seo a leanas:

Ráta úis i bhfeidhm ar lascaine dliteanais1
Boilsciú praghais (CPI sa Ríocht Aontaithe)
Ráta an mhéadaithe ar thuarastail inphinsin
Ráta méadaithe na bpinsean mar íocaíocht

% ag
31 Nollaig 2021
1.80
2.80
3.50
2.80

% ag
31 Nollaig 2020
1.30
2.30
3.00
2.30

1
Ba é an ráta lascaine a úsáideadh chun an dliteanas pinsin a ríomh an 31 Nollaig 2021 ná 1.8% (2020: 1.3%). Socraíodh é seo trí thagairt a
dhéanamh do thorthaí an mhargaidh amhail ar an dáta sin ar bhannaí corparáideacha ar ardchaighdeán. Bhí airgeadra agus téarma na mbannaí
corparáideacha comhsheasmhach le hairgeadra agus le téarma measta na n-oibleagáidí sochair iarfhostaíochta.
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(c) Scéim Pinsin Northern Ireland Electricity (ar lean)

(c) Scéim Pinsin Northern Ireland Electricity (ar lean)
Boinn tuisceana básmhaireachta
Tá na toimhdí a bhaineann le hionchas saoil ag scor do bhaill leagtha amach thíos. Tá na toimhdí seo bunaithe ar tháblaí caighdeánacha básmhaireachta
achtúireacha agus cuimsíonn siad liúntas le haghaidh feabhsúchán amach anseo ar ionchas saoil.
Amhail an 31 Nollaig 2021

Seo a leanas anailís ar na méideanna a aithníodh i gcostais an fhostaí
mar chuid den mhuirear sochair fostaí:

2021
€m

€m

Amhail an 31 Nollaig 2020

Costas seirbhíse reatha

(6.9)

(6.3)

Costas ciorrúcháin

(0.2)

(0.2)

-

0.9

Costais riaracháin iarbhír (lena n-áirítear tobhach PPF agus gan Bulk PIE san áireamh) íoctha

(1.6)

(1.9)

Muirear sochair shainithe iomlán sa bhliain

(8.7)

(7.5)

Anailís ar na méideanna a aithnítear sna costais airgeadais, mar ghlan-ús na scéime pinsin:

2021

2020

€m

€m

Fir
Bliain

Mná
Bliain

Fir
Bliain

Mná
Bliain

Pinsinéirí reatha ag 60 bliain d'aois

26.7

29.0

26.7

28.9

Pinsinéirí amach anseo atá 40 bliain d’aois faoi láthair (ionchas saoil
aois 60 bliain d’aois)

28.2

30.5

28.1

30.4

Creidmheas seirbhíse roimhe seo (glan ar speansais)

Sócmhainní agus dliteanais phinsin
Is iad na sócmhainní agus na dliteanais sa chuid Fócas de Scéim Líonraí NIE:							
Ag
31 Nollaig
2021

Ag
31 Nollaig
2020

€m

€m

120.7
771.1
247.5
350.1
17.7
1,507.1
(1,513.8)
(6.7)

304.4
276.4
309.2
428.0
25.0
1,343.0
(1,459.9)
(116.9)

Ag
31 Nollaig
2021

Ag
31 Nollaig
2020

€m

€m

Athrú ar oibleagáid sochair
Oibleagáid sochair ag tús na bliana

1,459.9

1,449.2

Gluaiseacht le linn na bliana:
Costas seirbhíse reatha
Costais úis
Ranníocaíochtaí na mball an phlean
(Gnóthachán)/caillteanas achtúireach - tionchar na n-athruithe toimhde airgeadais
Gnóthachán achtúireach - caillteanas eispéiris
Sochair a íocadh
Costas ciorrúcháin
Creidmheas seirbhíse roimhe seo (oll)
Difríocht aistriúcháin ar oibleagáid sochair sa bhliain
Oibleagáid sochar ag deireadh na bliana

6.9
19.3
0.3
(4.4)
(68.6)
0.2
100.2
1,513.8

6.3
27.4
0.3
161.7
(29.0)
(76.1)
0.2
(1.5)
(78.6)
1,459.9

Athruithe ar shócmhainní an phlean
Luach cóir shócmhainní an phlean ag tús na bliana

1,343.0

1,333.2

Gluaiseacht le linn na bliana:
Ús ar shócmhainní an phlean
Torthaí iarbhíre ar shócmhainní lúide ús
Ranníocaíocht an fhostóra
Ranníocaíochtaí na mball an phlean
Costais riaracháin iarbhír (lena n-áirítear Tobhach PPF agus Bulc PIE) íoctha
Sochair a íocadh
Difríocht aistriúcháin ar shócmhainní sa bhliain
Luach cóir shócmhainní an phlean ag deireadh na bliana

17.9
94.0
29.3
0.3
(1.6)
(68.6)
92.8
1,507.1

25.3
106.3
28.7
0.3
(2.5)
(76.1)
(72.2)
1,343.0

109.4

131.6

Cothromais - luaite
Bannaí - luaite
Infheistíochtaí creidmheasa ilshócmhainne
Fás éagsúlaithe - luaite
Airgead Tirim
Luach cóir shócmhainní an phlean
Luach láithreach na n-oibleagáidí maoinithe
Glan-easnamh

Stair na ngnóthachan agus na gcaillteanas ó thaithí

Toradh iarbhír ar shócmhainní plean don bhliain
Tá súil ag an nGrúpa ranníocaíochtaí de thart ar €29.7 milliún a dhéanamh le Focus in 2022.

2020

17.9

25.3

(19.3)

(27.4)

Glanmhuirear scéime pinsin

(1.4)

(2.1)

Anailís ar na méideanna a aithnítear sa ráiteas ar ioncam cuimsitheach
(gan aistriúchán san áireamh)

2021

2020

€m

€m

Ús ar shócmhainní na scéime pinsin
Ús ar dhliteanais na scéime pinsin

94.0

106.3

Gnóthachán / (caillteanas) achtúireach ar dhliteanais

4.4

(132.7)

Glanghnóthachán / (caillteanas) achtúireach

98.4

(26.4)

Torthaí iarbhíre ar shócmhainní lúide ús

Anailís íogaireachta
Chuirfeadh athruithe réasúnta féideartha ar dháta an tuairiscithe ar cheann de na toimhdí achtúireacha ábhartha, ag glacadh toimhdí eile seasmhach,
isteach ar an oibleagáid sochair shainithe ag na méideanna a thaispeántar thíos.
					
Tionchar ar dhliteanais scéime
(méadú) / laghdú
Dliteanas pinsin

2021

2020

€m

€m

21.7

21.7

Ráta boilscithe (méadú 0.1%)

(20.6)

(19.3)

Mortlaíocht sa todhchaí (méadú 1 bhliain)

(58.4)

(58.3)

Ráta lascaine (méadú 0.1%)

Cé nach gcuirtear san áireamh san anailís dáileadh iomlán na sreafaí airgid a bhfuiltear ag súil leo faoin bplean, soláthraíonn sí comhfhogasú ar
íogaireacht na mbonn tuisceana a thaispeántar.
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25. DLITEANAS - SCÉIM PINSEAN BSL AGUS DLITEANAIS A BHAINEANN LE FOSTAITHE

26. SUIMEANNA INÍOCTHA TRÁDÁLA AGUS SUIMEANNA INÍOCTHA EILE**

Dliteanais a bhaineann le fostaithe
GRÚPA

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020
Gluaiseachtaí le linn na bliana:
Arna muirearú don ráiteas ioncaim
Úsáideadh le linn na bliana
Muirear maoinithe
Difríochtaí aistriúcháin
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021
Gluaiseachtaí le linn na bliana:
(Curtha chun sochair) / arna muirearú don ráiteas
ioncaim
Úsáideadh le linn na bliana
Muirear maoinithe
Difríochtaí aistriúcháin
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021
Anailísíodh mar seo a leanas:
Dliteanais neamhreatha
Dliteanais reatha
Iomlán

GRÚPA

Dliteanais Scéim phinsin
BSL
€m
392.6

Dliteanais
Athstruchtúraithe
€m
93.2

Eile
€m
56.9

Iomlán
€m
150.1

(298.7)
12.4
106.3

1.7
(22.5)
72.4

84.8
(76.9)
(0.1)
64.7

86.5
(99.4)
(0.1)
137.1

106.3

72.4

64.7

137.1

(5.2)

-

93.0

93.0

(11.0)
4.6
94.7

(21.6)
50.8

(89.0)
0.3
69.0

(110.6)
0.3
119.8

84.2
10.5
94.7

39.4
11.4
50.8

69.0
69.0

39.4
80.4
119.8

Dliteanais a bhaineann le fostaithe
Dliteanais Scéim phinsin
BSL
€m
392.6

Dliteanais
Athstruchtúraithe
€m
93.0

Eile
€m
50.9

Iomlán
€m
143.9

(298.7)
12.4
106.3

1.7
(22.4)
72.3

77.9
(72.3)
56.5

79.6
(94.7)
128.8

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021

106.3

72.3

56.5

128.8

Gluaiseachtaí le linn na bliana:
(Curtha chun sochair) / arna muirearú don ráiteas
ioncaim
Úsáideadh le linn na bliana
Muirear maoinithe
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021

(5.2)

-

87.7

87.7

(11.0)
4.6
94.7

(21.6)
50.7

(83.5)
60.7

(105.1)
111.4

84.2
10.5
94.7

39.4
11.3
50.7

60.7
60.7

39.4
72.0
111.4

PARENT

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020
Gluaiseachtaí le linn na bliana:
Muirear ar an ráiteas ioncaim
Úsáideadh le linn na bliana
Muirear maoinithe
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020

Anailísíodh mar seo a leanas:
Dliteanais neamhreatha
Dliteanais reatha
Iomlán
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Dliteanas- scéim pinsin BSL		
Féach nóta 24 (a) cuid (i).							
Dliteanais Athstruchtúraithe
Léiríonn an fhoráil seo an costas measta a bhaineann le híocaíochtaí iarfhostaíochta a sholáthar d’iarfhostaithe, seachas na méideanna sin a
chumhdaítear leis an scéim pinsin. Cuimsíonn sé dliteanais as íocaíochtaí leanúnacha le fostaithe a d’imigh faoi thionscnaimh téarfa dheonacha roimhe
seo, a bhfuiltear ag súil go mbeidh siad urscaoilte go hábhartha faoi 2035. Déantar sreafaí airgid ionchais sa todhchaí a lascainiú go dtí an luach reatha
ag úsáid rátaí úis fadtéarmacha bunaithe ar chuar lascaine nialas ag an dáta tuairiscithe móide leathadh creidmheasa iomchuí.			
Eile
De réir cheanglais IAS 19 Sochair Fostaithe, rinneadh foráil maidir le dliteanais luach saothair fostaithe, lena n-áirítear saoire fabhraithe agus íocaíochtaí
a bhaineann le feidhmíocht.

Iníoctha reatha:
Íocaíochtaí chur chun cinn ar obair idir lámha
Íocaíochtaí trádála iníoctha
Creidiúnaithe caipitil
Iníoctha eile
Cánacha párolla
Árachas sóisialach pá-choibhneasa
Cáin bhreisluacha
Fabhruithe
Suimeanna atá dlite do ghnóthais fochuideachta
Ús fabhraithe ar iasachtaíochtaí
Iomlán na n-earraí iníoctha reatha
Iníoctha neamh-reatha:
Iníoctha eile
Iomlán na nithe iníoctha neamhreatha
Iomlán na suimeanna iníoctha

203

Ráitis Airgeadais

MÁTHAIRCHUIDEACHTA

2021

2020

2021

2020

€m

€m

€m

€m

129.3
477.7
123.5
557.4
15.3
6.5
60.1
326.4
67.3
1,763.5

107.8
227.9
91.4
92.1
14.5
6.0
69.1
146.5
66.1
821.4

87.0
339.7
86.5
477.2
13.6
5.5
15.7
73.6
4,986.9
42.3
6,128.0

73.3
131.9
69.7
63.4
13.5
5.1
22.2
30.8
4,279.4
42.7
4,732.0

9.3
9.3

-

-

-

1,772.8

821.4

6,128.0

4,732.0

San áireamh laistigh de nithe iníoctha eile tá €260.6 milliún (2020: €55.0 milliún) a bhaineann leis na glanmhéideanna comhthaobhachta airgid thirim
a fuarthas i ndáil le conarthaí trádála malairte gáis, carbóin agus cumhachta. Clúdaíonn na méideanna atá geallta corrlach tosaigh agus marc laethúil ar
ghluaiseachtaí margaidh.
Áiríonn nithe iníoctha eile suimeanna a fuarthas roimh ré ó chustaiméirí.

Straitéis & Feidhmíocht

Rialachas Corparáideach

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

27. IONCAM IARCHURTHA

28. SOLÁTHAIRTÍ

Ranníocaíochtaí
soláthair agus eile

Ioncam iarchurtha

Iomlán

€m

€m

€m

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020

1,307.4

40.2

1,347.6

Aistrithe ó íocaíochtaí chur chun cinn ar obair idir lámha
Infhála
Scaoilte chuig an ráiteas ioncaim
Difríochtaí aistriúcháin
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020

109.6
(80.9)
(20.1)
1,316.0

36.3
(30.8)
(1.6)
44.1

109.6
36.3
(111.7)
(21.7)
1,360.1

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021

1,316.0

44.1

1,360.1

Aistrithe ó íocaíochtaí chur chun cinn ar obair idir lámha
Infhála
Scaoilte chuig an ráiteas ioncaim
Difríochtaí aistriúcháin
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021

140.8
(81.0)
33.3
1,409.1

22.1
(28.9)
2.0
39.3

140.8
22.1
(109.9)
35.3
1,448.4

GRÚPA

Anailísíodh mar seo a leanas:
Dliteanais neamhreatha
Dliteanais reatha
Iomlán

1,323.6
85.5
1,409.1

31.5
7.8
39.3

1,355.1
93.3
1,448.4

Ranníocaíochtaí
soláthair agus eile

Ioncam iarchurtha

Iomlán

€m

€m

€m

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020

901.3

-

901.3

Aistrithe ó íocaíochtaí chur chun cinn ar obair idir lámha
Scaoilte chuig an ráiteas ioncaim
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020

81.3
(61.4)
921.2

-

81.3
(61.4)
921.2

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021

921.2

-

921.2

Aistrithe ó íocaíochtaí chur chun cinn in obair idir lámha
Scaoilte chuig an ráiteas ioncaim
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021

94.6
(63.1)
952.7

-

94.6
(63.1)
952.7

MÁTHAIRCHUIDEACHTA

Anailísíodh mar seo a leanas:
Dliteanais neamhreatha
Dliteanais reatha
Iomlán

887.5
65.2
952.7

-

887.5
65.2
952.7
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Aistarraingt
sócmhainní
€m
289.3

Soláthar
sócmhainní
€m
114.2

Eile
€m
69.0

Iomlán
€m
472.5

Arna muirearú don ráiteas ioncaim / do shochar an ráitis ioncaim
- Liúntais astaíochtaí
- Dlí agus eile
- Aistarraingt sócmhainní
Foráil dhlíthiúil aitheanta
Soláthar ESOP arna ghearradh ar chothromas (nóta 32)
Soláthar arna caipitliú i rith na bliana (glan)
Úsáideadh sa bhliain
Muirear maoinithe
Difríochtaí aistriúcháin
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020

89.7
83.9
(1.8)
2.1
(2.1)
461.1

125.9
(112.8)
(2.8)
124.5

10.6
94.2
0.9
23.7
(19.3)
(0.1)
(0.5)
178.5

125.9
10.6
89.7
94.2
0.9
107.6
(133.9)
2.0
(5.4)
764.1

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021

461.1

124.5

178.5

764.1

Arna muirearú don ráiteas ioncaim / do shochar an ráitis ioncaim
- Liúntais astaíochtaí
- Dlí agus eile
- Aistarraingt sócmhainní
Laghdú ar sholáthar scoir sócmhainní caipitlithe
Laghdú ar sholáthar dlíthiúil tuilte
Aithníodh soláthar conartha trom ar éadáil So Energy
Soláthar ESOP arna ghearradh ar chothromas (nóta 32)
Soláthar arna caipitliú i rith na bliana (glan)
Úsáideadh sa bhliain
Muirear maoinithe
Difríochtaí aistriúcháin
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021

(1.6)
(10.2)
(3.8)
5.0
3.1
453.6

299.7
(127.7)
4.7
301.2

(8.4)
(15.9)
61.4
36.5
14.7
(20.1)
2.9
249.6

299.7
(8.4)
(1.6)
(10.2)
(15.9)
61.4
36.5
14.7
(151.6)
5.0
10.7
1,004.4

Anailísíodh mar seo a leanas:
Dliteanais neamhreatha
Dliteanais reatha
Iomlán

426.2
27.4
453.6

301.2
301.2

134.5
115.1
249.6

560.7
443.7
1,004.4

Aistarraingt
sócmhainní
€m
218.8

Soláthar
sócmhainní
€m
54.6

Eile
€m
59.4

Iomlán
€m
332.8

Arna muirearú don ráiteas ioncaim / do shochar an ráitis ioncaim
- Liúntais astaíochtaí
- Dlí agus eile
- Aistarraingt sócmhainní
Soláthar arna caipitliú i rith na bliana (glan)
Foráil dhlíthiúil aitheanta
Soláthar ESOP arna ghearradh ar chothromas (nóta 32)
Úsáideadh sa bhliain
Muirear maoinithe
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020

87.9
71.6
(1.7)
2.0
378.6

70.0
(57.0)
67.6

8.9
94.2
0.9
(17.4)
(0.1)
145.9

70.0
8.9
87.9
71.6
94.2
0.9
(76.1)
1.9
592.1

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021

378.6

67.6

145.9

592.1

Arna muirearú don ráiteas ioncaim / do shochar an ráitis ioncaim
- Liúntais astaíochtaí
- Dlí agus eile
- Aistarraingt sócmhainní
Laghdú ar sholáthar scoir sócmhainní caipitlithe
Laghdú ar sholáthar dlíthiúil tuilte
Soláthar ESOP arna ghearradh ar chothromas (nóta 32)
Úsáideadh sa bhliain
Muirear maoinithe
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021

(0.4)
(0.8)
(3.8)
4.3
377.9

180.3
(70.8)
177.1

2.0
(15.9)
36.5
(15.0)
153.5

180.3
2.0
(0.4)
(0.8)
(15.9)
36.5
(89.6)
4.3
708.5

Anailísíodh mar seo a leanas:
Dliteanais neamhreatha
Dliteanais reatha
Iomlán

350.6
27.3
377.9

177.1
177.1

124.4
29.1
153.5

475.0
233.5
708.5

GRÚPA
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020

MÁTHAIRCHUIDEACHTA
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020

Rialachas Corparáideach

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

28. SOLÁTHAIRTÍ (AR LEAN)

29. BAINISTIÚ RIOSCA AIRGEADAIS AGUS LUACH CÓIR

Soláthar aistarraingt sócmhainne				
Ag an 31 Nollaig 2021 bhí soláthar de €453.6 milliún (2020: €461.1 milliún) ag an nGrúpa le haghaidh aistarraingt sócmhainní, agus is ionann sin agus luach
reatha an mheastacháin reatha ar na costais a eascraíonn ó oibleagáidí áirithe maidir le haistarraingt agus díchoimisiúnú, go príomha, stáisiún giniúna, feirmeacha
gaoithe agus cuaillí adhmaid de chuid Líonraí BSL atá cóireáilte le créasóid ag deireadh a saolré eacnamaíche úsáidí.
Táthar ag súil go ndúnfaí na sócmhainní giniúna agus feirmeacha gaoithe suas le 2045. Mar gheall ar athruithe ar mheastacháin i rith na bliana dar críoch 31
Nollaig 2021 tháinig laghdú de €11.8 milliún (2020: méadú de €44.6 milliún) ar an soláthar scoir sócmhainní i ndáil le scor agus díchoimisiúnú sócmhainní giniúna
agus feirmeacha gaoithe. Cuimsíonn luach measta na gcostas scoir sa todhchaí ar dháta an chláir chomhardaithe díchóimeáil fhisiceach, feabhsúchán láithreáin
agus costais ghaolmhara, fritháirithe ag luach fuíoll na n-ábhar.. Tá meastachán agus breithiúnas suntasach ag teastáil chun an soláthar do shócmhainní giniúna
a ríomh, lena n-áirítear tionchar na rialála, cruinneas na suirbhéanna láithreáin, ábhar salaithe gan choinne, tionchar na dteicneolaíochtaí malartacha agus úsáid
d’athruithe iomchuí ar rátaí lascaine.
Táthar ag súil go ndéanfar cuaillí adhmaid cóireáilte le creosóit sa líonra a dhiúscairt thar thréimhse 60 bliain. Tar éis nuashonraithe ar athruithe ar an gcostas
a bhaineann le cuaillí adhmaid cóireáilte le creosóit a dhiúscairt agus athruithe ar bhoinn tuisceana an Ghrúpa ar an bhfráma ama chun cuaillí a dhiúscairt, níor
tháinig aon athrú ar an soláthar astarraingt sócmhainní (2020:méadú de €129 milliún). Tá breithiúnas suntasach ann maidir le leibhéal an tsoláthair a mheas mar
phleananna oibríochta agus d’fhéadfadh costas an diúscartha athrú go mór sa todhchaí mar thoradh ar reachtaíocht chomhshaoil nó riocht cuaille i bhfianaise an
fhaid a choinnítear iad. D’fhéadfadh athruithe den sórt sin tionchar ábhartha a imirt ar leibhéal an tsoláthair a theastaíonn.
Rinne an Grúpa an meastachán is fearr ar éifeacht airgeadais na neamhchinnteachtaí seo agus leibhéal na bhforálacha a theastaíonn á chinneadh, ach d’fhéadfadh
tionchar ábhartha a bheith ag athruithe ábhartha amach anseo ar aon cheann de na toimhdí ar ríomh na bhforálacha.
De réir mar a chuirtear na costais ar fáil ar bhonn lascainithe, cuirtear muirear maoinithe san áireamh sa ráiteas ioncaim agus cuirtear chun sochair é don fhoráil
gach bliain. Déantar an soláthar scoir sócmhainní a athscrúdú gach bliain agus déantar an dliteanas a ríomh de réir an mheastacháin ionchais is déanaí. Déantar
sreafaí airgid ionchais sa todhchaí a lascainiú go luachanna reatha ag úsáid ráta lascaine réamhchánach iomchuí.
Foráil astaíochtaí 				
De réir fhorálacha scéim trádála astaíochtaí CO2 na hEorpa agus scéim trádála astaíochtaí na RA, aithnítear foráil chun an dliteanas i leith astaíochtaí iarbhír a
chlúdach i rith na bliana. Seoltar liúntais a ceannaíodh i rith na bliana ar ais chuig an Údarás ábhartha atá i gceannas ar an scéim laistigh de cheithre agus trí
mhí ó dheireadh na bliana féilire sin, ar aon dul le hastaíochtaí iarbhír CO2 i rith na bliana. Léiríonn an fhoráil an oibleagáid liúntais astaíochtaí atá cothrom leis na
hastaíochtaí iarbhír a thabhairt ar ais. Tomhaistear an oibleagáid seo ar chostas na liúntas astaíochtaí CO2 a ceannaíodh agus a choinnítear mar shócmhainní
doláimhsithe mar aon le luach margaidh aon liúntais bhreise a theastaíonn chun an dliteanas deireadh bliana a réiteach.
Soláthairtí eile				
Cás dlí - Tuilte Chorcaí				
De dheasca na tuile i gCorcaigh i mí na Samhna 2009, thug Aviva, atá ina árachóir ar Choláiste na hOllscoile, Chorcaí (COC), caingean dlí ar BSL san Ard-Chúirt
ag iarraidh €19 milliún a aisghabháil as damáiste a rinneadh de mhaoin. I mbreithiúnas na hArd-Chúirte cinneadh go raibh BSL faoi dhliteanas i leith an damáiste
a rinne an tuile ach rinne sé an dámhachtain do COC a lascainiú le 40% chun faillí ranníocach COC a léiriú. Rinne BSL achomharc in aghaidh chinneadh na hArdChúirte agus chinn an Chúirt Achomhairc nach raibh BSL faoi dhliteanas as aon damáiste a rinne an tuile do mhaoin COC.
Rinne COC an breithiúnas seo a achomharc chuig an gCúirt Uachtarach. Éisteadh a n-achomharc i mí Iúil 2019. Thug an Chúirt Uachtarach a cinneadh an 8 Iúil
2020 agus sheas sí le hachomharc COC. Chinn an Chúirt le tromlach 4:1 go bhfuil BSL faoi dhliteanas do COC mar gheall ar fhaillí sa chás seo. Tháinig an Chúirt
ar an gconclúid go raibh dualgas cúraim ar BSL a d’éiligh air éifeachtaí tuile nádúrtha ar úinéirí talún le sruth a mheas agus a dambaí á n-oibriú aige. Bhain sé de
thátal as freisin go raibh dualgas ar BSL measúnú riosca a dhéanamh ar éifeacht tuilte le sruth. Chinn an Chúirt Uachtarach nár chomhlíon BSL na dualgais seo le
linn thuilte 2009. Chuir sé an cás ar ais chuig an Ard-Chúirt le haghaidh atriail pháirtigh chun a fháil amach cén damáiste a rinneadh d'fhoirgnimh COC mar gheall
ar theip BSL na dualgais seo a chomhlíonadh.
D’éist an Chúirt Uachtarach go leithleach i mí na Samhna 2020 an saincheist maidir le cibé an raibh COC faillíoch go ranníocach le linn thuilte 2009. An 25 Márta
2021, d’eisigh an Chúirt Breithiúnas ag tarchuir an t-ábhar maidir le faillí ranníocach chuig an Ard-Chúirt le go n-éistfí leis an athchur láithreach. Sa bhreithiúnas
sin chinn an Chúirt, cé nach raibh COC faoi dhliteanas as faillí a chomhairleoirí gairmiúla i ndearadh a chuid foirgneamh, go raibh sé faillíoch gan a measúnuithe
riosca féin a dhéanamh agus bearta a ghlacadh chun an riosca den Laoi dá chuid foirgneamh a mhaolú. Tá an dá sheoladh tar éis a athshannadh anois chuig an
mBreitheamh Max Barrett san Ard-Chúirt agus socraíodh go sealadach dáta an athéisteachta an15 Meitheamh 2022. Ag idirghabháil a reáchtáladh i mí na Nollag
2021 thángthas ar chomhaontú i bprionsabal le hárachóirí COC, Aviva, maidir le héilimh COC a réiteach agus éilimh eile a rinne gearánaithe faoi árachas ag Aviva
ag éirí as na tuilte i gCorcaigh i mí na Samhna 2009.
Chomh maith le héileamh COC agus na héilimh ghaolmhara Aviva, seirbheáladh 365 sraith imeachtaí ar ESB maidir leis na tuilte i gCorcaigh i mí na Samhna
2009. Áirítear sna ráitis airgeadais don bhliain 2021 soláthar de €80 milliún maidir le damáistí measta agus costais ghaolmhara i ndáil le gach éileamh. Tá méid
comhfhreagrach de €78 milliún san áireamh sna ráitis airgeadais maidir leis an aisíocaíocht ionchasach faoi na conarthaí árachais gaolmhara. Mar sin féin, níl BSL
ag súil go sáróidh méid iomlán na ndamáistí a dámhadh agus na costais ghaolmhara as na gníomhartha go léir an méid a chumhdaítear san árachas.
Conarthaí Dochraideacha
Ag teacht le Comhcheangail Ghnó IFRS 3, aithníodh soláthar maidir le conarthaí troma de €61.4 milliún ar éadáil So Energy i ndáil le conarthaí custaiméirí (féach
nóta 16(c)). Cuireadh €27.4 milliún den soláthar chun sochair an ráitis ioncaim i rith na bliana agus aithnítear é mar laghdú ar chostais fuinnimh sa tréimhse.
Aithníodh suim ghaolmhar de €51.3 milliún i sócmhainní doláimhsithe a bhain le conarthaí fabhracha tráchtearraí a bhí i seilbh So Energy ar dháta na héadála.
An 31 Nollaig 2021, aithníodh soláthar dochraideach breise de chuid conartha de €16.0 milliún i ndáil le conarthaí custaiméirí nuair a sháraíonn na costais
ionchasacha a bhaineann le comhlíonadh oibleagáidí chun leictreachas agus gás a sholáthar na sochair a rabhthas ag súil leo.
Soláthairtí eile				
Áirítear le forálacha eile freisin:
• Soláthar athcheannaigh ESOP €27.0 milliún 2020: €nialas). Féach ar nóta 32 le haghaidh tuilleadh sonraí.
•C
 omaoin iarchurtha i leith éadáil sciar 50% in Inch Cape Offshore Holdings Limited (ICOHL) de €28.9 milliún (2020: €16.8 milliún).
Tá an breithniú seo ag brath ar chlocha míle tionscadail agus torthaí sonraithe a bhaint amach ag ICOHL.
• Comaoin iarchurtha de €2.8 milliún i leith Superhomes Ireland DAC (2020: €nialas).
Dlíthiúil eile				
I soláthairtí eile cuimsítear meastacháin ar dhliteanais do thríú páirtithe, maidir le héilimh ar tugadh fógra dóibh nó dá bhforáiltear ag deireadh na bliana. Cuimsíonn
an fhoráil ag deireadh na bliana meastachán ar dhliteanais arna dtabhú ach nár tuairiscíodh fós
Cuimsíonn earraí infhaighte eile gnóthú árachais € 0.9 milliún i leith na n-éileamh seo.
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(a) Forbhreathnú ar bhainistíocht riosca airgeadais
Timpeallacht riosca
Baineann na príomhrioscaí airgeadais atá os comhair an Ghrúpa le malartú eachtrach (go háirithe gluaiseachtaí i luach an euro i gcoibhneas le steirling
agus dollar na SA) agus gluaiseachtaí praghsanna tráchtearraí (leictreachas agus breosla). Is priacail airgeadais fadtéarmacha iad riosca leachtachta,
agus nochtadh do luaineacht rátaí úis, ach tugadh aghaidh orthu go mór sa ghearrthéarma. Déanann an Bord beartais chun an Grúpa a chosaint ar
na rioscaí seo agus ar réimsí riosca eile, amhail riosca creidmheasa, a athbhreithniú, a athbhreithniú agus a fhaomhadh go rialta de réir mar is cuí. Tá
Cisteáin an Ghrúpa freagrach as gníomhaíochtaí cisteáin an Ghrúpa ó lá go lá. Déantar an Coiste Airgeadais agus Infheistíochta a nuashonrú go rialta
ar phríomhábhair chisteáin, riosca agus maolaitheoirí gaolmhara. 		
Déantar riosca praghsanna tráchtearraí a bhainistiú ag feidhmeanna oifige tosaigh agus lár na n-aonad gnó ábhartha: Trádáil BSL (laistigh den
Ghiniúint agus Trádáil) agus Réitigh Custaiméirí. Déantar é seo i gcomhthéacs creat bainistíochta riosca foriomlán an Ghrúpa. Déanann Iniúchadh
Inmheánach Grúpa athbhreithniú rialta ar na gníomhaíochtaí seo. Tá sé de fhreagracht ar na Coistí Bainistíochta Riosca Trádála laistigh den dá aonad
gnó seo a chinntiú go dtugtar aghaidh go leordhóthanach ar thorthaí agus ar mholtaí iniúchta inmheánaigh. Déanann Coiste Trádála Grúpa (GTC)
leibhéal an Stiúrthóra Feidhmiúcháin maoirseacht air seo. Cinntíonn feidhm Bainistíochta Riosca Trádála an Ghrúpa go ndéantar rioscaí margaidh,
creidmheasa agus oibríochta an Ghrúpa a bhainistiú ar bhealach atá deartha chun an Grúpa a chosaint ar chaillteanas, agus na hoibleagáidí imfhálaithe
atá i bhfeidhm idir na haonaid ghnó á n-urramú.
Féadfar conarthaí a dhéantar d’fhonn neamhchosaintí a eascraíonn as táirgeadh agus díol leictreachais a fhálú a roinnt ina réamhchonarthaí ar
phraghas breosla, réamhchonarthaí praghais leictreachais agus conarthaí malairte eachtraí. Déantar ionstraimí airgeadais a dhí-aithint ar shocrú nó ar
dhíol.
Struchtúr tuairiscithe riosca									
Tríd an bPríomhfheidhmeannach, tarmlig an Bord chuig an GTC an fhreagracht níos leithne as riosca trádála BSL a bhainistiú ar bhealach atá
comhsheasmhach le lamháltais riosca agus straitéisí gnó an Ghrúpa. Tá teorainneacha riosca bunaithe ag an GTC chun nochtadh riosca trádála a
bhainistiú agus a theorannú ar leibhéal an Ghrúpa agus an aonaid ghnó. Déantar na teorainneacha seo a dhoiciméadú do gach ceann de ghnólachtaí
BSL atá ag gabháil do ghníomhaíochtaí mórdhíola trádála. Ina theannta sin tá an Beartas Bainistíochta Riosca Trádála Grúpa infheidhme maidir le gach
ceann de na gnóthais seo.
I Réiteach Giniúna agus Trádála agus Custaiméirí araon, tagann Coistí Bainistíochta Riosca Trádála ar leithligh le chéile ar bhonn míosúil (nó níos
minice de réir mar is gá) agus feidhmíonn siad mar phríomh-mhaoirseoir ar riosca trádála ar leibhéal aonaid ghnó imfhálaithe aonair. I measc na gcoistí
seo tá ceann fheidhm na hOifige Tosaigh, an Bainisteoir Riosca Trádála (Meán-Oifig), ionadaí ó Bhainistíocht Riosca Trádála Grúpa, agus Rialaitheoir
Airgeadais an aonaid ghnó. Tá na Coistí Bainistíochta Riosca Trádála freagrach as straitéis riosca trádála a fhoirmliú de réir Bheartas Bainistíochta
Riosca Trádála an Ghrúpa agus as comhlíonadh a chinntiú, bainistíocht teorainneacha riosca trádála, agus as a chinntiú go bhfuil creat rialaithe
éifeachtach i bhfeidhm. Fuarthas So Energy le linn na bliana agus ionchorpraíodh é go hiomlán sa struchtúr rialachais i mí Feabhra 2022.
Coinníonn feidhm na Meán-Oifige i ngach aonad gnó líne tuairiscithe ar leithligh don fheidhm Bainistíochta Riosca Trádála Grúpa, atá freagrach as a
chinntiú go ndéantar glan-risíocht an Ghrúpa ar ghluaiseachtaí i dtráchtearraí nó i ngluaiseachtaí praghsanna eile a bhainistiú go leordhóthanach de réir
Bheartas Bainistíochta Riosca Trádála an Ghrúpa.
Cuntasaíocht fhálaithe									
Maoiníonn BSL a chuid oibríochtaí ag úsáid iasachtaí agus úsáideann ionstraimí taisce chun cistí barrachais a infheistiú. Úsáideann BSL ionstraimí ráta
úis agus airgeadra eachtraigh freisin chun rioscaí rátaí úis agus airgeadra a thagann chun cinn i ngnáthchúrsa oibríochtaí a bhainistiú ó iasachtaí dollar
SAM agus steirling ainmnithe, óna fhochuideachtaí airgeadra eachtraigh agus ó úsáid soláthraithe airgeadra eachtraigh. Úsáidtear cuntasaíocht fálaithe
de bhun IFRS 9 le haghaidh fálta dliteanas airgeadra eachtraigh agus rioscaí ráta úis ó dhliteanais reatha agus neamhreatha.
Ina theannta sin, déanann an Grúpa idirbhearta fálaithe tráchtearraí áirithe chun costais bhreosla a shocrú agus ioncam leictreachais a nascadh níos
dlúithe le hionchuir bhreosla, nuair is féidir. Cinneann an Grúpa ag an tús ar cheart ionstraimí airgeadais a ainmniú i gcaidrimh fálaithe. Comhlíonann
socruithe áirithe critéir shonracha cuntasaíochta fálaithe IFRS 9.		
Laistigh dá ghnáthchúrsa gnó, téann an Grúpa isteach go rialta i gconarthaí díorthacha díola agus ceannaigh le haghaidh tráchtearraí, lena n-áirítear
gás, gual agus leictreachas. Sa chás ina ndeachthas isteach sa chonradh agus go leantar lena shealbhú chun na tráchtearraí a fháil nó a sheachadadh
de réir riachtanais díola, cheannaigh nó úsáide ionchais an Ghrúpa, ainmnítear na conarthaí mar chonarthaí féinúsáide agus tugtar cuntas orthu mar
chonarthaí a bhfuil le comhlíonadh. Mar sin níl na conarthaí seo faoi raon feidhme - Ionstraimí Airgeadais IFRS 9.
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(b) Forbhreathnú ar shócmhainní agus dliteanais airgeadais
Is féidir anailís a dhéanamh ar shócmhainní agus dliteanais airgeadais, gan dliteanais a bhaineann le fostaithe, an 31 Nollaig 2021 agus an 31 Nollaig 2020, mar seo
a leanas:
Sócmhainní
airgeadais ag luach
cóir trí bhrabús nó
caillteanas
GRÚPA

Sócmhainní /
Dliteanais coinnithe
ar chostas amúchta

Ionstraimí airgeadais
díorthacha le
caidrimh fhálaithe

Ionstraimí airgeadais
díorthacha gan
caidrimh fhálaithe
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(b) Forbhreathnú ar shócmhainní agus dliteanais airgeadais
Sócmhainní
airgeadais ag luach
cóir trí bhrabús nó
caillteanas
MÁTHAIRCHUIDEACHTA

Iomlán

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

€m

€m

€m

€m

€m

€m

€m

€m

€m

€m

Sócmhainní /
Dliteanais coinnithe
ar chostas amúchta

Ionstraimí airgeadais
díorthacha le
caidrimh fhálaithe

Ionstraimí airgeadais
díorthacha gan
caidrimh fhálaithe

Iomlán

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

€m

€m

€m

€m

€m

€m

€m

€m

€m

€m

Suimeanna dlite ó árachóirí
Suimeanna dlite ó infheisteoirí
cuntasaithe cothromais

-

-

48.4

94.2

-

-

-

-

48.4

94.2

-

-

3.0

-

-

-

-

-

3.0

-

Infheistíochtaí i gnóthais

-

-

2,016.0

1,723.6

-

-

-

-

2,016.0

1,723.6

Ionstraimí airgeadais díorthacha

-

-

-

-

6.2

-

84.7

10.1

90.9

10.1

-

2,067.4

1,817.8

6.2

84.7

10.1

2,158.3

1,827.9

SÓCMHAINNÍ
Sócmhainní neamhreatha

SÓCMHAINNÍ
Sócmhainní neamhreatha
Suimeanna dlite ó árachóirí
Suimeanna dlite ó infheisteoirí
cuntasaithe cothromais
Infheistíochtaí sócmhainní
airgeadais
Ionstraimí airgeadais díorthacha
Iomlán na sócmhainní airgeadais
neamhreatha

-

-

48.4

94.2

-

-

-

-

48.4

94.2

-

-

167.6

55.1

-

-

-

-

167.6

55.1

5.3

8.6

-

-

-

-

-

-

5.3

8.6

-

-

-

-

8.4

0.6

77.9

7.7

86.3

8.3

5.3

8.6

216.0

149.3

8.4

0.6

77.9

7.7

307.6

166.2

Iomlán na sócmhainní airgeadais
neamhreatha
Sócmhainní Reatha
Suimeanna dlite ó árachóirí

-

-

30.9

-

-

-

-

-

30.9

-

Sócmhainní Reatha

Trádáil agus earraí infhaighte eile*

-

-

2,124.9

1,304.5

-

-

-

-

2,124.9

1,304.5

Suimeanna dlite ó árachóirí

-

-

30.9

-

-

-

-

-

30.9

-

Airgead tirim agus coibhéisí airgid

-

-

463.3

164.1

-

-

-

-

463.3

164.1

Trádáil agus earraí infhaighte eile*

-

-

1,551.3

862.7

-

-

-

-

1,551.3

862.7

Ionstraimí airgeadais díorthacha

-

-

-

-

-

-

553.5

129.8

553.5

129.8

Iomlán na sócmhainní airgeadais
reatha

-

-

2,619.1

1,468.6

-

-

553.5

129.8

3,172.6

1,598.4

-

-

4,686.5

3,286.4

6.2

-

638.2

139.9

5,330.9

3,426.3

Airgead tirim agus coibhéisí airgid

-

-

537.0

248.7

-

-

-

-

537.0

248.7

Ionstraimí airgeadais díorthacha

-

-

-

-

-

-

595.7

169.6

595.7

169.6

Iomlán na sócmhainní airgeadais
reatha

-

-

2,119.2

1,111.4

-

-

595.7

169.6

2,714.9

1,281.0

Iomlán na sócmhainní airgeadais

Iomlán na sócmhainní airgeadais

5.3

8.6

2,335.2

1,260.7

8.4

0.6

673.6

177.3

3,022.5

1,447.2

DLITEANAIS
Dliteanais neamhreatha

DLITEANAIS

Iasachtaíochtaí agus fiachas eile

-

-

833.5

729.1

-

-

-

-

833.5

729.1

Dliteanais neamhreatha

Dliteanais léasa

-

-

56.8

55.5

-

-

-

-

56.8

55.5

Ionstraimí airgeadais díorthacha

-

-

-

-

20.8

12.4

89.4

18.7

110.2

31.1

Iomlán na ndliteanas airgeadais
neamhreatha

-

-

890.3

784.6

20.8

12.4

89.4

18.7

1,000.5

815.7

Iasachtaíochtaí agus fiachas eile

-

-

70.7

127.7

-

-

-

-

70.7

127.7

Dliteanais léasa
Suimeanna iníoctha trádála agus
suimeanna iníoctha eile**
Ionstraimí airgeadais díorthacha
Iomlán na ndliteanas
airgeadais reatha
Iomlán na ndliteanas
airgeadais

-

-

6.1

11.2

-

-

-

-

6.1

11.2

-

-

6,093.2

4,691.2

-

-

-

-

6,093.2

4,691.2

-

-

-

-

-

0.3

592.8

150.7

592.8

151.0

-

-

6,170.0

4,830.1

-

0.3

592.8

150.7

6,762.8

4,981.1

-

-

7,060.3

5,614.7

20.8

12.7

682.2

169.4

7,763.3

5,796.8

Iasachtaíochtaí agus fiachas eile

-

-

5,292.5

-

5,114.0

-

-

-

5,292.5

5,114.0

Dliteanais léasa
Suimeanna iníoctha trádála agus
suimeanna iníoctha eile
Ionstraimí airgeadais díorthacha

-

-

106.7

107.3

-

-

-

-

106.7

107.3

-

-

9.3

-

-

-

-

-

9.3

-

-

-

-

-

20.8

13.8

784.3

591.1

805.1

604.9

Iomlán na ndliteanas airgeadais
neamhreatha

-

-

5,408.5

5,221.3

20.8

13.8

784.3

591.1

6,213.6

5,826.2

Dliteanais reatha
Iasachtaíochtaí agus fiachas eile

-

-

70.7

129.6

-

-

-

-

70.7

129.6

Dliteanais léasa
Suimeanna iníoctha trádála agus
suimeanna iníoctha eile**
Ionstraimí airgeadais díorthacha
Iomlán na ndliteanas airgeadais
reatha
Iomlán na ndliteanas airgeadais

-

-

12.8

17.5

-

-

-

-

12.8

17.5

-

-

1,681.6

731.8

-

-

-

-

1,681.6

731.8

-

-

-

-

2.0

1.6

644.4

191.1

646.4

192.7

-

-

1,765.1

878.9

2.0

1.6

644.4

191.1

2,411.5

1,071.6

-

-

7,173.6

6,100.2

22.8

15.4

1,428.7

782.2

8,625.1

6,897.8

* Tá réamhíocaíochtaí eisiata toisc nach bhfuil siad rangaithe mar shócmhainn airgeadais.
** Tá CBL agus cánacha fostaíochta eisiata toisc gur dliteanais reachtúla iad seo.
Ní dhéantar anailís ar fhorálacha an Ghrúpa agus ar dhliteanais a bhaineann le fostaithe sa tábla thuas, ná san anailís bhreise ar an leathanach seo a
leanas. Áirítear leis seo an dliteanas i leith oibleagáide pinsin de € 94.7 milliún an 31 Nollaig 2021 (2020: €106.3 milliún). Féach Nótaí 24 agus 25
maidir leis seo agus dliteanais a bhaineann le fostaithe.

Dliteanais reatha

* Tá réamhíocaíochtaí eisiata toisc nach bhfuil siad rangaithe mar shócmhainn airgeadais.
** Tá CBL agus cánacha fostaíochta eisiata toisc gur dliteanais reachtúla iad seo.
Ní dhéantar anailís ar fhorálacha an Ghrúpa agus ar dhliteanais a bhaineann le fostaithe sa tábla thuas, ná san anailís bhreise ar an leathanach seo a
leanas. Áirítear leis seo an dliteanas i leith oibleagáide pinsin de € 94.7 milliún an 31 Nollaig 2021 (2020: €106.3 milliún). Féach Nótaí 24 agus 25
maidir leis seo agus dliteanais a bhaineann le fostaithe.
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(c) Bainistíocht maoinithe agus leachtachta

Déanann an Grúpa idirbhearta díorthacha faoi mháistir-chomhaontuithe glanluachála an Chomhlachais Idirnáisiúnta um Babhtálacha agus Díorthaigh
(ISDA). Ní chomhlíonann na comhaontuithe ISDA na critéir um fhritháireamh sa chlár comhardaithe comhdhlúite. Is é an fáth leis sin ná nach bhfuil
aon cheart ag an nGrúpa atá forfheidhmithe ag an dlí faoi láthair chun méideanna aitheanta a fhritháireamh, mar nach féidir an ceart chun fritháirimh i
bhfeidhm ach amháin i gcás imeachtaí sa todhchaí mar mhainneachtain ar iasachtaí bainc nó imeachtaí creidmheasa eile.
Sa tábla seo a leanas leagtar amach suimeanna glanluacha ionstraimí airgeadais aitheanta atá faoi réir na gcomhaontuithe thuas.

Méid tugtha
anonn
€m

Insreafaí
eis-sreafaí /
insreafaí- glan
€m

Laistigh de
bhliain
€m

1 - 2 bhliain
€m

2 - 5 bhliain
€m

Níos mó ná
5 amháin
€m

5,363.2
119.5

6,315.9
126.3

209.7
12.2

460.4
10.9

1,701.1
28.0

3,944.7
75.2

1,623.6

1,623.6

1,623.6

-

-

-

1,451.5
8,557.8

1,486.3
9,552.1

650.7
2,496.2

266.2
737.5

378.8
2,107.9

190.6
4,210.5

682.0
682.0

685.5
685.5

603.1
603.1

65.3
65.3

17.1
17.1

-

7,875.8

8,866.6

1,893.1

672.2

2,090.8

4,210.5

5,243.6
124.8

6,294.8
134.3

268.1
14.7

203.2
11.5

1,478.8
27.7

4,344.7
80.4

665.7

665.7

665.7

-

-

-

797.6
6,831.7

802.8
7,897.6

197.8
1,146.3

588.9
803.6

21.7
1,528.2

(5.6)
4,419.5

177.9
177.9

178.5
178.5

172.1
172.1

4.8
4.8

1.6
1.6

-

6,653.8

7,719.1

974.2

798.8

1,526.6

4,419.5

Méid tugtha
anonn
€m

Insreafaí
eis-sreafaí /
insreafaí- glan
€m

Laistigh de
bhliain
€m

1 - 2 bhliain
€m

2 - 5 bhliain
€m

Níos mó ná
5 amháin
€m

904.2
62.9

1,018.4
67.1

100.1
6.2

350.7
5.6

210.3
16.0

357.3
39.3

6,050.9

6,050.9

6,050.9

-

-

-

703.0
7,721.0

694.8
7,831.2

595.6
6,752.8

74.3
430.6

24.9
251.2

396.6

644.4
644.4

640.2
640.2

557.8
557.8

65.3
65.3

17.1
17.1

-

7,076.6

7,191.0

6,195.0

365.3

234.1

396.6

856.8
66.7

980.1
70.6

159.3
7.1

94.4
5.7

473.8
15.2

252.6
42.6

4,648.5

4,648.5

4,648.5

-

-

-

182.1
5,754.1

186.0
5,885.2

160.2
4,975.1

10.3
110.4

21.2
510.2

(5.7)
289.5

139.9
139.9

138.9
138.9

133.9
133.9

4.2
4.2

0.8
0.8

-

5,614.2

5,746.3

4,841.2

106.2

509.4

289.5

Méid comhlán
ar an staid
airgeadais sa
ráiteas ar an
staid airgeadais

Suimeanna
nach bhfuil
fritháirithe
ar an gclár
comhardaithe

Glanmhéid

€m

€m

€m

Babhtálacha ráta úis

0.1

(0.1)

-

Babhtálacha airgeadra

6.2

(3.1)

3.1

GRÚPA

31/12/2021
Iasachtaí
Dliteanais léasa
Suimeanna iníoctha trádála agus suimeanna
iníoctha eile (gan iarmhéideanna cánach agus ús
fabhraithe ar iasachtaíochtaí san áireamh)
Ionstraimí airgeadais díorthacha
Dliteanais Iomlána
Ionstraimí airgeadais díorthacha
Iomlán na sócmhainní
Glandhliteanais
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(d) Máistir-chomhaontuithe glanluachála nó comhaontuithe comhchosúla

Sa tábla seo a leanas leagtar amach aibíochtaí conarthacha na ndliteanas airgeadais (agus sócmhainní den chineál céanna), lena n-áirítear na híocaíochtaí úis a
bhaineann le hiasachtaí agus na glansreafaí airgid neamh-lascainithe atá inchurtha i leith ionstraimí airgeadais díorthach. Tá iasachtaí le glanluach de €4,459.0 milliún
(2020: €4,386.8 milliún) agus glan-dliteanais ionstraime airgeadais díorthach de €710.9 milliún (2020: €577.5 milliún) san áireamh in iarmhéideanna an Ghrúpa thíos,
ach ní cuid de shócmhainní agus dliteanais na Máthairchuideachta iad toisc nach bhfuil siad á gcoinneáil go díreach ag an Máthairchuideachta. Féach nótaí 14, 22, 23
agus 26 le haghaidh anailíse breise ar shócmhainní agus dliteanais airgeadais an Ghrúpa agus na Máthairchuideachta.
GRÚPA
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31/12/2021
Sócmhainní airgeadais

Conarthaí malairte eachtraí
Conarthaí réamhcheaptha maidir le praghsanna breosla

16.2

(9.4)

6.8

659.5

(636.5)

23.0

682.0

(649.1)

32.9

31/12/2020
Iasachtaí
Dliteanais léasa
Suimeanna iníoctha trádála agus suimeanna
iníoctha eile (gan iarmhéideanna cánach agus ús
fabhraithe ar iasachtaíochtaí san áireamh)
Ionstraimí airgeadais díorthacha
Dliteanais Iomlána
Ionstraimí airgeadais díorthacha
Iomlán na sócmhainní
Net liabilities

MÁTHAIRCHUIDEACHTA

31/12/2021
Iasachtaí
Dliteanais léasa
Suimeanna iníoctha trádála agus suimeanna
iníoctha eile (gan iarmhéideanna cánach agus ús
fabhraithe ar iasachtaíochtaí san áireamh)
Ionstraimí airgeadais díorthacha
Dliteanais Iomlána
Ionstraimí airgeadais díorthacha
Iomlán na sócmhainní
Glandhliteanais
31/12/2020
Iasachtaí
Dliteanais léasa
Suimeanna iníoctha trádála agus suimeanna
iníoctha eile (gan iarmhéideanna cánach agus ús
fabhraithe ar iasachtaíochtaí san áireamh)
Ionstraimí airgeadais díorthacha
Dliteanais Iomlána
Ionstraimí airgeadais díorthacha
Iomlán na sócmhainní
Glandhliteanais

Dliteanais Airgeadais
Babhtálacha ráta úis

(8.7)

2.3

(6.4)

(720.6)

-

(720.6)

Babhtálacha airgeadra

(20.8)

2.5

(18.3)

Conarthaí malairte eachtraí

(14.0)

8.9

(5.1)

Babhtálacha ráta úis nasctha le boilsciú

Conarthaí réamhcheaptha maidir le praghsanna breosla

(687.4)

635.4

(52.0)

(1,451.5)

649.1

(802.4)

Babhtálacha ráta úis

3.8

(3.5)

0.3

Conarthaí malairte eachtraí

4.1

(3.4)

0.7

170.0

(144.1)

25.9

177.9

(151.0)

26.9

31/12/2020
Sócmhainní airgeadais

Conarthaí réamhcheaptha maidir le praghsanna breosla

Dliteanais Airgeadais
Babhtálacha ráta úis
Babhtálacha ráta úis nasctha le boilsciú
Babhtálacha airgeadra
Conarthaí malairte eachtraí
Conarthaí réamhcheaptha maidir le praghsanna breosla

(1.6)

-

(1.6)

(592.5)

-

(592.5)

(19.4)

1.8

(17.6)

(8.1)

4.5

(3.6)

(176.0)

144.7

(31.3)

(797.6)

151.0

(646.6)

Straitéis & Feidhmíocht
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(d) Máistir-chomhaontuithe glanluachála nó comhaontuithe comhchosúla (ar lean)

MÁTHAIRCHUIDEACHTA
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(e) Riosca creidmheasa
Tagann an riosca creidmheasa aníos mar thoradh ar airgead tirim nó coibhéisí airgid thirim, ionstraimí airgeadais díorthacha agus taiscí i mbainc agus
institiúidí airgeadais, mar aon le neamhchosaint creidmheasa ar chustaiméirí mórdhíola agus miondíola, lena n-áirítear méideanna atá dlite ó institiúidí
infheistiúcháin a gcuirtear modh cuntasaíochta an chothromais i bhfeidhm orthu, méideanna atá dlite ó árachóirí faoi shocruithe árachais infháltais gan
íoc, agus idirbhearta geallta. I gcás na Máthairchuideachta, bíonn riosca creidmheasa ann i ndáil le méideanna atá dlite ó ghnóthais fochuideachta.

Méid comhlán
ar an staid
airgeadais sa
ráiteas ar an staid
airgeadais

Suimeanna nach
bhfuil fritháirithe
ar an gclár
comhardaithe

Glanmhéid

€m

€m

€m

2021
Sócmhainní airgeadais

31/12/2021
Sócmhainní airgeadais

Suimeanna dlite ó árachóirís

2020

MÁTHAIRCHUIDEACHTA

GRÚPA

MÁTHAIRCHUIDEACHTA

GRÚPA

€m

€m

€m

€m

79.3

79.3

94.2

94.2

Babhtálacha ráta úis

3.2

(0.1)

3.1

Trádáil agus earraí infhaighte eile*

1,718.9

4,143.9

917.8

3,028.1

Babhtálacha airgeadra

6.2

(3.5)

2.7

Airgead tirim agus coibhéisí airgid

537.0

463.3

248.7

164.1

23.0

(9.0)

14.0

612.0

(608.8)

3.2

644.4

(621.4)

23.0

Conarthaí malairte eachtraí
Conarthaí réamhcheaptha maidir le praghsanna breosla

(8.7)

3.1

(5.6)

Babhtálacha airgeadra

(20.8)

4.1

(16.7)

Conarthaí malairte eachtraí

(13.5)

6.4

(7.1)

(660.0)

607.8

(52.2)

(703.0)

621.4

(81.6)

Conarthaí réamhcheaptha maidir le praghsanna breosla

682.0

644.4

177.9

139.9

3,017.2

5,330.9

1,438.6

3,426.3

* Tá réamhíocaíochtaí eisiata toisc nach bhfuil siad rangaithe mar shócmhainn airgeadais.
Trádáil agus earraí infhaighte eile

Dliteanais Airgeadais
Babhtálacha ráta úis

Ionstraimí airgeadais díorthacha

Tá an Grúpa neamhchosanta ar an riosca creidmheasa ó chontrapháirtithe a bhfuil cuntais bainc acu i bpáirt leo agus lena ndéanann siad gnó laistigh de
na margaí airgeadais. Is é beartas an Ghrúpa a neamhchosaint ar gach institiúid airgeadais a theorannú bunaithe ar rátálacha creidmheasa glactha nach
lú ná BBB nó a choibhéis.
Riosca creidmheasa a bhaineann leis an gCisteán (maidir le hairgead tirim agus ionstraimí díorthacha)
Tá an Grúpa neamhchosanta ar an riosca creidmheasa ó chontrapháirtithe a bhfuil cuntais bainc acu i bpáirt leo agus lena ndéanann siad gnó laistigh de
na margaí airgeadais. Is é beartas an Ghrúpa a neamhchosaint ar gach institiúid airgeadais a theorannú bunaithe ar rátálacha creidmheasa glactha nach
lú ná BBB nó a choibhéis.

Babhtálacha ráta úis

3.8

(3.0)

0.8

Conarthaí malairte eachtraí

6.1

(2.7)

3.4

Déantar trádáil i ndíorthaigh chun rioscaí airgeadais a mhaolú agus forghníomhaítear é sin i gcomhréir le Sonraíocht agus Ceanglais an Aire Airgeadais
a eisíodh faoi choimirce an Achta um Idirbhearta Airgeadais ag Cuideachtaí Áirithe agus Comhlachtaí Eile 1992, arna eisiúint an uair dheireanach i mí
na Nollag 2017. Léiríonn an tSonraíocht agus na Ceanglais na cineálacha díorthach gur féidir le BSL a dhéanamh agus na riachtanais ghaolmhara nach
mór do BSL a shásamh maidir le gach contrapháirtí díorthach. Déantar gníomhaíochtaí déileála a rialú trí shainorduithe déileála láidre a chur i bhfeidhm
le contrapháirtithe. Ní shealbhaíonn nó ní thrádálann an Grúpa ionstraimí díorthacha chun críocha amhantracha. Tá neamhchosaint, teorainneacha
gaolmhara agus comhlíonadh Shonraíocht agus Cheanglais an Aire faoi réir athbhreithnithe agus monatóireacht leanúnach. Ní raibh caillteanais ar bith
ag an nGrúpa mar thoradh ar mhainneachtain contrapháirtithe den chineál sin a gcuid oibleagáidí a chomhlíonadh.

31/12/2020
Sócmhainní airgeadais

Conarthaí réamhcheaptha maidir le praghsanna breosla

130.0

(125.1)

4.9

Ráthaíochtaí Airgeadais

139.9

(130.8)

9.1

Áirítear leo sin ráthaíochtaí airgeadais, litreacha creidmheasa agus gealltanais eile nach iad. Cé go bhféadfadh nach mbeadh na hoibleagáidí sin
aitheanta ar chlár comhardaithe an Ghrúpa, is ann do riosca creidmheasa maidir leis na hionstraimí sin mar go gcuireann siad de cheanglas ar an
nGrúpa íocaíochtaí a dhéanamh thar ceann fochuideachtaí i gcás beart ar leith, agus mar sin, is cuid de riosca foriomlán an Ghrúpa iad.

(0.5)

-

(0.5)

(19.4)

1.5

(17.9)

(8.1)

3.8

(4.3)

(154.1)

125.5

(28.6)
(51.3)

Dliteanais Airgeadais
Babhtálacha ráta úis
Babhtálacha airgeadra
Conarthaí malairte eachtraí
Conarthaí réamhcheaptha maidir le praghsanna breosla

Tá luachanna ainmniúla na ngealltanas sin liostaithe thíos:

(182.1)

130.8

2021

Athluaite
2020

€m

€m

Ráthaíochtaí airgeadais

713.0

637.2

Litreacha creidmheasa

382.0

304.0

Eile
Iomlán

-

2.3

1,095.0

943.5

Riosca creidmheasa tráchtearraí (a bhaineann le díorthaigh)
Tá riosca creidmheasa ag an nGrúpa freisin a bhaineann le súíomhanna tráchtearraí. Eascraíonn siad sin ó ionstraimí airgeadais díorthacha a dhéantar
chun rioscaí praghsanna fuinnimh agus breosla a fhálú agus déantar iad a bhainistiú de réir Shonraíocht agus Cheanglais an Aire (an tAcht um Idirbhearta
Airgeadais Cuideachtaí Áirithe agus Comhlachtaí Eile 1992). Bunaíonn an Grúpa teorainneacha riosca creidmheasa contrapháirtí chun neamhchosaint neamhchomhthaobhaithe a shrianadh. Déantar monatóireacht leanúnach ar ghlan-neamhchosaint, riachtanais chomhthaobhacha agus ar chomhlíonadh. Fuarthas So
Energy le linn na bliana agus ionchorpraíodh é go hiomlán sa struchtúr rialachais i mí Feabhra 2022. Teastaíonn comhthaobhacht i bhfoirm bannaí agus ráthaíochtaí
ó aonaid ghnó ESB, ó pháirtithe éagsúla, agus go sonrach i bhfoirm Litreacha Creidmheasa ó chontrapháirtithe cumhachta Conradh Difríochta áirithe. Ba í an
chomhthaobhacht iomlán arna sealbhú ar an 31 Nollaig 2021 ná €60.3 milliún (2020: €33.6 milliún de chomhthaobhacht a fuair BSL). Ina theannta sin déantar
cion méadaitheach de cheannacháin tráchtearraí breosla ar mhalartuithe rialáilte. Déantar seasaimh an ghrúpa maidir le ceirdeanna a dhéantar ar mhalartuithe
den sórt sin a chomhthaobhacht trí chorrlach tosaigh agus comhthaobhacht a phostáil maidir leis an marc go suíomh an mhargaidh ar cheirdeanna oscailte. Ba
é an glan-chomhthaobhacht iomlán an 31 Nollaig 2021 a fuair BSL ná €279.3 milliún (2020: €55 milliún de chomhthaobhacht íoctha ag BSL). Tuigeann an
Grúpa aon athrú ar acmhainneacht creidmheasa na gcontrapháirtithe, agus tógtar gach céim iomchuí chun seasamh an Ghrúpa a dhaingniú tuilleadh, trí chosaintí
leordhóthanacha a chaibidliú roimh ré sna máistirchomhaontuithe conarthacha bunúsacha agus trí bhainistíocht ghníomhach a dhéanamh ar aon risíochtaí, go
háirithe i gcás ina bhfuil tásca ann meath ar staid airgeadais na gcontrapháirtithe.
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

29. BAINISTIÚ RIOSCA AIRGEADAIS AGUS LUACH CÓIR (AR LEAN)

29. BAINISTIÚ RIOSCA AIRGEADAIS AGUS LUACH CÓIR (AR LEAN)

(f) Bainistíocht riosca airgeadra eachtraigh

Tharla luaineacht shuntasach le blianta beaga anuas i bpraghsanna an bhreosla is gá do ghníomhaíochtaí giniúna leictreachais an Ghrúpa, agus déanann
an Grúpa bainistíocht ar an neamhchosaint ar ghluaiseachtaí praghsanna breosla atá ann dá bharr, ar bhonn roghnaíoch fálaithe. Chuaigh an Grúpai
mbun conarthaí réamhcheaptha praghsanna tráchtearraí i ndáil le ceannach an gháis agus an ghuail a theastaíonn le haghaidh gníomhaíochtaí giniúna
leictreachais; féach nóta 23 chun tuilleadh eolais a fháil. Déantar conarthaí réamhcheaptha praghsanna breosla a luacháil bunaithe ar na méideanna
fisiciúla atá sa chonradh agus na méideanna atá gan íoc, agus ar na praghsanna réamhcheaptha ar tháirgí comhchosúla, amhail ar dháta an chláir
chomhardaithe, agus iad lascainithe nuair is gá bunithe ar an gcuar réamhráta úis cuí

Úsáidtear réamhchonarthaí airgeadra eachtraigh agus babhtálacha tras-airgeadra chun luaineacht a eascraíonn as risíochtaí airgeadra eachtraigh a
laghdú. Baineann na réamhchonarthaí réamhcheannaigh airgeadra eachtraigh a bhí i bhfeidhm an 31 Nollaig 2021 le sreafaí airgid tuartha a mheastar a
tharlóidh go dtí 2025, le babhtálacha trasairgeadra a bhaineann le hoibleagáidí fiachais ag síneadh go dtí 2028.
Ag deireadh na bliana, b'ionann punann fiachais iomlán BSL agus € 5.4 billiún (2020: € 5.2 billiún), a raibh €0.9 billiún ag an Máthairchuideachta (2020:
€0.9 billiún). Ainmníodh an fiach bunúsach, roimh agus tar éis babhtálacha, sna hairgeadraí seo a leanas:
Roimh bhabhtálacha

Tar éis babhtálacha

2021
(%)

2020
(%)

2021
(%)

2020
(%)

70

70

69

66

Airgeadra
Euro

4

4

-

-

Steirling

26

26

31

34

Iomlán

100

100

100

100

Dollar na SA

Roimh bhabhtálacha
MÁTHAIRCHUIDEACHTA

2021
(%)

Tar éis babhtálacha
2020
(%)

2021
(%)

2020
(%)

Airgeadra
Euro

62

54

91

Dollar na SA

26

26

-

-

Steirling

12

20

9

20

Iomlán

100

100

100

100

Bíonn tionchar ag gluaiseachtaí sa ráta malairte Euro / Steirling ar luach carraeireachta Fiachas Steirling, i dtéarmaí Euro. Is í leibhéal an fhiachais ainmnithe Steirling a
spreagann íogaireacht fhoriomlán luaineacht an ráta malairte. Tá an íogaireacht seo ann cibé an gcoinnítear an fiach i gcuideachta Ghrúpa a bhfuil a airgeadra feidhmiúil
Steirling. Braitheann cibé an aithnítear an ghluaiseacht san OCI nó brabús nó caillteanas, áfach, ar airgeadra feidhmiúil na cuideachta. Aithnítear gluaiseachtaí aistriúcháin
a éiríonn as fiachas ainmnithe Sterling agus iasachtaí iarmhéideanna laistigh den Ghrúpa i gcuideachtaí Grúpa arb é a n-airgeadra feidhmiúil aonáin Euro i mbrabús nó
i gcaillteanas. Aithnítear gluaiseachtaí aistriúcháin ar fhiach ainmnithe Sterling i gcuideachtaí Grúpa arb é a n-airgeadra feidhmiúil Steirling sa chúlchiste aistriúcháin ar
chomhdhlúthú.
Chuirfeadh athrú 10% ar rátaí malairte airgeadra eachtraigh an 31 Nollaig 2021 le cothromas agus brabús roimh chánachas de réir an mhéid atá leagtha amach thíos.
Glactar leis san anailís seo go bhfanann gach athróg eile seasmhach.
31/12/2021

Steirling

Dá mbeadh méadú ginearálta 10% ar phraghas gáis agus guail ar an 31 Nollaig 2021 bheadh tionchar aige seo ar an gcothromas agus ar an mbrabús
roimh chánachas de réir an mhéid atá leagtha amach thíos. Glactar leis san anailís go bhfanfaidh gach athróg eile, rátaí malairte eachtraí ach go háirithe,
mar an gcéanna, agus áirítear léi an tionchar ar luach na mbabhtálacha tráchtearraí atá i bhfeidhm. Bheadh éifeacht chomhionann agus chontrártha ag
laghdú 10%, ar an mbonn go bhfanfadh gach athróg eile mar an gcéanna.
31/12/2021
GRÚPA

Gnóthachan / (caillteanas) mar gheall ar mhéadú 10% i bpraghsanna
gáis agus guail

MÁTHAIRCHUIDEACHTA

Gnóthachan / (caillteanas) mar gheall ar mhéadú 10% i bpraghsanna
gáis agus guail

31/12/2020

Gnóthachan/
(caillteanas)
ioncam
gnóthachán /
(caillteanas)

Brabús roimh
ghnóthachan
gnóthachán /
(caillteanas)

Eile (caillteanas)
ioncam gnóthachán
/ (caillteanas)

Brabús roimh
ghnóthachan
gnóthachán /
(caillteanas)

€m

€m

€m

€m

-

(10.3)

-

(0.6)

231.1

(81.5)

128.3

(0.2)

-

25.0

-

1.8

Steirling

(282.5)

100.4

(156.8)

9.9

Rinneadh na toimhdí seo a leanas maidir leis an anailís íogaireachta thuas:
• ní dhéanann athruithe ar luach carraeireachta ionstraimí airgeadais díorthacha nach bhfuil i gcaidrimh fálaithe difear don ráiteas ioncaim amháin;
• ní bhíonn tionchar ag athruithe ar luach carraeireachta ionstraimí airgeadais díorthach ar fálta sreafa airgid iad ach ar ioncam cuimsitheach eile.

Gnóthachan/
(caillteanas)
ioncam
chánachas

Brabús roimh
ghnóthachan
chánachas

Gnóthachan/
(caillteanas)
ioncam
chánachas

Brabús roimh
ghnóthachan
(caillteanas)

€m

€m

€m

€m

11.2

14.6

4.3

(2.8)

31/12/2021
Gnóthachan/
(caillteanas)
Brabús roimh
ioncam
ghnóthachan
gnóthachán /
chánachas
(caillteanas)
€m
€m
-

10.3

31/12/2021
GRÚPA

MÁTHAIRCHUIDEACHTA

Gnóthachan / (caillteanas) mar gheall ar mhéadú 10% i bpraghas
Leictreachais Mhórdhíola

31/12/2020
Gnóthachan/
(caillteanas)
Brabús roimh
ioncam
ghnóthachan
gnóthachán /
(caillteanas)
(caillteanas)
€m
€m
-

(12.0)

31/12/2020

Gnóthachan/
(caillteanas)
ioncam
(caillteanas)

Brabús roimh
ghnóthachan
gnóthachán /
(caillteanas)

Gnóthachan/
(caillteanas)
ioncam
(caillteanas)

Brabús roimh
ghnóthachan
gnóthachán /
(caillteanas)

€m

€m

€m

€m

(19.7)

-

(9.6)

-

31/12/2021
Gnóthachan/
Brabús roimh
(caillteanas)
ghnóthachan
ioncam
gnóthachán /
gnóthachán /
(caillteanas)
(caillteanas)
€m
€m
-

-

31/12/2020
Gnóthachan/
Brabús roimh
(caillteanas)
ghnóthachan
ioncam
gnóthachán /
gnóthachán /
(caillteanas)
(caillteanas)
€m
€m
-

-

Rinneadh an anailís íogaireachta a cuireadh ar fáil thuas don Ghrúpa agus don Mháthairchuideachta a ríomh amhail an 31 Nollaig 2021 agus na
bunphraghsanna tráchtearraí agus na rátaí airgeadra eachtraigh seo a leanas á n-úsáid:

Lagú 10%
Dollar na SA

31/12/2020

Bheadh tionchar ag méadú ginearálta de 10% ar phraghas mórdhíola leictreachais an I-SEM an 31 Nollaig 2020 ar ioncam agus brabús cuimsitheach
eile roimh chánachas de réir na méideanna atá leagtha amach thíos. Glactar leis san anailís seo go bhfanann gach athróg eile, go háirithe rátaí malairte
eachtraí seasmhach. Bheadh éifeacht chomhionann agus chontrártha ag laghdú 10%, ar an mbonn go bhfanfadh gach athróg eile mar an gcéanna.

Gnóthachan / (caillteanas) mar gheall ar mhéadú 10% i Leictreachas
Mórdhíola

Neartú 10%
Dollar na SA

Laistigh dá ghnáthchúrsa gnó, téann an Grúpa isteach go rialta i gconarthaí díorthacha díola agus ceannaigh le haghaidh tráchtearraí, lena n-áirítear
gás agus leictreachas. Sa chás ina ndeachthas isteach sa chonradh agus go leantar lena shealbhú chun na tráchtearraí a fháil nó a sheachadadh de réir
riachtanais díola, cheannaigh nó úsáide ionchais an Ghrúpa, ainmnítear na conarthaí mar chonarthaí féinúsáide agus tugtar cuntas orthu mar chonarthaí a
bhfuil le comhlíonadh.

80

Mar a thaispeántar thuas, tá tromlach na punainne fiachais ainmnithe in euro nó á mhalartú ina euro le haghaidh príomhshuime agus úis, agus ar an gcaoi sin an risíocht ar
riosca airgeadra eachtraigh sa Ghrúpa a laghdú. Agus a oibríochtaí eachtracha á mbainistiú aige, is eol don Ghrúpa iasachtaí a fháil in airgeadraí a mheaitseálann airgeadra
feidhmiúil na hoibríochta eachtraí. Mar sin tá cion fiachais ainmnithe go steirling go príomha mar thoradh ar éadáil NIE Networks agus ar oibríochtaí Carrington Power
Limited.

GRÚPA

215

Ráitis Airgeadais

(g) Bainistíocht riosca ó phraghsanna tráchtearra

Tagann neamhchosaintí airgeadra eachtraigh chun cinn go príomha trí bhreosla agus cumhacht a cheannach, costais ollchóirithe stáisiúin, ceannacháin
eile atá ainmnithe in airgeadraí eachtracha, iasachtaí in airgeadraí eachtracha (lena n-áirítear an socrúchán príobháideach mar a thuairiscítear i nóta 22)
agus infheistíochtaí lasmuigh de limistéar an euro.

GRÚPA
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Gás (Stg. p/therm)
Praghas Leictreachais Mórdhíola (€/MWh)
Gual (US $/tona)
Ráta airgeadra coigríche (US$ = €1)
Ráta airgeadra coigríche (US$ = €1)

2021

2020

104.07
80.97
100.45
1.13
0.8397

35.28
50.21
68.68
1.23
0.8981

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

(i) Ordlathas luacha chóir

Is iad seo a leanas luachanna córa na sócmhainní agus na ndliteanas airgeadais a iompraítear ar chostas amúchta mar aon leis na méideanna
carraeireachta a thaispeántar sa chlár comhardaithe:
GRÚPA

MÁTHAIRCHUIDEACHTA

Suim ghlanluacha

Luach cóir

Suim ghlanluacha

Luach cóir

€m

€m

€m

€m

5,292.5

5,818.9

833.5

919.1

70.7

78.1

70.7

78.1

119.5

119.5

62.9

62.9

5,482.7

6,016.5

967.1

1,060.1

9.3

9.3

-

-

1,681.6

1,681.6

6,093.2

6,093.2

Suimeanna dlite ó árachóirís

(79.3)

(79.3)

(79.3)

(79.3)

Trádáil agus earraí infhaighte
neamhreatha eile

(167.6)

(167.6)

(2,019.0)

(2,019.0)

Iomlán na n-iasachtaíochtaí gan íoc
Suimeanna iníoctha trádála agus
suimeanna iníoctha eile
Suimeanna iníoctha trádála agus
suimeanna iníoctha eile

Trádáil agus earraí infhaighte reatha eile

Sa tábla thíos, déantar anailís ar shócmhainní agus dliteanais airgeadais a iompraítear ag luach cóir, de réir modh luachála. Sainmhínítear na leibhéil
éagsúla atá ábhartha do shócmhainní agus dliteanais airgeadais atá i seilbh an Ghrúpa mar seo a leanas: 			
• Leibhéal 2: ionchuir, seachas praghsanna luaite gan choigeartú i margaí gníomhacha le haghaidh sócmhainní agus dliteanas comhionann, atá inbhraite
don tsócmhainn nó don dliteanas, go díreach (i.e. mar phraghsanna) nó go hindíreach (i.e. díorthaithe ó phraghsanna);
• Leibhéal 3: ionchuir don tsócmhainn nó don dliteanas nach bhfuil bunaithe ar shonraí inbhraite margaidh (ionchuir neamh-inseachadta).

GRÚPA
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Dliteanais léasa
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29. BAINISTIÚ RIOSCA AIRGEADAIS AGUS LUACH CÓIR (AR LEAN)

(h) Luach cóir

Iasaíochtaí gearrthéarmacha

Rialachas Corparáideach

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

29. BAINISTIÚ RIOSCA AIRGEADAIS AGUS LUACH CÓIR (AR LEAN)

Fiachas fadtéarmach1

Straitéis & Feidhmíocht
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(1,551.3)

(1,551.3)

(2,124.9)

(2,124.9)

Airgead tirim agus coibhéisí airgid

(537.0)

(537.0)

(463.3)

(463.3)

Glandhliteanais

4,838.4

5,372.2

2,373.8

2,466.8

GRÚPA

31/12/2021
SÓCMHAINNÍ
Ionstraimí airgeadais díorthacha
- Babhtálacha ráta úis
- Babhtálacha airgeadra
- Conarthaí malairte eachtraí
Conarthaí ar aghaidh maidir le praghsanna breosla1
Sócmhainní airgeadais ag luach cóir trí bhrabús nó caillteanas

DLITEANAIS
Ionstraimí airgeadais díorthacha
- Babhtálacha ráta úis
- Babhtálacha airgeadra
- Conarthaí malairte eachtraí
Conarthaí ar aghaidh maidir le praghsanna breosla1
- Babhtálacha ráta úis nasctha le boilsciú

MÁTHAIRCHUIDEACHTA

Leibhéal 2

Leibhéal 3

Iomlán

€m

€m

€m

0.1
6.2
16.2
657.3
679.8

2.2
5.3
7.5

0.1
6.2
16.2
659.5
5.3
687.3

(8.7)
(20.8)
(14.0)
(685.7)
(720.6)
(1,449.8)

(1.7)
(1.7)

(8.7)
(20.8)
(14.0)
(687.4)
(720.6)
(1,451.5)

(770.0)

5.8

(764.2)

Suim ghlanluacha

Luach cóir

Suim ghlanluacha

Luach cóir

€m

€m

€m

€m

5,114.0

5,983.9

729.1

913.5

Leibhéal 2

Leibhéal 3

Iomlán

€m

€m

€m

3.8
4.1
170.0
177.9

8.6
8.6

3.8
4.1
170.0
8.6
186.5

(1.6)
(19.4)
(8.1)
(173.1)
(592.5)
(794.7)

(2.9)
(2.9)

(1.6)
(19.4)
(8.1)
(176.0)
(592.5)
(797.6)

(616.8)

5.7

(611.1)

Glan (dliteanas) / sócmhainn

31/12/2020
Fiachas fadtéarmach1
Iasaíochtaí gearrthéarmacha

129.6

140.9

127.7

138.6

Dliteanais léasa

124.8

124.8

66.7

66.7

5,368.4

6,249.6

923.5

1,118.8

Iomlán na n-iasachtaíochtaí gan íoc

Suimeanna iníoctha trádála agus
suimeanna iníoctha eile

731.8

731.8

4,691.2

4,691.2

Suimeanna dlite ó árachóirís

(94.2)

(94.2)

(94.2)

(94.2)

Trádáil agus earraí infhaighte
neamhreatha eile

(55.1)

(55.1)

(1,723.6)

(1,723.6)

(862.7)

(862.7)

(1,304.5)

(1,304.5)

Trádáil agus earraí infhaighte reatha eile
Airgead tirim agus coibhéisí airgid

(248.7)

(248.7)

(164.1)

(164.1)

Glandhliteanais

4,839.5

5,720.7

2,328.3

2,523.6

1	Cuirtear

babhtálacha tras-airgeadra a mhalartaíonn fiachas seasta dollar SAM go euro seasta san áireamh i luach cóir an fhiachais fhadtéarmaigh
thuas, tá luach cóir an dhíorthaigh ghaolmhair ina sócmhainní de €6.2 milliún (31 Nollaig 2020: ina dhliteanas de €14.8 milliún).

31/12/2020
SÓCMHAINNÍ
Ionstraimí airgeadais díorthacha
- Babhtálacha ráta úis
- Conarthaí malairte eachtraí
Conarthaí ar aghaidh maidir le praghsanna breosla1
Sócmhainní airgeadais ag luach cóir trí bhrabús nó caillteanas

DLITEANAIS
Ionstraimí airgeadais díorthacha
- Babhtálacha ráta úis
- Babhtálacha airgeadra
- Conarthaí malairte eachtraí
Conarthaí ar aghaidh maidir le praghsanna breosla1
- Babhtálacha ráta úis nasctha le boilsciú

Tá trádáil reatha agus infháltais eile agus earraí iníoctha trádála agus eile dlite go léir laistigh de bhliain, agus rinneadh foráil dóibh i gcás ina bhfuil
siad lagaithe, meastar go bhfuil a luach carraeireachta ag teacht go hábhartha lena luach cóir.
Meastar mar luachanna córa Leibhéal 1 Eurabhannaí BSL agus bannaí steirling NIE Networks. Díorthaítear luach cóir na n-Eurabhannaí sin ó
bhreathnú ar na luachanna trádáilte is deireanaí a bhíonn ag na bannaí i margaí leachtacha amhail ar dháta an chláir chomhardaithe. Is luachanna
córa Leibhéal 2 iad iasachtaíochtaí agus fiachas eile. An phríomhtheicníocht luachála a úsáidtear d’iasachtaíochtaí agus d’fhiachas eile a aicmítear
mar luachanna córa Leibhéal 2 ná na sreafaí airgid thirim don todhchaí a bhaineann leo a lascainiú, ag baint úsáide as cuar lascainithe cúpóin
nialasaigh an airgeadra ábhartha.
Luach cóir - rátaí lascaine
Bíonn na rátaí úis a úsáidtear chun sreafaí airgid thirim sa todhchaí a lascainiú, nuair is infheidhme sin, bunaithe ar an gcuar toraidh EURIBOR nó
LIBOR nó SONIA amhail ar an dáta tuairiscithe, móide an raon difríochta creidmheasa seasta cuí.

Glan (dliteanas) / sócmhainn
1

Cuirtear conarthaí a nascann an réamhphraghas leictreachais níos dlúithe le réamhphraghsanna breosla i láthair mar bhreosla réamhcheaptha an
31 Nollaig.

Straitéis & Feidhmíocht

Rialachas Corparáideach

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

29. BAINISTIÚ RIOSCA AIRGEADAIS AGUS LUACH CÓIR (AR LEAN)

29. BAINISTIÚ RIOSCA AIRGEADAIS AGUS LUACH CÓIR (AR LEAN)

(i) Ordlathas luacha chóir (ar lean)
MÁTHAIRCHUIDEACHTA

Leibhéal 2

Leibhéal 3

Iomlán

€m

€m

€m

Ionstraimí airgeadais díorthacha
- Babhtálacha ráta úis

3.2

-

3.2

- Babhtálacha airgeadra

6.2

-

6.2

23.0

-

23.0

612.0

-

612.0

644.4

-

644.4

(8.7)

-

(8.7)

- Babhtálacha airgeadra

(20.8)

-

(20.8)

- Conarthaí malairte eachtraí

(13.5)

-

(13.5)

(660.0)

-

(660.0)

(703.0)

-

(703.0)

(58.6)

-

(58.6)

DLITEANAIS

Cineál
Babhtálacha airgeadra,
conarthaí malairte
eachtraí agus
babhtálacha rátaí úis

Teicnící luachála
Leibhéal 2 - Luacháil láithreach ar shreafaí airgid
amach anseo ar conradh trí úsáid a bhaint as
ionchuir inbhraite margaidh agus lascainithe ar ais
go luach reatha

Conarthaí
réamhcheaptha
praghsanna breosla
agus leictreachais

Leibhéal 2 - Cinntítear luach cóir na gconarthaí
réamhcheaptha breosla agus leictreachais trí
thagairt do phraghsanna gáis, guail agus carbóin,
agus déantar an luach a fhaightear as sin a
lascainiú go dtí luachanna reatha.

Ionstraimí airgeadais díorthacha
- Babhtálacha ráta úis

- Conarthaí réamhcheaptha maidir le praghsanna breosla

Glanshócmhainní

Leibhéal 2

Leibhéal 3

Iomlán

€m

€m

€m

31/12/2020
SÓCMHAINNÍ
- Babhtálacha ráta úis

3.8

-

3.8

- Conarthaí malairte eachtraí

6.1

-

6.1

130.0

-

130.0

139.9

-

139.9

(0.5)

-

(0.5)

(19.4)

-

(19.4)

DLITEANAIS
Ionstraimí airgeadais díorthacha
- Babhtálacha ráta úis
- Babhtálacha airgeadra
- Conarthaí malairte eachtraí
- Conarthaí réamhcheaptha maidir le praghsanna breosla

Glanshócmhainní

(8.1)

-

(8.1)

(154.1)

-

(154.1)

(182.1)

-

(182.1)

(42.2)

-

(42.2)

Suntasach
dobhraite
Ionchuir

Caidreamh idir suntasach ionchuir
dhobhraite agus luach cóir Bearta

Praghsanna
réamhcheaptha
leictreachais

Mhéadódh / (laghdódh) an luach cóir measta dá
mbeadh an Praghas Leictreachais Mhórdhíola níos
airde / (ísle) . Go ginearálta, nuair a bhíonn athrú ar
phraghsanna gáis, bíonn athrú sa treo chéanna ar
an bPraghas Leictreachais Mhórdhíola

Ráta fáis tuartha
maidir le hioncam
bliantúil. Corrlach
comhlán tuartha

De ghnáth déanann Novusmodus measúnú ar
luach infheistíochtaí bunaithe ar a ionchais maidir
leis na fáltais a d’fhéadfaí a réadú i ndiúscairt.

Leibhéal 3 - Cinntítear luach cóir roinnt conarthaí
réamhcheaptha breosla agus leictreachais
sonracha trí thagairt do phraghsanna
réamhcheaptha leictreachais nach bhfuil inbhraite.
Babhtálacha ráta úis
nasctha le boilsciú

Leibhéal 2 - Úsáidtear agus dearbhaítear
luachálacha reatha trí luacháil reatha na sreafaí
airgid ionchais, ag úsáid chuar toraidh ráta úis an
airgeadra ábhartha.
Tá an cuar cúpóin nialasaigh bunaithe ar úsáid
a bhaint as cuar toraidh ráta úis an airgeadra
ábhartha.

Sócmhainní airgeadais
Nuair is infheidhmithe, bíonn luachálacha bunaithe
ag luach cóir trí bhrabús ar an bhfaisnéis is déanaí atá ar fáil ag deireadh na
nó caillteanas
tréimhse, agus cuirtear aon tosca cuí nó tosca a
bhfuil eolas faoi san áireamh.

Ionstraimí airgeadais díorthacha

- Conarthaí réamhcheaptha maidir le praghsanna breosla

219

Luachanna córa a thomhas - teicnící luachála agus ionchuir shuntasacha nach féidir a láimhseáil
Taispeánann an tábla seo a leanas an teicníc luachála a úsáidtear chun luachanna córa Leibhéal 2 agus Leibhéal 3 a thomhas, chomh maith leis na
hionchuir shuntasacha neamh-inseachadta a úsáidtear.

SÓCMHAINNÍ

- Conarthaí réamhcheaptha maidir le praghsanna breosla

Ráitis Airgeadais

(i) Ordlathas luacha chóir (ar lean)

31/12/2021

- Conarthaí malairte eachtraí
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Déantar infheistíochtaí neamhluaite a luacháil
trí luach fiontair a dhíorthú trí cheann de na
modheolaíochtaí seo a leanas a úsáid:
• praghas infheistíochta le déanaí;
• iolraí ioncaim;
• costas, lúide aon fhoráil riachtanach;
• luach réadaithe.

Féach nóta 7 agus 16. Spreagfaidh roinnt ionchur
na luach seo de ghnáth lena n-áirítear cumas
na hinstitiúide infheistiúcháin a hioncam agus
a corrlaigh ghaolmhara a fhás as a dtiocfaidh
TRÚCDA níos airde agus luachanna níos airde dá
réir sin.

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Straitéis & Feidhmíocht

Rialachas Corparáideach
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Ráitis Airgeadais

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

29. BAINISTIÚ RIOSCA AIRGEADAIS AGUS LUACH CÓIR (AR LEAN)

30. CEANGALTAIS AGUS TEAGMHAIS

(i) Ordlathas luacha chóir (ar lean)

(a) Tiomantais chaipitil

Sa tábla seo a leanas taispeántar réiteach ó iarmhéideanna tosaigh amhail ar an 1 Eanáir 2019 go dtí deireadh na bliana dar críoch 31 Nollaig 2020 le
haghaidh tomhais luacha chóir i Leibhéal 3 den ordlathas luacha chóir:								
									
Sócmhainní
airgeadais ag
Conarthaí
GRÚPA
luach cóir trí
Conarthaí
praghais
bhrabús nó
leictreachais
conarthaí
caillteanas
conarthaí1
praghais
Iomlán
€m
€m
€m
€m
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020
13.4
81.3
(77.5)
17.2
Aistriú chuig conarthaí réamhcheaptha maidir le praghsanna
(81.3)
81.3
breosla
Breiseanna
1.4
(0.3)
1.1
Infheistíochtaí a dhiúscairt
(12.8)
(12.8)
Gnóthacháin/(caillteanais) iomlána:
- i mbrabús nó i gcaillteanas
6.4
6.4
- in OCI
(17.2)
(17.2)
Socraíochtaí
10.8
10.8
Gluaiseachtaí aistriúcháin
0.2
0.2
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020 - glan
8.6
(2.9)
5.7
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021
Breiseanna
Gnóthacháin/(caillteanais) iomlána:
- i mbrabús nó i gcaillteanas
- in OCI
Socraíochtaí
Aistriú chuig earraí infhaighte eile
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021 - glan

8.6

-

(2.9)

5.7

-

-

2.3

2.3

(3.3)
5.3

-

(2.2)
(12.3)
15.6

(2.2)
(12.3)
15.6
(3.3)
5.8

0.5

2021

Sócmhainní inláimhsithe a bhfuil conradh ann ina leith
Sócmhainní doláimhsithe a bhfuil conradh ann ina leith
Iomlán i gconarthaí

2020

€m

€m

538.2

443.4

15.8

14.0

554.0

457.4

2021

2020

€m

€m

286.6

355.4

Sciar de tiomantais na ninstitiúidí infheistiúcháin ar cuireadh modh cuntasaíochta an chothromais
i bhfeidhm orthu
Conarthaí ann ina leith

(b) Gealltanais conarthaí breosla
Tá roinnt socruithe i bhfeidhm do thréimhsí éagsúla suas go dtí an bhliain 2024. Déantar foráil sna socruithe sin i leith athruithe praghsála ar aon dul le hathruithe
ar tháscairí ionsuite sa mhargadh fuinnimh. Nuair ba chuí sin, rinneadh díorthaigh leabaithe a dheighilt agus luacháladh iad de réir IFRS 9.
(c) Nochtuithe eile
D’eascair roinnt cásanna dlí, éilimh agus díospóidí eile le tríú páirtithe i ngnáthchúrsa an ghnó. Cé go bhfuil gné éiginnteachta ag aon dlíthíocht nó
díospóid, creideann comhaltaí an Bhoird nach raibh aon dliteanas teagmhasach ann a mbeadh drochthionchar ábhartha acu ar staid airgeadais an
Ghrúpa.

31. IDIRBHEARTA DE PHÁIRTITHE GAOLMHARA

1

Cuirtear conarthaí a nascann an réamhphraghas leictreachais níos dlúithe le réamhphraghsanna breosla i láthair mar bhreosla réamhcheaptha an
31 Nollaig.
I gcás sócmhainní airgeadais atá ag luach cóir trí bhrabús nó caillteanas, cuirtear ar aghaidh iad ag an luach cóir.				

Páirtí rialaithe deiridh

I gcás sócmhainní airgeadais atá ag luach cóir trí bhrabús nó caillteanas, cuirtear ar aghaidh iad ag an luach cóir. Nuair is infheidhmithe, déantar
infheistíochtaí neamhluaite a luacháil trí luach fiontair a dhíorthú trí cheann de na modheolaíochtaí seo a leanas a úsáid:
• praghas infheistíochta le déanaí;
• iolraí ioncaim;
• costas, lúide aon fhoráil riachtanach.

Is cuideachta faoi úinéireacht an stáit é an Grúpa tá 86.3% den scairchaipiteal eisithe i seilbh an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, is leis an
Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil 10.2% den scaipchaipiteal eisithe, agus tá 3.5% den stoc á choinneáil san ESOP
(féach nóta 20 chun tuilleadh eolais a fháil).
Nochtadh Páirtithe Gaolmhara

Baineann conarthaí réamhcheaptha praghsanna breosla agus conarthaí réamhcheaptha praghsanna leictreachais atá san áireamh ag Leibhéal 3 san
ordlathas luacha chóir le conarthaí fadtéarmacha a bhfuil a gcuid luachálacha bunaithe ar cuid mhaith bonn tuisceana réamhcheaptha maidir le praghas,
a bhfuil roinnt ionchuir neamh-inbhraite i gceist leo, lena n-áirítear ionchuir réamhcheaptha thoimhdithe leictreachais, carbóin agus gáis thar tréimhsí
fadtéarmacha
Anailís íogaireachta - luachanna córa Leibhéal 3							
I gcás na gconarthaí réamhcheaptha praghsanna breosla agus leictreachais, is iad na héifeachtaí seo a leanas a d’fhéadfadh a bheith ag athruithe
féideartha réasúnta ar inchur suntasach neamh-inbhraite, dá gcoinneofaí gach ionchur eile seasmhach:
31/12/2021

GRÚPA

Gnóthachan mar gheall ar mhéadú 10% i bpraghsanna gáis
Caillteanas mar gheall ar mhéadú 10% i bPraghas Leictreachais
Mhórdhíola

De réir Alt 25 de IAS 24, tá Grúpa BSL díolmhaithe ó idirbhearta páirtithe gaolmhara a heintiteas eile ar páirtí gaolmhar é toisc go bhfuil smacht,
comhrialú nó tionchar suntasach ag Rialtas na hÉireann ar an nGrúpa agus ar an eintiteas sin.
Comhlachtaí leathstáit						
Sa ghnáthchúrsa gnó, cheannaigh/dhíol an Grúpa earraí agus seirbhísí ó eintitis arna rialú ag Rialtas na hÉireann, mar shampla, Ervia, Bord na Móna,
EirGrid agus Coillte Teoranta.
Feidhmíonn an Grúpa comhaontú fadtéarmach le Bord na Móna maidir le móin a cheannach agus seirbhísí coimhdeacha a úsáid chun stáisiúin
chumhachta a reáchtáil. B'ionann admháil na seirbhísí seo sa bhliain dar críoch 31 Nollaig 2021 agus €1.2 milliún (2020: €15.9 milliún) agus méideanna
a bhí dlite do na heintitis sin an 31 Nollaig 2021 ná €0.3 milliún (2020: €0.06. Dúnadh na stáisiúin mhóna ag deireadh 2020.
Tá comhaontú bonneagair i bhfeidhm idir an Grúpa agus EirGrid plc faoi choimirce an Choimisiúin um Rialáil Fóntas (CRU), maidir le ról úinéara an
chórais tarchurtha.

31/12/2020

Gnóthachan/
(caillteanas)
ioncam
gnóthachán /
(caillteanas)

Brabús roimh
ghnóthachan
gnóthachán /
(caillteanas)

Eile (caillteanas)
ioncam gnóthachán
/ (caillteanas)

Brabús roimh
ghnóthachan
gnóthachán /
(caillteanas)

€m

€m

€m

€m

11.2

-

4.3

-

(19.7)

-

(9.6)

-

Tá comhaontú bonneagair i bhfeidhm idir an Grúpa agus EirGrid plc faoi choimirce an Choimisiúin um Rialú Fóntais (CRF), maidir le ról úinéir an chórais
tarchurtha.
Bainc faoi úinéireacht Stát na hÉireann
I ngnáthchúrsa gnó, déanann BSL idirbhearta le bainc áirithe in Éirinn atá faoi rialú iomlán nó páirteach ag Rialtas na hÉireann. Déantar idirbhearta uile
BSL le bainc den sórt sin ar ghnáththéarmaí tráchtála. Ní raibh aon tiúchan ábhartha iasachtaí ag BSL le haon bhainc den sórt sin le linn na tréimhse nó
an 31 Nollaig 2021. Bhí cuid de na hairgead tirim agus a choibhéisí airgid mar a nochtar i nóta 19 i dtaisce leis na bainc sin.				
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31. IDIRBHEARTA DE PHÁIRTITHE GAOLMHARA (AR LEAN)

Leasanna chomhaltaí an bhoird

Cúiteamh don Phríomhbhainistíocht

Seachas leithdháiltí comhaontaithe faoi ESOP, ní raibh aon leas tairbhiúil ag comhaltaí an Bhoird in BSL ná ag a fhochuideachtaí ag am ar bith i rith na bliana.
ESOP 								
I rith na bliana dar críoch 31 Nollaig 2021, d’íoc BSL táillí de €0.3 milliún (2020: €0.5 milliún) thar ceann ESOP. Féach nóta 32 le haghaidh sonraí faoi
athcheannach ESOP.

Tuarastail agus sochair ghearrthéarmacha fostaí eile
Sochair iarfhostaíochta

Pinsin								
Feidhmíonn an Grúpa roinnt scéimeanna pinsin d’fhoireann i bPoblacht na hÉireann, i dTuaisceart Éireann agus sa Ríocht Aontaithe. Féach ar nóta 10
agus nóta 24 le haghaidh tuilleadh sonraí.

2021

2020

€m

€m

3.9
0.4
4.3

3.6
0.4
4.0

Léiríonn na príomhmhéideanna cúitimh bainistíochta a nochtar thuas cúiteamh do na daoine sin a bhfuil an t-údarás agus an fhreagracht orthu
gníomhaíochtaí an Ghrúpa a phleanáil, a stiúradh agus a rialú. Ina measc seo tá luach saothair feidhmeannaigh sinsearacha agus comhaltaí boird.

Gnóthais fochuideachta								
Le linn na bliana dar críoch 31 Nollaig 2021, cheannaigh Tuismitheoir BSL seirbhísí gáis, innealtóireachta, comhairliúcháin agus eile, lena n-áirítear
seirbhísí cíosa de €1,117.5 milliún (2020: €323.8 milliún) óna fhochuideachtaí.

32. ESOP TRUSTEE LIMITED BSL

I rith na bliana, bhí díolacháin de €1,010.9 milliún ag Máthairchuideachta BSL (2020: € 341.2 milliún) le fochuideachtaí. Baineann na díolacháin seo go
príomha le seirbhísí bainistíochta, chomh maith le muirir leictreachais lena n-áirítear Muirir Chórais a Úsáid agus leictreachas agus gás a dhíol.
I rith na bliana, thuill Máthairchuideachta BSL ús de €44.3 milliún (2019: €56.1 milliún) ó fhochuideachtaí agus ús íoctha de €64.1 milliún (2020: €62.9
milliún) le fochuideachtaí ar iasachtaí idirchuideachta.

Ionchorpraíodh ESB ESOP Trustee Limited ag BSL le linn 2001, le hinfheistíocht € 1, mar Iontaobhaí ar Iontaobhas Úinéireachta Fostaithe BSL (ESOT) agus
ar an Scéim Comhroinnte Brabúis Faofa ag BSL (APSS). Faoi théarmaí chruthú ESB ESOP Trustee Limited, níl aon chumas ná cearta ag BSL smacht a fháil
ar shócmhainní nó ar bhainistíocht na Cuideachta. Tá Iontaobhaí gairmiúil neamhspleách mar chathaoirleach ar an gCuideachta Iontaobhaithe le ceathrar
stiúrthóirí a dhéanann ionadaíocht ar fhostaithe BSL agus beirt stiúrthóirí a dhéanann ionadaíocht ar BSL. Dá bhrí sin, tá srianta móra ann a chuireann bac mór
ar fheidhmiú chearta BSL ar shócmhainní agus ar bhainistíocht na cuideachta. De réir Ráitis Airgeadais Comhdhlúite IFRS 10, ní dhéantar na ráitis airgeadais do
ESB ESOP Trustee Limited a chomhdhlúthú le torthaí an Ghrúpa BSL.			

Amhail an 31 Nollaig 2021, bhí méideanna comhlán iníoctha de €4,986.9 milliún ag Máthairchuideachta BSL (2019: €4,279.4 milliún) lena
fhochuideachtaí. Baineann na suimeanna iníoctha seo go príomha le méideanna a choinnítear i dtaisce d’fhochuideachtaí agus méideanna eile atá dlite
do fhochuideachtaí, iasachtaí a d’ardaigh ESB Finance DAC agus a tugadh ar iasacht do Mháthairchuideachta BSL agus méideanna atá dlite i leith
seirbhísí innealtóireachta agus comhairliúcháin.
Amhail 31 Nollaig 2021, bhí iarmhéideanna infhaighte de €3,474.0 milliún (2020: €2,619.2 milliún) ag Máthairchuideachta BSL óna fochuideachtaí
(glan ar fhorálacha). Baineann na nithe infhaighte seo go príomha le seirbhísí bainistíochta agus iasachtaí d’fhochuideachtaí chomh maith le táillí
leictreachais lena n-áirítear Táillí Úsáide Córais. Ba é an soláthar bearnaithe iomlán maidir le méideanna a bhí dlite ag gnóthais fochuideachta amhail an
31 Nollaig 2021 ná €115.5 milliún (2020: €59.5 milliún).								

Le linn na bliana dar críoch 31 Nollaig 2021, rinne BSL comhaontú chun tacú le stoc caipitil a fháil i margaí inmheánacha ESOP amach anseo. Mar chuid den
chomhaontú, gheall BSL suas le €35.0 milliún sa bhreis ar na cistí a bhí fágtha ar chomhaontú 2015, chun scaireanna a cheannach i margaí inmheánacha
ESOP amach anseo ó 2021 (san áireamh) ar aghaidh. Aithníodh soláthar ESOP de €36.5 milliún (31 Nollaig 2020: €0.9 milliún) i leith na gcomhaontuithe seo.

Infheistíochtaí in institiúidí infheistiúcháin ar cuireadh modh cuntasaíochta an chothromais i bhfeidhm orthu
Díolachán earraí /
seirbhísí1
GRÚPA
ICOL Holdings Limited
NNG Wind Farm Holdings Limited
Aldeburgh Offshore Wind Holdings Ltd.
SIRO Limited
Tilbury Green Power Holdings Ltd5/6
Raheenleagh Power DAC
Oweninny Power Holdings DAC
Oweninny Power Holdings 2 DAC
Emerald Bridge Fibres DAC
Kingspan ESB DAC
Superhomes Ireland DAC
Five Estuaries Offshore Wind Farm Ltd
FuturEnergy Ireland Development Holdings
DAC
Iomlán

Cothromas tugtha
Suimeanna dlite
ar aghaidh /
(chuig) / uaidh amhail (aisíocaíochtaí) le linn
31 Nollaig3&4
na bliana

Ceannach earraí /
seirbhísí2

2021

2020

2021

2020

€m

€m

€m

€m

10.8
0.4
0.6
0.5
-

9.9
1.2
0.6
2.2
0.2
-

23.0
8.9
24.6
-

47.8
9.8
-

-

-

-

-

12.3

14.1

56.5

57.6

2021

2020

2021

2020

€m

€m

€m

€m

60.4
83.8
94.8
0.1
6.4
16.7
-

45.4
96.6
3.2
(1.9)
14.0
0.2
0.1
-

0.8
1.2

0.9
1.0
(4.8)
-

3.0

-

59.1

-

265.2

157.6

61.1

(2.9)

1 Chuir BSL díolacháin leictreachais, bainistíocht agus seirbhísí gairmiúla eile ar fáil i rith na bliana d’infheisteoirí cuntas cothromais mar atá leagtha amach sa tábla thuas.
2 I measc na méideanna atá dlite (go) / ó infheisteoirí cuntasaithe cothromais tá iasachtaí scairshealbhóirí (a thaispeántar glan ó aon lagaithe), ús ar na hiasachtaí sin

agus iarmhéideanna trádála infhaighte agus iníoctha.		
3 San áireamh sa soláthar drochfhiach tá €0.5 milliún maidir le hiarmhéideanna atá dlite ó SIRO Limited agus €0.2 milliún maidir leis na hiarmhéideanna atá dlite ó

Emerald Bridge Fibers DAC.
4 I dteannta leis an gcothromas a tugadh ar airleacan i rith na bliana d’aithin an Grúpa comaoin theagmhasach de €10.8 milliún (2020: €16.8 milliún) i ndáil le ICOL

Holdings Limited agus €2.8 milliún (2020: €nialas) i ndáil le Superhomes Ireland DAC. Féach nóta 28.
5 I mí an Mheithimh 2021, chríochnaigh BSL diúscairt a scairsheilbhe in Tilbury Green Power Holdings Limited. Féach ar nóta 6 le haghaidh tuilleadh sonraí.
6 San áireamh i gceannach earraí / seirbhísí ó Tilbury Green Power Holdings Ltd in 2020 tá €9.4 milliún chun cearta forbartha a cheannach do Thameside Energy

Recovery Ltd.
Téarmaí agus coinníollacha
Déantar díolachán le agus ceannacháin ó institiúidí infheistiúcháin ar cuireadh modh cuntasaíochta i bhfeidhm orthu i ngnáthchúrsa an ghnó. Tá na hiarmhéideanna
amuigh ata curtha san áireamh in infháltais agus méideanna iníoctha amhail dháta an chláir chomhardaithe i dtaobh idirbheart le hinstitiúidí infheistiúcháin ar cuireadh
modh cuntasaíochta an chothromais i bhfeidhm orthu neamhurraithe agus tagann socrúchán chun cinn in airgead tirim. Níor iarradh ná níor soláthraíodh aon
ráthaíochtaí maidir le hinfháltais agus méideanna iníoctha gaolmhara

Le linn 2021, lean BSL le hathcheannach stoc caipitil ESOP agus mar thoradh air sin d’eascair cúlchiste fuascailte caipitil de €8.3 milliún (2020: €8.7 milliún)
as ceannach agus cealú scairchaipiteal ESOP 8.3 milliún (2020: €8.7 milliún) ar chomaoin de €9.6 milliún (2020: €8.4 milliún) agus is ionann é agus méid
ainmniúil an scairchaipitil a cuireadh ar ceal. Laghdaigh an athcheannach soláthar athcheannaigh ESOP faoi €9.6 milliún agus amhail an 31 Nollaig 2021,
b’ionann soláthar athcheannaigh ESOP (nóta 28) a aithníodh i bhforálacha eile agus €27.0 milliún (2020: €nialas milliún).

33. IMEACHTAÍ IAR-CHLÁR COMHARDAITHE

Tá sonraí na díbhinne a dearbhaíodh ó dheireadh na bliana leagtha amach i nóta 20.
Ar an 19 Eanáir 2022, d’éirigh leis an ESB nóta de €500.0 milliún, 1.0% ar ráta seasta a bhailiú a tháinig in aibíocht an 19 Iúil 2034.
Níl aon imeachtaí iar-chláir chomhardaithe eile a chreideann na stiúrthóirí a éilíonn coigeartú nó nochtadh sna ráitis airgeadais.				
		
										

34. FAOMHADH NA RÁITEAS AIRGEADAIS

D'fhaomh na Bord na ráitis airgeadais an 01 Márta 2022.
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35. F
 OCHUIDEACHTA, INSTITIÚIDÍ INFHEISTIÚCHÁIN AR CUIREADH MODH CUNTASAÍOCHTA AN CHOTHROMAIS
I BHFEIDHM ORTHU AGUS GNÓTHAIS CHOMHLACHAITHE

35. F
 OCHUIDEACHTA, INSTITIÚIDÍ INFHEISTIÚCHÁIN AR CUIREADH MODH CUNTASAÍOCHTA AN CHOTHROMAIS I
BHFEIDHM ORTHU AGUS GNÓTHAIS CHOMHLACHAITHE (AR LEAN)

Ainm na cuideachta

Cláraithe
chláraithe

Grúpa
sciar %

Cineál an ghnó

Grúpa
sciar %

ESB Novus Modus GP Ltd

39

100

Giniúint chumhachta BSL Cuideachta shealbhaíochta Ltd.

2

100

Cuideachta shealbhaíochta

ESB Solar (IRE) Ltd.

2

100

Gníomhaíochtaí comhairleachta gnó agus
bainistíochta

ESB Solar (NI) Ltd.

5

100

Gníomhaíochtaí comhairleachta gnó agus
bainistíochta

Cineál an ghnó

Fochuideachta indíreach (ar lean)

Gnóthais fochuideachta
Fochuideachta indíreach
ESB Energy International Ltd.

Cláraithe
chláraithe

Ainm na cuideachta

2

100

Cuideachta shealbhaíochta

Infheistíocht sa teicneolaíocht ghlan

ESB Finance DAC.

2

100

Airgeadas

ESB Financial Enterprises Ltd.

2

100

Cuideachta shealbhaíochta

ESB International Investments Ltd.

2

100

Cuideachta shealbhaíochta

ESB Telecoms Ltd.

2

100

Teileachumarsáid

ESB International Ltd.

2

100

Cuideachta shealbhaíochta

ESB Trading Ltd.

2

100

Seirbhísí bainistíochta agus oibríochta

ESB Networks DAC.

37

100

Dáileadh cumhachta

ESB Wind Development Ltd.

2

100

Forbairt ghnó

ESBI Carbon Solutions Ltd.

2

100

Díomhaoin

ESBI Computing Ltd.

2

100

Díomhaoin

ESBI Consultants Ltd.

1

100

Díomhaoin

ESBI Contracting Ltd.

2

100

Díomhaoin
Innealtóireacht agus comhairleacht

ESBNI Ltd.

5

100

Cuideachta shealbhaíochta

Fochuideachta indíreach
Airstream Wind Energy Ltd.

2

100

Feirm ghaoithe a fhorbairt agus a thógáil

Airvolution Energy (Carr Ban Wind Farm) Ltd.

38

100

Díomhaoin

ESBI Engineering & Facility Management (An Libéir) Ltd.

28

100

Airvolution Energy (Shotts 2) Ltd.

38

100

Díomhaoin

ESBI Engineering and Facility Management Ltd.

1

100

Innealtóireacht

ESB Retail GB Ltd.

4

76

Cuideachta shealbhaíochta

Airvolution Energy (Tarvie) Ltd.

38

100

Díomhaoin

Airvolution Energy Ltd. (UK)

38

100

Giniúint chumhachta

ESBII UK Ltd.

4

100

Cuideachta shealbhaíochta

Blarghour Wind Farm Ltd.

9

8

Giniúint chumhachta

ESBI Luxembourg S.A.

24

100

Infheistíocht i sócmhainní a ghineann leictreachas

Bullstown Solar Ltd.

2

100

Forbairt ghnó

Facility Management UK Ltd.

4

100

Bainistíocht Saoráide

Cambrian Renewable Energy Ltd.

4

100

Giniúint chumhachta

Fitzwilliam Street Lower Management CLG.

2

100

Bainistíocht Mhaoine

Capital Pensions Management Ltd.

6

100

Riarachán na scéime pinsin

Cuideachta Bainistíochta Úinéirí Pháirc Mhuirfean CLG.

2

100

Bainistíocht Mhaoine

Giniúint chumhachta

Garravagh Solar Farm Ltd

2

100

Forbairt ghnó

2

100

Giniúint chumhachta

Cappawhite Wind Ltd.

2

100

Carrington Power Ltd.

4

100

Giniúint chumhachta

Garvagh Glebe Power Ltd.

Castlepook Power DAC.

2

100

Giniúint chumhachta

Garvary Wind Farm Ltd.

9

8

Chirmorie Wind Farm Ltd.

9

8

Giniúint chumhachta

Geothermal International Ltd.(I Riarachán)

40

92.6

Clogherhead Offshore Wind DAC.

2

100

Geothermal International Polska Sp Zoo (Spolka Z Organiczona
Odpowiedzialnoscia).

23

89

Díomhaoin

Glendye Wind Farm Ltd.

9

8

Giniúint chumhachta

Gort Windfarms Ltd.

2

100

Giniúint chumhachta

Greengate Energy Recovery Ltd.

4

100

Greystone Knowe Wind Farm Ltd.

9

8

Harmony Solar Dennistown Ltd.

31

100

Forbairt ghnó

Harmony Solar Kildare Ltd.

31

70

Forbairt ghnó

Harmony Solar Ralphtown Ltd.

31

60

Forbairt ghnó

Harmony Solar Mullingar Ltd.

31

60

Forbairt ghnó

Harmony Solar Smithstown Ltd.

31

60

Forbairt ghnó

Harmony Solar Longford Ltd.

31

60

Forbairt ghnó

Harmony Solar Mayglass Ltd.

31

60

Forbairt ghnó

Harmony Solar Knockanoura Ltd.

31

60

Forbairt ghnó

Harmony Solar Louth Ltd.

31

30

Forbairt ghnó

Harmony Solar Meath Ltd.

31

30

Forbairt ghnó

Harmony Solar Offaly Ltd.

31

30

Forbairt ghnó

Harmony Solar Kilkenny Ltd.

31

30

Forbairt ghnó

Hibernian Wind Power Ltd.

2

100

Giniúint chumhachta

Hunter's Hill Wind Farm Ltd.

5

100

Giniúint chumhachta

2

100

Giniúint chumhachta

Díomhaoin

Forbairt feirme gaoithe
Suiteáil teasa agus aerchóirithe

Coolkeeragh ESB Ltd.

5

100

Giniúint chumhachta

Corby Power Ltd.

3

100

Giniúint chumhachta

Corvoderry Wind Farm Ltd.

2

100

Feirm ghaoithe a fhorbairt agus a thógáil

Crockagarran Windfarm Ltd.

5

100

Giniúint chumhachta

Crockahenny Wind Farm DAC.

2

75

Giniúint chumhachta

Crockdun Windfarm (NI) Ltd.

5

100

Díomhaoin

Curryfree Wind Farm Ltd.

5

100

Giniúint chumhachta

Dell Wind Farm Ltd.

9

8

Giniúint chumhachta

Devon Wind Power Ltd.

4

100

Giniúint chumhachta

ESB 1927 Ltd.

2

100

Díomhaoin

ESB Asset Development (UK) Ltd.

4

100

Forbairt ghnó

ESB Commercial Properties Ltd.

2

100

Bainistíocht agus forbairt réadmhaoine

ESB Energy Ltd.

4

100

Cuideachta soláthair

So Energy Ltd.

34

76

Cuideachta soláthair

So Energy Trading Ltd.

34

76

Cuideachta soláthair

ESB Group (UK) Ltd.

4

100

Innealtóireacht agus comhairleacht

ESB Independent Energy (NI) Ltd.

2

100

Díolacháin leictreachais agus gáis

ESB Independent Energy Ltd.

2

100

Díolacháin leictreachais agus gáis

ESB Independent Generation Trading Ltd.

2

100

Trádáil leictreachais agus gáis

ESB Innovation UK Ltd.

4

100

Seirbhísí fuinnimh agus leictreamaighnéadachta a
sholáthar

Kerry Wind Power Ltd.
Kirkan Wind Farm Ltd.

9

8

Giniúint chumhachta

ESB Innovation ROI Ltd.

2

100

Seirbhísí fuinnimh agus leictreamaighnéadachta a
sholáthar

Kirk Hill Wind Farm Ltd.

4

100

Giniúint chumhachta

Knottingley Power Ltd.

4

100

Díomhaoin

ESB International (Malaysia) Sdn. Bhd

17

100

Díomhaoin

Díomhaoin
Giniúint chumhachta
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Ainm na cuideachta

Cláraithe
chláraithe

Grúpa
sciar %

Cineál an ghnó

Ainm na cuideachta

Cláraithe
chláraithe

Grúpa sciar
%

Cineál an ghnó

Infheistíochtaí in institiúidí infheistiúcháin ar cuireadh modh cuntasaíochta an chothromais i bhfeidhm orthu (ar lean)

Fochuideachta indíreach (ar lean)
Feirme Gaoithe Mount Eagle Teo.

2

100

Giniúint chumhachta

Mountainlodge Power DAC.

2

85.9

Giniúint chumhachta

NIE Finance PLC.

6

100

Airgeadas

NIE Ltd.

6

100

Díomhaoin

NIE Networks Services Ltd.

6

100

Neamhthrádáil

Northern Ireland Electricity Ltd.

6

100

Díomhaoin

Northern Ireland Electricity Networks Ltd.

6

100

Tarchur agus dáileadh cumhachta

Orliven Ltd.

2

100

Giniúint chumhachta

Planet 9 Energy Ltd.

4

100

Trádáil leictreachais

REG Greenburn Ltd.

41

10

Giniúint chumhachta

REG Knockodhar Ltd.

42

10

Giniúint chumhachta

Shantallow Solar Farm Ltd.

2

100

Forbairt ghnó

Sillahertane Energy Project Two Ltd.

2

100

Díomhaoin

Synergen Power Ltd.

14

100

Giniúint chumhachta

Thameside Energy Recovery Cuideachta shealbhaíochta Ltd

4

100

Díomhaoin

Thameside Energy Recovery Ltd.

4

100

Díomhaoin

Tullamore Solar Farm Ltd

2

100

Forbairt ghnó

Tullynahaw Power Ltd.

2

100

Giniúint chumhachta

Waterfern Ltd.

2

100

Giniúint chumhachta

West Durham Wind Farm (Holdings) 2 Ltd.

4

100

Díomhaoin

West Durham Wind Farm (Holdings) Ltd.

4

100

Díomhaoin

West Durham Wind Farm Ltd.

4

100

Giniúint chumhachta

Woodhouse Windfarm Ltd.

2

100

Giniúint chumhachta

Y Bryn Wind Farm Ltd

9

8

Giniúint chumhachta

Infheistíochtaí in institiúidí infheistiúcháin ar cuireadh modh cuntasaíochta an chothromais i bhfeidhm orthu
Aldeburgh Offshore Wind Holdings Ltd.

26

50

Cuideachta shealbhaíochta

Aldeburgh Offshore Wind Investments Ltd.

26

50

Cuideachta shealbhaíochta

Emerald Bridge Fibres DAC.

2

50

Teileachumarsáid

Five Estuaries Offshore Wind Farm Ltd.

27

12.5

Forbairt ghnó

Galloper Wind Farm Holding Company Ltd.

27

12.5

Cuideachta shealbhaíochta

Galloper Wind Farm Ltd.

27

12.5

Giniúint chumhachta

Inch Cape Offshore Holdings Ltd.

32

50

Cuideachta shealbhaíochta

Inch Cape Offshore Limited.

32

50

Forbairt ghnó

Kingspan ESB DAC.

2

50

Díomhaoin

NNG Windfarm Holdings Ltd.

30

50

Cuideachta shealbhaíochta

Neart Na Gaoithe Offshore Wind Ltd.

30

50

Forbairt ghnó

Oweninny Power DAC.

2

50

Giniúint chumhachta

Oweninny Power Holdings DAC.

2

50

Cuideachta shealbhaíochta

Oweninny Power 2 DAC.

2

50

Forbairt ghnó

Oweninny Power 2 Holdings DAC.

2

50

Cuideachta shealbhaíochta

Raheenleagh Power DAC.

2

50

Giniúint chumhachta

SIRO DAC

2

50

Snáithín leis an bhfoirgneamh

SIRO JV Holdco Ltd.

2

50

Cuideachta shealbhaíochta

Sundew Solar DAC.

2

50

Forbairt Feirme Gréine

Superhomes Ireland DAC.

35

50

Iarfheistiú tithe

Iarfheistiú Superhomes Ltd.

35

50

Iarfheistiú tithe

FuturEnergy Ireland Development Holdings DAC

36

50

Forbairt ghnó

FuturEnergy Ireland Development DAC

36

50

Forbairt ghnó

FuturEnergy Ballyhoura DAC

36

50

Forbairt ghnó

FutureEnergy Barracree DAC

36

50

Forbairt ghnó

FuturEnergy Broemountain DAC

36

50

Forbairt ghnó

FuturEnergy Carrownagowan DAC

36

50

Forbairt ghnó

FuturEnergy Clonbullogue DAC

36

50

Forbairt ghnó

FuturEnergy Corbally DAC

36

50

Forbairt ghnó

FuturEnergy Corravaddy DAC

36

50

Forbairt ghnó

FuturEnergy Croagh DAC

36

50

Forbairt ghnó

FuturEnergy Croaghaun DAC

36

50

Forbairt ghnó

FuturEnergy Crowagh DAC

36

50

Forbairt ghnó

FuturEnergy Cullenagh DAC

36

50

Forbairt ghnó

FuturEnergy Glenard DAC

36

50

Forbairt ghnó

FuturEnergy Gortnahurra DAC

36

50

Forbairt ghnó

FuturEnergy Kealafreaghane DAC

36

50

Forbairt ghnó

FuturEnergy Lissinagroagh DAC

36

50

Forbairt ghnó

FuturEnergy Mongorry DAC

36

50

Forbairt ghnó

FuturEnergy Glenard DAC

36

50

Forbairt ghnó

FuturEnergy North Mayo DAC

36

50

Forbairt ghnó

FuturEnergy Slieve Rusheen DAC

36

50

Forbairt ghnó

FuturEnergy Slieveragh DAC

36

50

Forbairt ghnó

FuturEnergy Tievemore DAC

36

50

Forbairt ghnó

FuturEnergy Tullintowello DAC

36

50

Forbairt ghnó

FuturEnergy Violet Hill DAC

36

50

Forbairt ghnó

Ballinagree Wind DAC

36

50

Forbairt ghnó

Gortyrahilly Wind DAC

36

50

Forbairt ghnó

Cummeennabuddoge Wind DAC

36

50

Forbairt ghnó

Inchamore Wind DAC

36

50

Forbairt ghnó

Cahermurphy Renewables DAC

36

50

Forbairt ghnó

19

17.2

Gnóthais chomhlachaithe
Infheistíochtaí
Endeco Technologies Ltd.

Infheistíocht sa teicneolaíocht ghlan

Heliex Power Ltd.

20

2.6

Infheistíocht sa teicneolaíocht ghlan

Nualight Ltd.

21

42.3

Infheistíocht sa teicneolaíocht ghlan

Oriel WindFarm Ltd.

29

5

Forbairt ghnó

Pesaka Technologies.

16

30

Giniúint chumhachta

Rousch Pakistan Power.

13

7

Giniúint chumhachta

VantagePoint Cleantech Partners II, L.P.

22

4.5

Infheistíocht sa teicneolaíocht ghlan

15

100

Scéim scairshealbhaíochta foirne

Eile
ESB ESOP Trustee Ltd.

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
35. F
 OCHUIDEACHTA, INSTITIÚIDÍ INFHEISTIÚCHÁIN AR CUIREADH MODH CUNTASAÍOCHTA AN CHOTHROMAIS I
BHFEIDHM ORTHU AGUS GNÓTHAIS CHOMHLACHAITHE (AR LEAN)
Is é príomháit ghnó BSL ná Two Gateway, 27 Sráid Mhic Liam Íochtarach, Be Átha Cliath 2, D02 KT92
						
Nótaí:
1

ESB International, a hAon, Aerfort Bhaile Átha Cliath Láir, Aerfort Bhaile Átha Cliath, Clochrán, Co. Bhaile Átha Cliath, K67 XF72

2

27 Fitzwilliam Street Lower, Dublin 2, D02 KT92

3

Mitchell Road, Phoenix Parkway, Corby, Northamptonshire MN17 1Q7

4

Tricor Services Europe LLP, 4th Floor, 50 Mark Lane, Londain, EC3R 7QR

5

2 Electra Road, Maydown, Doire, BT47 6 UL

6

120 Bóthar Malone, Béal Feirste, BT9 5HT

7

Palladium House, 1-4 Argyll Street, Londain, W1F 7TA

8

Áras Chlann Liam, Cúirt Chlann Liam, Baile Átha Cliath 2, D02 CV61

9

22-24 King Street, Maidenhead, SL6IEF

10

Shellingwood House, Westwood Way, Westwood Business Park, Coventry, CV48J2

11

Deloitte House, First Floor, Plot, 64518, Fairgrounds Office Park, Gaborne, An Bhotsuáin

12

22nd Floor, Menara, EON Bank, Lala Raja Laut, 50350, Kuala Lumpur, An Mhalaeisia

13

94-W, 3rd Floor, AAMIR Plaza, Jinnah Avenue, Blue Area, Islambad, An Phacastáin

14

BSL Bá Bhaile Átha Cliath, Bóthar Theach Pigeon, An Rinn, Baile Átha Cliath 4, D04 Y5N2

15

56 Sráid an Mhóta Uachtarach, Baile Átha Cliath 2, D02 P406

16

Level 1, Menara Yavasan, Tun Razak, Zoo, Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, an Mhalaeisia

17

10th Floor, Wisma Havela, Thakardos, No 1 Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur, an Mhalaeisia

18

Páirc Ghnó agus Teicneolaíochta Chluain Seach, Cluain Seach, Baile Átha Cliath 17, D17 A662

19

3015, Céide an Locha, Páirc Ghnó Iarthar na Cathrach, Baile Átha Cliath 24, D24 DKP4

20

Kelvin Building Bramah Avenue, East Kilbride, Glaschú, G75 0RD

21

Aonad 18a An Cuar Theas Gnó, Bóthar Chionn tSáile, Corcaigh, T12 WEY8

22

C/O Codan Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Oileáin Cayman

23

Geothermal International Polska, Parkova 21 lok 7, 00-759 Warszawa, An Pholainn

24

6, Rue Eugene Ruppert, L-2453, Lucsamburg

25

2nd Floor Edgeborough House, Edgeborough Road, Guildford, Surrey, GU1 2BJ

26

St. Swithin's Lane, 4th Floor, Londain, Sasana, EC4N 8AD

27

Windmill Hill Business Park, Whitehall Way, Swindon SN5 6PB, An Ríocht Aontaithe

28

25 Benson Street, East Corner of Benson & McDonald Streets Monrovia, an Libéir

29

302 - 303 Bhaile Anraí, Bóthar Baile Anraí, Sord, Baile Átha Cliath, Co. Bhaile Átha Cliath

30

Atria One, 144 Morrison Street, Dún Éideann, an Ríocht Aontaithe EH3 8EX

31

Teach Bhaile Seiscinn, Baile Seiscinn, Cill Mhór, Co. Loch Garman

32

5th Floor, 40 Princes Street, Dún Éideann, EH2 2BY

33

Erasmus Smith House, Sráid an Teampaill, An Chathair, Tiobraid Árann

34

107 Power Road, Londain, Sasana, W4 5PY

35

Ionad Fiontraíochta Seomra Dhurlais, Campas Dhurlais TUS, Bóthar an Aonaigh, Durlas, Tiobraid Árann

36

Riverside One, Cé Sir John Rogerson, Baile Átha Cliath 2, D02

37

Three Gateway, Bóthar an Phoirt Thoir, Baile Átha Cliath 3, D03 D03R583

38

50 Sráid Seymour, Londain, Sasana, W1H 7JG

39

27-144 Sráid Mhic Liam Íochtarach, Baile Átha Cliath 2

40

F/O Begbies Traynor, 340 Deansgate Manchain M3 4LY

41

f/ch Gillespie Macandrew LLP, 5 Corrán Athall, Dún Éideann, Albain, EH3 8EJ

42

F/O Womble Bond Dickinson (An Ríocht Aontaithe) Llp, 2 Sráid Semple, Dún Éideann, Albain, EH3 8BL
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Tuarascáil Chomhaltaí an Bhoird ar Chomhlíonadh
le forálacha an Achta um Íoc Pras Cuntas, 1997 agus
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíochtaí
Déanacha in Idirbhearta Tráchtála), 2012 (IR Uimh.
580 de 2012) arna leasú le Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in Idirbhearta Tráchtála)
(Leasú) 2016 (IR Uimh. 281 de 2016)
Réamhrá
Bhí téarmaí íocaíochtaí le linn 2021 á rialú ag:
 An tAcht Um Íoc Pras Cuntas,1997.
 Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíochtaí Déanacha in Idirbhearta Tráchtála), 2012 (I.R. Uimh. 580 de 2012) arna leasú ag Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in Idirbhearta Tráchtála) (Leasú) 2016 (I.R. Uimh. 281 de 2016) chun íocaíochtaí déanacha in idirbhearta
tráchtála a chomhrac. Baineann na Rialacháin seo le conarthaí le haghaidh earraí agus seirbhísí a sholáthraítear do BSL.
 An tAcht Conarthaí Foirgníochta 2013 . Baineann an tAcht seo le conarthaí tógála os cionn €10,000.
Ráiteas ar chleachtais íocaíochta
Tá BSL tiomanta do gach sonrasc soláthraí nach bhfuil conspóid ann ina leith a íoc laistigh dá dtéarmaí íocaíochta comhaontaithe.
Nósanna imeachta agus rialuithe i bhfeidhm
Tá rialuithe airgeadais inmheánacha cuí curtha i bhfeidhm lena n-áirítear róil agus freagrachtaí atá sainmhínithe go soiléir. Soláthraíonn na nósanna
imeachta seo dearbhú in aghaidh neamhchomhlíonadh ábhartha na reachtaíochta.
Cód Iompraíochta um Íoc Pras
In 2015 sheol an Rialtas an Cód Iompraíochta um Íoc Pras, atá le fáil ar www.irishstatutebook.ie/eli/1997/act/31. Síníonn BSL an Cód seo agus geallann
sé soláthraithe a íoc in am; treoir shoiléir a thabhairt do sholáthraithe maidir le nósanna imeachta íocaíochta; agus spreagadh a thabhairt do sholáthraithe
glacadh leis an gCód laistigh dá slabhraí soláthair féin.
An tAcht Conarthaí Foirgníochta 2013
Tháinig na Acht seo i bhfeidhm an 25 Iúil 2016. Tá athbhreithniú déanta ag BSL ar a fhreagrachtaí faoin Acht seo agus tá na freagrachtaí sin curtha in iúl
aige don fhoireann ábhartha.
Sonraí maidir le hús ar íocaíocht dhéanach i leith 2021
Nuair a dhéanann BSL iarratas ar íocaíocht dhéanach ó sholáthraí a bhailíochtú, tá sé de bheartas ag BSL an t-ús atá dlite ar íocaíochtaí déanacha den
sórt sin a íoc. Ní dhearnadh aon íocaíocht den sórt sin maidir le híocaíochtaí déanacha i rith na bliana 2021 (2020: Nialas).

Terence O'Rourke,
Cathaoirleach

Noreen O'Kelly
Comhalta an Bhoird
Dé Máirt 1 Márta 2022

Gluais
1. Margadh Cothromúcháin/Sásra
Cothromúcháin
Cuireann an Margadh Cothromúcháin nó Sásra
Cothromúcháin ar chumas an TSO an soláthar
agus an t-éileamh leictreachais a chothromú ar
bhonn fíor-ama, ná gar dó.
2. Socruithe Trádála agus Tarchurtha
Leictreachais na Breataine (BETTA)
Is ionann Socruithe na Breataine um Thrádáil
agus Tharchurtha Leictreachais (BETTA) agus an
margadh leictreachais mórdhíola a fheidhmíonn sa
Bhreatain Mhór.
3. Brexit
Is ionann Brexit agus imeacht na Ríochta
Aontaithe ón Aontas Eorpach.

infheistíocht um fhreagracht chorparáideach a
dhéanfaidh os cionn €1 mhilliún in aghaidh na
bliana á eisíoc ar fud raon tionscnamh a bhaineann
le pobail agus le saincheisteanna.

18. Lagú
Dearbhaítear muirear lagaithe nuair a sháraíonn
luach seilbhe (luach de réir na leabhar) na
sócmhainne a méid inaisghabhála.

10. An Ghníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil (GCC)
Comhlacht poiblí neamhspleách is ea an
Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
arna bunú faoin Acht fán Ghníomhaireacht um
Chaomhnú Comhshaoil, 1992. Tá sí ar an líne
thosaigh maidir le cosaint agus póilíneacht an
chomhshaoil.

19. Margadh Leictreachais Aonair
Comhtháite (I-SEM)
Forbairt is ea an Spriocshamhail Eorpach seo
a d'eascair as an Tríú Pacáiste Fuinnimh agus
is scáth-théarma é do liosta mionsonraithe de
threoirlínte, nósanna imeachta agus cóid AE
atá nua agus comhchoiteann, agus atá le cur i
bhfeidhm chun margadh leictreachais mórdhíola
aonair a chumasú ar fud an AE. Nuair a chuirfear
i bhfeidhm na treoirlínte, nósanna imeachta agus
cóid AE chomhchoiteanna seo ar fud an AE,
beifear in ann leictreachas agus gás a thrádáil gan
bhac ar fud an Aontais

4. An Choimisiúin um Rialáil Fóntas
Is é an Coimisiún um Rialáil Fóntas an rialtóir
neamhspleách ar uisce agus fuinneamh i
bPoblacht na hÉireann.
5. Conarthaí Difríochta (CFDanna)
Is ionann conradh difríochta (CfD) agus conradh
idir dhá pháirti, ceannaitheoir agus díoltóir, ina
leagtar amach go n-íocfaidh an ceannaitheoir leis
an díoltóir an difríocht idir luach reatha sócmhainne
agus a luach ag an am a dhéantar an conradh.
Más difríocht dhiúltach atá i gceist, is é an díoltóir
seachas an ceannaitheoir a íocann.

12. Tacsanomaíocht an AE
Córas aicmithe, lena mbunaítear liosta de
ghníomhaíochtaí eacnamaíocha atá inbhuanaithe
ó thaobh an chomhshaoil de. Soláthraíonn
tacsanomaíocht an AE sainmhínithe iomchuí
ar féidir a mheas go bhfuil gníomhaíochtaí
eacnamaíocha inbhuanaithe ó thaobh an
chomhshaoil de.

6. COVID-19
Is galar é COVID-19 de bharr chineál nua
coróinvíris. Seasann 'CO' do chorónach, 'VI' don
víreas, agus 'D' don ghalar.

13. An Rialachán Ginearálta maidir le
Cosaint Sonraí (GDPR)
Is Rialachán de chuid an Aontais Eorpaigh é an
Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí
(GDPR) atá deartha chun Cosaint Sonraí a neartú
agus a aontú laistigh den AE.

8. TRÚCDA
Tuilleamh roimh ús, cánachas, dímheas,
bearnúcháin (lena n-áirítear glanchaillteanais
bhearnúcháin neamhthrádála ar shócmhainní
airgeadais), amúchadh agus ioncam ó
ranníocaíochtaí soláthair.
9. Ciste Fuinnimh ar son na nGlúnta atá le
Teacht
I mí na Samhna 2013, sheol BSL an Ciste
Fuinnimh ar son na nGlúnta atá le Teacht,
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11. Comhshaoil, Sóisialta agus Rialachais
(ESG)
Tagraíonn é seo don tionchar a bhíonn ag
cuideachta ar a fostaithe, ar a custaiméirí agus ar
na pobail ina bhfeidhmíonn sí. Tagraíonn Tuairisciú
ESG don fhaisnéis nó do shonraí a chuirtear ar fáil
maidir le feidhmíocht chomhshaoil, shóisialta agus
rialachais eagraíochta.

7. Margadh Lá Roimh Ré (DAM)
Cuireann an Margadh Lá Roimh Ré ar chumas
rannpháirtithe leictreachas mórdhíola a cheannach
nó a dhíol aon lá amháin roimh an lá oibriúcháin. Is
é an DAM an margadh is mó inar féidir cumhacht
a thrádáil, agus is é an ghné is mó den phraghas
leictreachais mhórdhíola.
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14. Gigighiotán (Gb/s)
Is aonad ráta traschurtha sonraí é gigighiotán
(Gb/s) arb ionann é: 1,000 meigighiotán in
aghaidh an tsoicind.
15. Gigeavata (GW)
Is éard is gigeavata ann an méid cumhachta atá
cothrom le 1 billiún vata.
16. Uaireanta Gigeavata (GWh)
Is éard is uaireanta gigeavata ann, an méid
fuinnimh atá cothrom le 1 billiún vata cumhachta a
sheachadadh ar feadh uair an chloig.
17. An Bhreatain Mhór (GB)
Sasana, an Bhreatain Bheag agus Albain.

20. Comhfhiontar
Cuideachta nó aonán eile a rialaítear i gcomhar le
páirtithe eile.
21. Leachtacht
Airgead ar fáil gan suimeanna comhthaobhachta
in airgid a fuarthas nó a íocadh a áireamh i ndáil
le suíomhanna marcáil de réir an mhargaidh
ar chonarthaí gáis, carbóin agus cumhachta
atá trádáilte ar an malartán agus méideanna
neamhtharraingthe faoi na Saoráidí Creidmheasa
Imrothlaigh nó saoráidí an Bhainc Eorpaigh
Infheistíochta atá ar fáil.
22. Am Caillte de bharr Gortuithe (LTInna)
Gortú a bhaineann leis an obair atá ina údar
d’asláithreacht ar feadh lá amháin nó níos mó, ag
comhaireamh ón lá i ndiaidh an ghortuithe, sula
bhfilleann an duine ar an ngnáthobair nó ar obair
theoranta.

25. OHSAS 18001
Is ionann OHSAS 18001 agus Deimhniú
Bainistíochta Ceirde, Sláinte agus Sábháilteachta
ann caighdeán idirnáisiúnta a sholáthraíonn creat
chun na rioscaí a bhaineann leis an tsláinte agus
leis an tsábháilteacht i gcuideachtaí a shainaithint,
a rialú agus a laghdú.
27. Ardán do Thrádáil Thar an gCuntar
Uirlisí airgeadais (conarthaí praghais leictreachais
go sonrach) a chuireann ar chumas rannpháirtithe
sa SEM a riosca a laghdú (agus mar sin luaineacht
an phraghais leictreachais dá gcustaiméirí a
mhaolú) trí na táirgí sin a thrádáil go díreach (‘thar
an gcuntar’) lena chéile, seachas trí idirghabhálaí
nó trí mhalartán, ar mhaithe lena neamhchosaint
ar athruithe i bpraghas mórdhíola an leictreachais
a fhálú.
28. Teagmhais P1
IncidenTeagmhais a bhfuil dóchúlacht ard ann go
mbeidh gortuithe tromchúiseacha mar thoradh
orthu, mar shampla, bás, teascadh, caillteanas
súile, ilghortuithe, briseadh dona, ball dóite den
dara ná tríú grád, a bheith neamhaireachtálach
(tromchúiseach / dáiríre), gortuithe a tuairiscíodh
de bharr imbhualadh tráchta ar bhóithre, agus
damáiste dona do mhaoin.
29. Athbhreithniú Praghsanna 5 (PR5)
Maireann tréimhsí rialála ar feadh 5 bliana agus
cuimsíonn an tAthbhreithniú ar Rialú Praghsanna
(PR5) an tréimhse 2021 go dtí 2025; leagtar
amach ann na hioncaim iomlána rialaithe atá
ceadaithe i rith na tréimhse sin mar atá dearbhaithe
ag an gCoimisiún um Rialáil Fóntas (CRF)

23. Meigeavata (MW)
Is éard is meigeavata ann an méid cumhachta atá
cothrom le 1 mhilliún vata.

30. Tréimhse Rialála 6 (RP6)
Is éard atá i gceist le Tréimhse Rialála 6 (RP6) ná
tréimhse rialála chun críche rialú praghsanna, a
chuimsíonn an tréimhse ó 1 Aibreán 2017 go dtí
31 Márta 2024, arna dhearbhú ag Rialtóir Fóntas
Thuaisceart Éireann.

24. Uaireanta Meigeavata (MWh)
Is éard is uaireanta meigeavata ann, an méid
fuinnimh atá cothrom le 1 mhilliún vata cumhachta
a sheachadadh ar feadh uair an chloig.

31. Toradh ar Chaipiteal a Úsáidtear (ROCE)
Taispeántar an toradh foriomlán ar chaipiteal arna
soláthar ar ag fiachas agus cothromas araon sa
toradh ar chaipiteal a úsáidtear.

25. Ciste Novusmodus
Is ciste caipitil fiontair é an Ciste Novusmodus, ina
mbíonn caipiteal síl infheistithe i dteicneolaíochtaí
éiritheacha.

32. Slán Sábháite
Clár um athrú cultúir in ESB a éascóidh forbairt
timpeallacht agus cultúr sábháilteachta den scoth,
agus a bheidh inbhuanaithe le himeacht ama.

33. An Margadh Leictreachais Aonair (SEM)
Is ionann an Margadh Leictreachais Aonair (SEM)
agus margadh leictreachais mhórdhíola atá i
bhfeidhm taobh ó thuaidh agus taobh ó dheas de
theorainn na hÉireann.
34. Oibreoir an Mhargaidh Leictreach
Aonair (SEMO)
Tá SEM á oibriú ag SEMO, comhfhiontar idir
EirGrid agus SONI, oibreoirí an chórais tarchurtha
in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann, faoi seach.
35. SIRO
Comfhiontar le Vodafone, a sholáthróidh
leathanbhanda 1 gigighiotán in aghaidh an tsoicind
(Gb/s) do custaiméirí ar fud na hÉireann, agus
úsáid á baint chuige sin as an líonra dáileacháin
reatha.
36. Seirbhísí Fuinnimh Cliste
Is réiteach iomlán bainistíochta fuinnimh é Seirbhísí
Fuinnimh Cliste, a chuireann na scileanna agus an
taithí ar fad atá ag nuálaí domhanda fuinnimh ar fáil
do ghnóthais.
37. Eangach Cliste
Gréasán nó Eangach tarchurtha agus dáileacháin
leictreachais aistrithe ina n-úsáidtear cumarsáid
dhá bhealach, ardbhraiteoirí agus ríomhairí dáilte
chun feabhas a chur ar éifeachtacht, iontaofacht
agus sábháilteacht seachadadh agus úsáid
cumhachta.
38. An Clár um Méadrú Cliste
Is é an clár um méadrú cliste an chéad ghlúin eile
de mhéadair fuinnimh. Cuirfear iad sin in ionad na
seanmhéadar leictreachais agus gáis a chuirfidh
deireadh leis an ngá le cuairt a thabhairt ar an
teach chun an méadar a léamh agus cuirfidh sé
deireadh leis an ngá le meastacháin a úsáid nuair
nach féidir méadar a léamh.
39. Straitéis Ceannaireachta
Sábháilteachta
Creat a thaispeánann modh soiléir simplí chun
na freagrachtaí, oibleagáidí agus ionchais
sábháilteachta atá ag gach duine i BSL chun
timpeallacht shábháilte a chinntiú.
40. Údarás Fuinnimh Inmharthana hÉireann
(ÚFIÉ)
Bunaíodh Údarás Fuinnimh Inmharthana na
hÉireann mar údarás fuinnimh náisiúnta na
hÉireann faoin Acht Fhuinneamh Inmharthana
2002.

41. An tOibreoir Córais do Thuaisceart
Éireann (SONI)
Cinntíonn an tOibreoir Córais do Thuaisceart
Éireann feidhmiú sábháilte, slán agus eacnamaíoch
na heangaí leictreachais ardvoltais i dTuaisceart
Éireann, agus i gcomhoibriú le Eirgrid, tá
sé freagrach chomh maith as an margadh
leictreachais mórdhíola uile-oileáin a reáchtáil.
42. Fóntas atá Comhtháite go hIngearach
Tagraíonn an Fóntas atá Comhtháite go
hIngearach (VIU) do láithreacht ESB laistigh de,
agus a úinéireacht ar, shócmhainní ar fud gach
ceann de mhíreanna an tslabhra breisluacha
leictreachais, lena n-áirítear giniúint, trádáil, tarchur,
dáileadh agus soláthar cumhachta do chustaiméirí.
43. An Bealach a nOibrímid i BSL
Déanann An Bealach a nOibrímid in BSL cuspóir,
straitéis agus luachanna BSL a chomhcheangal. In
ESB, cuireann an ráiteas cuspóra in iúl do chách
cén fáth a bhfuil BSL ann – an fáth arb ann dó,
lasmuigh den bhrabús. Léiríonn an ráiteas sin
cuspóir BSL, agus déanann luachan - na ESB
é a fhíorú. Is trí luachanna a chuireann ESB an
cuspóir sin i ngníomh. Cuimsíonn sé an cultúr agus
cuireann sé in oiriúint é, agus is é freisin atá ina
bhonn lenár niompraíocht.
44. An Ríocht Aontaithe (RA)
Sasana, an Bhreatain Bheag, Albain agus
Tuaisceart Éireann.
45. Rialtóir Fóntas (RF)
An roinn Rialtais neamhaireachta neamhspleách a
cuireadh a bun le rialú éifeachtach a chinntiú ar na
tionscail leictreachais, gáis, uisce agus séarachais i
dTuaisceart Éireann.
46. Fóntas atá Comhtháite go hIngearach
Tagraíonn an Fóntas atá Comhtháite go
hIngearach (VIU) do láithreacht ESB laistigh de,
agus a úinéireacht ar, shócmhainní ar fud gach
ceann de mhíreanna an tslabhra breisluacha
leictreachais, lena n-áirítear giniúint, trádáil, tarchur,
dáileadh agus soláthar cumhachta do chustaiméirí.

