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StAItIStICí 
OIBRíOCHtA

SCIAR den mHARgAdH

Tháinig laghdú arís ar líon iomlán na ndaoine a bhfuil árachas acu in 2012. Tá margadh an árachais sláinte phríobháidigh in 
Éirinn, ag a bhfuil thart ar 2.1 milliún custaiméir faoi láthair, ag feidhmiú sách maith le blianta beaga anuas, áfach, go háirithe 
ag féachaint do na cúinsí eacnamaíochta fíor-dheacra sa tír. Léiríonn ár gcuid taighde go bhfuil luach ard ag daoine go fóill ar 
a gcuid sláinte árachais. In ainneoin an bhrú faoinar fhág breis agus 60,000 custaiméir margadh an árachais sláinte le linn an 
dá mhí dhéag go dtí deireadh mhí na Nollag 2012, tá Vhi um Chúram Sláinte fós chun tosaigh sa mhargadh agus os cionn 1.17 
milliún custaiméir aige agus 56% de sciar an mhargaidh.

Vhi um Chúram Sláinte

eile
2002

82%

18%

56%

44%

BALLRAíOCHt de RéIR AOISgHRúPA

Bíonn dreamanna eile ag dul in iomaíocht le Vhi um Chúram Sláinte i gcónaí chun na daoine óga níos sláintiúla sa mhargadh a 
mhealladh agus is ar éigean a bhíonn iomaíocht ann chun ár gcustaiméirí níos sine a mhealladh. In ainneoin 56% de sciar an 
mhargaidh a bheith aige, íocann Vhi um Chúram Slainte thart ar 75% de na héilimh sa mhargadh. Lena chois sin, faoi láthair tá 
sciar 90%+ de na daoine atá os cionn 80 bliain d'aois, 80% de na daoine atá os cionn 70 bliain d'aois agus 67% de na daoine atá 
os cionn 60 bliain d'aois ag Vhi um Chúram Sláinte:
• Tá méadú 33% tagtha ar líon comhaltaí Vhi os cionn aois 80.
• Tá méadú 25% tagtha ar líon comhaltaí Vhi os cionn aois 70.
• Tá méadú 15% tagtha ar líon comhaltaí Vhi os cionn aois 60.

Vhi um Chúram Sláinte

eile

67%

33%

80%

20%

Cion na ndaoine 
os Cionn 80 

bliain d’aois

Cion na ndaoine 
os Cionn 70 

bliain d’aois

Cion na ndaoine 
os Cionn 60 

bliain d’aois

90%

10%

2012
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meÁnCHOStAS éILeAmH In AgHAIdH An CHuStAIméARA 

Tá clár dian chun Costasais a mhaolú á chur chun cinn ag Bord 
Vhi um Chúram Sláinte ó 2009 i leith, clár trínar sábháladh breis 
agus €300 milliún go dtí seo. Anuas air sin, tá sé beartaithe 
againn thart ar €100 milliún breise sa bhliain a shábháil sna 
trí bliana atá le teacht trí roinnt tionscnamh, lena n-áirítear 
laghduithe ráta leanúnacha, bainistíocht ar úsáid, iniúchadh 
cliniciúil a leathnú, athbhreithnithe ar sholáthraithe agus 
trí leanúint orainn de ghnáthaimh a aistriú go dtí suímh atá 
feiliúnach ó thaobh leighis de lena mbaineann Costasais níos ísle.

Táimid dírithe go hiomlán ar chostais a bhrú síos san eagraíocht 
ionas go mbeidh préimheanna fós ar fáil ar phraghas réasúnta 
agus tá spriocanna coigiltis uaillmhianacha leagtha síos againn 
dúinn féin le haghaidh na mblianta atá romhainn chun go 
leanfar de chostais a bhrú síos le haghaidh ár gcustaiméirí. Mar 
gheall ar ár gclár chun Costasais a mhaolú, laghdaíodh táillí 
na gcomhairleach go dtí na leibhéil a bhíodh ann roimh 2004, 
bogadh 80% de na gnáthaimh chuig suíomh cás lae, laghdaíodh 
an mheántréimhse fanachta i gcás 154 gnáthamh ó 2005 i leith 
(ar sábháladh €7 milliún in 2012 mar thoradh). 

Is fiú a thabhairt faoi deara, áfach, go bhfuil an méadú ar líon 
agus ar chostas na n-éileamh ar na príomhchúiseanna leis 
an mbrú ar chostas an árachais sláinte phríobháidigh. Is é an 
Costasas glan a bhaineann le duine atá 75–79 bliain d'aois ná 
€2,070, fiú tar éis tairbhe a bhaint as Scéim um Chothromú 
Riosca 2013 (RES), i gcomparáid le €1,000, arb é an Costasas 
glan a bhaineann le duine atá 35–39 bliain d'aois. Fágann sé 
sin gur féidir le hárachóir €1,000 a shábháil mura ndéanann 
sé nó sí ach duine atá 35–39 bliain d'aois a chur faoi árachas 
seachas duine atá 75–79 bliain d'aois. Tá an coigilteas sin i 
bhfad Éireann níos fusa agus níos suntasaí ná an coigilteas 
a bheadh i gceist dá ndéanfaí iarracht Costasais riaracháin a 
laghdú agus léiríonn sé an chaoi nach bhfuil struchtúr reatha 
an mhargaidh chun leasa an chustaiméara.

meÁnCHOStAS éILeAmH In AgHAIdH An CHuStAIméARA*

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1,111

999
903

851
764

579
644

529
473

411
361

*Bunaithe ar fhigiúirí réamh-mheastacháin
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StAItIStICí 
OIBRíOCHtA  
(AR LeAn)

AtHRuItHe I LeItH SeACHAdAdH CúRAIm

Le dul chun cinn i gcúrsaí míochaine, tá na suímh inar féidir gnáthaimh a chur i gcrích de shíor ag athrú. Ar cheann de 
phríomhghnéithe an chláir um maolú Costasais de chuid Vhi um Chúram Sláinte é aistriú leanúnach na ngnáthamh go dtí suímh 
atá feiliúnach ó thaobh leighis de lena mbaineann Costasais níos ísle. Le fírinne, i láthair na huaire, baineann nach mór 75% de 
na héilimh uile a n-íoctar le coir leighis i dtimpeallacht cás lae nó taobhsheomra seachas i dtimpeallacht níos Costasasaí na 
n-othar cónaithí. Lena chois sin, tá an an mheántréimhse fanachta laghdaithe againn i gcás 154 gnáthamh ó 2005 i leith agus tá 
seirbhís nuálaíoch, Vhi HomeCare, seolta againn freisin atá tar éis cóir leighis a chur ar bheagnach 2,300 othar ina dteach féin 
seachas san ospidéal, ó thráth seolta in 2010, atá mar chúis le coigilteas de bhreis agus €13.5 milliún go dtí seo nó beagnach 
26,500 lá i leaba ospidéil.

OtHAR CónAItHeACH

CúRAm LAe AguS 
tAOBH SHeOmRA

2012

75%

25%

2007

2012

62%

38%

2002

2008

53%

47%

CúIg PHRíOmHRIOCHtAí A dtugtAR CóIR LeIgHIS InA LeItH 

In 2012, chaith Vhi um Chúram Sláinte níos mó ná €1.36 billiún ar mhaoiniú ar riachtanais chúram sláinte ár gcustaiméirí. Bhain 
ár gcaiteachas um chúram sláinte ba shuntasaí le cóir leighis na gcúig riochtaí liostaithe anseo thíos. Cé nár tháinig aon athrú le 
deich mbliana anuas ar na cúig phríomhriocht, is iad an péire a bhfuil borradh leanúnach fúthu le gairid ná cúram ailse, mar a bhfuil 
costasais ardaithe de bharr córacha druga nuálacha, agus cúram ortaipéideach, rud a léiríonn ár mbaill atá ag dul in aois agus an 
chaoi go bhfuil fáil níos mó ar chóracha leighis lena mbaineann athchur próistéiteach ailt an chromáin agus na glúine.

Breoiteacht 2008 2012

 Ailse & Cúram Gaolmhar 18.1% 18.3%

 An Croí & an Córas Imshruthaithe 13.2% 13.6%

 Cúram Ortaipéideach 12.8% 13.6%

 An Córas Díleáite 10.4% 9.7%

 An Néarchóras & Baill Chéadfacha 5.6% 6.4%

 Eile 39.9% 38.5%
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% nA néILeAmH de RéIR CAtAgóIR BHReOIteACHtA 2012 

Breoiteacht 2008 2012

 Ailse & Cúram Gaolmhar 18.1% 18.3%

 An Croí & an Córas Imshruthaithe 13.2% 13.6%

 Cúram Ortaipéideach 12.8% 13.6%

 An Córas Díleáite 10.4% 9.7%

 Imscrúdú ar Riochtaí, Siomptóim Neamhshainithe 8.8% 7.2%

 An Néarchóras & Baill Chéadfacha 5.6% 6.4%

 Fadhbanna Riospráide 5.0% 5.8%

 An Córas Úraiginitiúil 5.8% 5.5%

 Neamhoird Mheabhracha 5.2% 5.2%

 Timpistí 3.3% 4.0%

 Toircheas & Breith Linbh 4.4% 3.4%

 Eile 7.3% 7.4%

2008 2012
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BORd  
StIúRtHóIRí

Martin Sisk  
Cathaoirleach-Ainmní
Tá taithí rialála agus gnó breis agus 25 
bliain ag Martin Sisk. Is aturnae cáilithe é, 
thosaigh sé i mbun gairme sna Coimisinéirí 
Ioncaim, d'fhóin sé mar Chláraitheoir 
na gCara-Chumann 1985–2003, mar 
Leas-Chláraitheoir na gComhar Creidmheasa 
2003–2006, mar Leas-Cheannaire na gCód 
um Chosaint Tomhaltóirí 2007–2008 agus 
mar Cheannaire an Aonaid um Chomhrac 
i gcoinne Sciúradh Airgid, Maoiniú 
Sceimhlitheoireachta agus Smachtbhannaí 
Airgeadais 2008–2010. Chuaigh sé ar scor 
ón mBanc Ceannais i mí Iúil 2010. Tá sé 
ag fónamh faoi láthair ar Bhord Chonradh 
na hÉireann de Chomhair Chreidmheasa 
agus toghadh ina Leas-Uachtarán 
é i mí Bealtaine 2011. (* + / –)

John O’Dwyer  
Príomhfheidhmeannach 
Tháinig John O’Dwyer go Vhi um Chúram 
Sláinte ón ngrúpa árachais Dúitseach 
Achmea áit a raibh sé ina Phríomhoifigeach 
Oibriúcháin agus Stiúrthóir Feidhmiúcháin 
agus é freagrach as na gnóthaí Saoil, 
Ginearálta agus Sláinte sa chuideachta 
Ghréagach Interamerican. Tá cuntas teiste 
forleathan ag John i seirbhísí airgeadais agus 
go háirithe in earnáil an árachais sláinte. 
I measc na ról a bhí aige roimhe seo tá 
Stiúrthóir Bainistíochta, Friends First Life 
Assurance; Stiúrthóir na nOibríochtaí, BUPA 
Ireland; agus Príomhfheidhmeannach Cúnta 
– Éilimh, Vhi um Chúram Sláinte. Chomh 
maith leis sin bhí sé ina Chathaoirleach 
neamhfheidhmiúcháin ar Bhord an Chiste 
Náisiúnta um Cheannach Cóireála. (* ^ – + /) 

Dr Ruth Barrington  
Bhí an Dr. Ruth Barrington ina 
Príomhfheidhmeannach, Molecular 
Medicine Ireland ó 2007–2012, ina 
Príomhfheidhmeannach, an Bord Taighde 
Sláinte, 1998–2007 agus ina Rúnaí Cúnta, An 
Roinn Sláinte agus í freagrach as beartas 
ospidéil. Is céimí de chuid an Choláiste 
Ollscoile, Baile Átha Cliath (Stair agus 
Polaitíocht) agus de Choláiste na hEorpa, 
an Bheilg, í agus bhronn an London School 
of Economics dochtúireacht uirthi. Is í an 
Dr. Barrington údar Health, Medicine and 
Politics in Ireland 1900–1970, agus bhí sí 
ina Gobharnóir agus ina Cathaoirleach 
araon ar an Irish Times Trust agus faoi 
láthair is stiúrthóir de chuid TASC agus 
Iontaobhaí de chuid GENIO í. (# + /)

Criostóir Ó Cuana  
(Christy Cooney), Máistreacht Oideachais  
Tá Criostóir Ó Cuana ina iar-Uachtarán ar an 
gCumann Lúthchleas Gael (CLG 2009–2012). 
I láthair na huaire tá sé ina chomhalta 
boird de chuid Goal agus de chuid Páirc 
an Chrócaigh Teoranta, fochuideachta an 
CLG a reáchtálann staidiam náisiúnta na 
heagraíochta, Páirc an Chrócaigh. Tá sé ina 
Stiúrthóir freisin ar Simplee Flavours Ltd., 
cuideachta phiobair agus salainn blaistithe 
bunaithe i gCorcaigh. Tá Máistreacht san 
Oideachas ina sheilbh ag an Uasal Ó Cuana. 
Tá sé ina iar-Ard-Stiúrthóir Cúnta de chuid 
an Fhorais Áiseanna Saothair Náisiúnta 
in Éirinn, FÁS. D’fhóin sé freisin ar bhord 
an Choimisiúin um Raidió agus Teilifís 
Neamhspleách (IRTC). (# –)

Seamus Creedon
Is achtúire cáilithe é Seamus Creedon 
agus tá sé ina sheilbh ar roinnt post 
stiúrthóra neamhfheidhmiúcháin i 
gcuideachtaí árachais saoil, árachais 
ghinearálta agus athárachais in Éirinn 
agus sa Ríocht Aontaithe. Tá sé ina bhall 
de ghrúpa páirtithe leasmhara árachais 
agus athárachais an Údaráis Árachais 
agus Pinsin Ghairme Eorpaigh. Bhí sé ina 
chomhpháirtí i KPMG, Londain áit a raibh 
sé i gceannas ar an gcleachtas achtúireach 
agus é ina Leascheannaire ar an gcleachtas 
achtúireach Domhanda dá chuid. Roimhe 
sin bhí ina Phríomhfheidhmeannach de 
chuid Lifetime, Cuideachta Árachais Saoil 
Bhanc na hÉireann agus mar Cheannaire 
na Forbartha Corparáidí san Eoraip ar son 
Bhanc na hÉireann. (^ + /)

Liam Downey 
Tá Liam Downey ina iar-
Phríomhfheidhmeannach Éireannach 
de chuid Becton Dickinson, cuideachta 
dhomhanda cheannródaíoch um 
theicneolaíocht mhíochaine. Bhí sé ina 
Chathaoirleach ar Fheidhmeannacht 
na Seirbhíse Sláinte, ina Uachtarán ar 
Chónaidhm Fhostóirí na hÉireann, ina 
iontaobhaí agus ina chomhalta boird de 
Chónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí 
na hÉireann (IBEC), ina Chathaoirleach 
ar Chumann Feistí Míochaine agus ina 
chomhalta den Choimisiún um Chaidreamh 
Oibreachais. Is céimí de chuid an Choláiste 
Ollscoile, Baile Átha Cliath é, is comhalta 
cairte é den Institiúid um Fhorbairt Foirne 
agus is Comhalta d'Fhoras Bainistíochta na 
hÉireann é. (# *)
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Celine Fitzgerald 
Is sainchomhairleoir bainistíochta í 
Celine Fitzgerald atá ag sainfheidhmiú i 
mbainistíocht athruithe agus seachfhoinsiú 
na bpróiseas gnólachta (BPO). Tá 
eagraíochtaí de chuid na hearnála poiblí 
agus príobháidí i measc a cliant. Roimhe sin 
bhí sí ina POF ar cheann de na Cuideachtaí is 
Fearr ó thaobh na Bainistíochta de in Éirinn 
– An Rigney Dolphin Group (BPO) – agus bhí 
roinnt ról Stiúrthóra Feidhmiúcháin aici in 
Vodafone Ireland agus in áiteanna eile san 
earnáil teileachumarsáide. (# * /)

Cathriona Hallahan 
Is Stiúrthóir Bainistíochta, Microsoft Ireland 
í Cathriona Hallahan agus í freagrach as 
gnó tráchtála agus tomhaltóra Microsoft a 
chur chun cinn ar fud na hÉireann. Déanann 
sí ionadaíocht thar ceann na cuideachta 
i ndáil le beartas straitéiseach, gnóthaí 
corparáideacha agus saincheisteanna 
cumarsáide, lena n-áirítear maoirseacht a 
dhéanamh ar shraith clár pobail, oideachais 
agus nuálaíochta. Thosaigh Cathriona ag 
obair in Microsoft i 1986 agus bhí roinnt 
post sinsearach éagsúil aici sna ranna 
Airgeadais agus Oibríochtaí araon. Sular 
thug sí faoina post reatha, bhí Cathriona ina 
Stiúrthóir Bainistíochta ar Ionad Oibríochtaí 
EMEA (EOC) freagrach as foireann 600 
duine a dhéanann Oibríochtaí a bhainistiú i 
120 tír. (# /)

John Melvin 
Tá cúlra innealtóireachta ag John 
Melvin, fear a bhfuil taithí fhairsing 
chomhairliúcháin aige sna hearnálacha 
poiblí agus príobháideacha le gnólachtaí 
atá ar thús cadhnaíochta ar nós Accenture 
agus Price Waterhouse. Tá a ghnólacht 
comhairliúcháin féin aige ó 1995 i leith 
atá ag sainfheidhmiú i mBainistíocht 
eagraíochtúil Athruithe, Bharainneach 
agus Próisis. Áirítear ar a chuid taithí 
feidhmiúcháin freagracht i bhfochuideachta 
de chuid Canon Canada as Bainistíocht 
Athruithe agus taithí mar Bhainisteoir 
Sinsearach in Ospidéal Beaumont, áit a raibh 
sé freagrach as seirbhísí tacaíochta sláinte 
agus cliniciúla agus seirbhísí tacaíochta 
gaolmhara agus as bonneagar bainistíochta 
agus córas an ospidéil a fhorbairt. Tá sé ina 
chathaoirleach ar fhochoiste um Bainistíocht 
Costasais an Bhoird. (^ + /)

Declan Moran 
Stiúrthóir, Margaíocht agus Forbairt Gnó
Tá BSC in Eolaíocht Ríomhaireachta ag 
Declan Moran agus is Comhalta d'Institiúid 
na nAchtúirí é ó 1994 i leith. Tháinig sé go 
Vhi um Chúram Sláinte i 1997 ón tionscal 
saoil agus pinsean agus ceapadh chuig 
Bord Stiúrthóirí Vhi um Chúram Sláinte é in 
2008. Ó mhí na Samhna 2011 go mí Iúil 2012, 
d’fhóin sé mar Phríomhfheidhmeannach 
Gníomhach, Vhi um Chúram Sláinte. Tá sé 
freagrach as punann táirgí Vhi um Chúram 
Sláinte a bhainistiú, as táirgí agus seirbhísí 
nua a fhorbairt agus as margaíocht. (^ +)

Terry O’Niadh  
Tá Terry O’Niadh ina chathaoirleach ar an 
gCoiste Monatóireachta & Meastóireachta 
(Dearbhú Cáilíochta) (MEQA) de Ghrúpa 
Oiliúna Náisiúnta na Seirbhísí Údaráis 
Áitiúil (LASNTG) agus is teagascóir 
páirtaimseartha é leis an bhForas 
Riaracháin. D'fhóin sé mar Bhainisteoir 
Contae Thiobraid Árainn Thuaidh ar feadh 
10 mbliana, mar Bhainisteoir Cúnta Contae 
Chill Dara ar feadh sé bliana agus mar Rúnaí 
Contae Chill Mhantáin ar feadh tréimhse 
ocht mbliana. Tá Céim MA aige i nGnóthaí 
Poiblí agus Cumarsáid Pholaitiúil, Céim BA 
i mBainistíocht Phoiblí agus ghlac sé páirt i 
gClár Ceannaireachta ag an Kennedy School 
of Government, Ollscoil Harvard. (^ + /)

(*) ag léiriú Comhalta an Choiste Luach Saothair
(#) ag léiriú Comhalta an Choiste Iniúchóireachta
(+) ag léiriú Comhalta an Choiste Straitéise
(^)  ag léiriú Comhalta an Choiste Bainistíochta Riosca 

agus Géilliúlachta
(–) ag léiriú Comhalta an Choiste Infheistíochta
(/)  ag léiriú Comhalta an Choiste Athbhreithnithe um 

Bainistiú Costasais

Ag eascairt as athruithe Boird i gcaitheamh na bliana, bhí 
roinnt athruithe i gcás comhdhéanamh na gcoistí Boird 
agus léirítear ballraíocht reatha na gcoistí anseo thuas.

Scoir Bernard Collins mar Chathaoirleach agus 
Stiúrthóir 8ú Meán Fómhair 2012

Ceapadh an Dr. Ambrose McLoughlin ina Stiúrthóir 
an 15ú Márta 2012 agus d’éirigh sé as ar an 17ú 
Aibreán 2012
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AtHBHReItHnIú An 
CHAtHAOIRLIgH

BeImId díRItHe SA BHLIAIn AtÁ Le teACHt 
AR údARú A FHÁIL ón mBAnC CeAnnAIS FAOI 
mHí nA nOLLAg 2013 AguS AR ÁR SeACHt 
ndíCHeALL A dHéAnAmH I gCónAí CHun 
COStASAIS A BHRú SíOS. mAR A mBeIFí Ag 
SúIL LeIS, BLIAIn dHúSHLÁnACH A BHí In 
2012 Le HAgHAIdH VHI um CHúRAm SLÁInte. 
CHRutHAIgH An CHuIdeACHtA gO mAItH 
AR BHOnn COmHSHeASmHACH, ÁFACH, 
AguS d’éIRIgH LInn FeABHAS A CHuR AR ÁR 
gCúRSAí AIRgeAdAIS, tÁIRgí AguS SeIRBHíSí 
nuA A CHuR AR An mARgAdH gO LeAnúnACH 
AguS tIOnSCnAImH BHReISe CHun 
COStASAIS A mHAOLú A tHABHAIRt ISteACH.
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An Margadh
Tháinig laghdú arís ar líon iomlán na ndaoine a bhfuil árachas acu in 2012. Tá margadh an 
árachais sláinte phríobháidigh in Éirinn, ag a bhfuil thart ar 2.1 milliún custaiméir faoi láthair, 
ag feidhmiú sách maith le blianta beaga anuas, áfach, go háirithe ag féachaint do na cúinsí 
eacnamaíochta maolaitheacha sa tír. Is léir ón taighde atá déanta againn gur mór ag daoine a 
gcuid árachais sláinte fós agus go scarfaidh siad le rudaí eile chun a chinntiú gur féidir leo a 
bpolasaí a choinneáil. Mar thoradh air sin tá méadú suntasach tagtha ar líon na gcustaiméirí 
a laghdaíonn na sochair ar a gcuid pleananna agus a ghlacann le híosghrádú chuig leibhéal 
clúdaigh níos ísle, mar is léir ón 325,000 custaiméir de chuid Vhi um Chúram Sláinte a laghdaigh a 
gcuid sochar sna 18 mí go dtí mí Iúil 2012.

An scéim bhuan um chothromú riosca
Tháinig athrú mór ar mhargadh árachais sláinte na hÉireann in 2012 nuair a achtaíodh an tAcht 
Árachais Sláinte (Leasú) 2012 lenar cruthaíodh ciste um chothromú riosca, rud a bhí ag teastáil 
go géar le tamall fada. Tá áthas orainn gur cuireadh scéim bhuan ar bun a leagann an bhunchloch 
ionas go mbeidh margadh cobhsaí ann amach anseo, agus is cúis áthais dúinn freisin go bhfuil 
foráil maidir le stádas sláinte san áireamh sa scéim den chéad uair. Is forbairt ríthábhachtach 
é seo agus ba cheart go gcabhródh sé chun pobalrátú a chosaint agus a ghnóthú i margadh an 
árachais sláinte phríobháidigh.

Is é an pointe is tábhachtaí anois ná a chinntiú go bhfuil an scéim éifeachtach agus go bhfaigheann 
sí réidh leis an dreasú chun scoth na gcustaiméirí óga, sláintiúla a roghnú. De réir ár meastacháin, 
ní bhaineann an scéim mar atá sí faoi láthair cothromú amach ach i ndáil le 50% de na Costasais 
chúram sláinte atá ag custaiméirí níos sine, níos breoite. Is léir é sin ón gcaoi a bhfuil thart ar 56% 
de sciar an mhargaidh ag Vhi um Chúram Sláinte ach go n-íocaimid thart ar 75% de na héilimh. Dá 
mbeadh an córas ag feidhmiú i gceart, bheadh an méid a íocaimid amach ar éilimh níos gaire dár 
sciar den mhargadh. Bíonn dreamanna eile ag dul in iomaíocht le Vhi um Chúram Sláinte i gcónaí 
chun na daoine óga níos sláintiúla sa mhargadh a mhealladh agus is ar éigean a bhíonn iomaíocht 
ann chun ár gcustaiméirí níos sine a mhealladh. Faoi láthair tá sciar 90%+ de na daoine atá os cionn 
80 bliain d'aois, 80% de na daoine atá os cionn 70 bliain d'aois agus 67% de na daoine atá os cionn 60 
bliain d'aois ag Vhi um Chúram Sláinte.

Nuair a chuirtear i gcomparáid le cuideachtaí árachais sláinte idirnáisiúnta eile muid, tá Vhi um 
Chúram Sláinte fós ar na cuideachtaí is éifeachtaí, toisc nach raibh in ár gcóimheas idir Costasas 
oibriúcháin agus ioncam préimhe ach 6.2% in 2012 agus táimid meáite ar choigilteas breise a 
bhaint amach sa réimse seo. Is fiú a thabhairt faoi deara, áfach, go bhfuil an méadú ar líon agus 
ar chostas na n-éileamh ar na príomhchúiseanna leis an mbrú ar chostas an árachais sláinte 
phríobháidigh. Is é an Costasas glan a bhaineann le duine atá 75-79 bliain d'aois ná €2,070, fiú tar 
éis tairbhe a bhaint as Scéim um Chothromú Riosca 2013 (RES), i gcomparáid le €1,000, arb é an 
Costasas glan a bhaineann le duine atá 35-39 bliain d'aois. Fágann sé sin gur féidir le hárachóir 
€1,000 a shábháil mura ndéanann sé nó sí ach duine atá 35-39 bliain d'aois a chur faoi árachas 
seachas duine atá 75–79 bliain d'aois. Tá an coigilteas sin i bhfad Éireann níos fusa agus níos 
suntasaí ná an coigilteas a bheadh i gceist dá ndéanfaí iarracht Costasais riaracháin a laghdú 
agus léiríonn sé an chaoi nach bhfuil struchtúr reatha an mhargaidh chun leasa an chustaiméara.

Tá sé ríthábhachtach go dtabharfaí faoin bhfadhb seo ionas go mbeidh an margadh ag feidhmiú 
i gceart. Táimid den tuairim go bhféadfaí roinnt beart a chur i bhfeidhm, lena dtabharfaí faoin 
dúshlán sin agus leanfaimid orainn ag plé leis an Roinn Sláinte, leis an an Údarás Árachais Sláinte 
agus leis an bhFóram Árachais Sláinte chun a leithéid a chinntiú. Is chun leasa an chórais sláinte 
ina iomláine, agus chun leasa ár gcustaiméirí freisin atá sé sin.

Is féidir liom a dhearbhú dár gcustaiméirí go bhfuil an Bord agus an Coiste Feidhmiúcháin meáite 
ar obair leis an Roinn agus leis an Aire Sláinte chun gach is féidir a dhéanamh chun todhchaí 
mhargadh an árachais sláinte phríobháidigh in Éirinn a chinntiú, chun leanúint de bheith ag dul 
i ngleic le fadhbanna inacmhainneachta, go háirithe i gcás na gcustaiméirí níos óige, agus chun 
a chinntiú go mbeidh dáileadh níos cothroime riosca le fáil ar fud an mhargaidh mar thoradh ar 
chothromú riosca de chineál ar bith. 
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AtHBHReItHnIú 
An CHAtHAOIRLIgH 
(AR LeAn)

Údarú Vhi um Chúram Sláinte
Is é an cuspóir is mó atá ag an eagraíocht ná údarú a ghnóthú faoi mhí na Nollag 2013. Tá údarú 
riachtanach ionas gur féidir Árachas Sláinte Uilechoiteann (UHI) a chur i bhfeidhm. Tá dhá ghné 
ríthábhachtacha i gceist chun a chinntiú go mbainfear údarú amach laistigh den tréimhse atá ag 
leagtha síos: an RES a fheabhsú agus instealladh caipitil a fháil chun ceanglais sócmhainneachta 
an Bhainc Cheannais a shásamh. 

Garsprioc thábhachtach ó thaobh údarú a bhaint amach atá sa RES toisc go bhfuil timpeallacht 
ghnó agus rialála a chuireann cinnteacht ar fáil dúinn de dhíth orainn – cuirfidh timpeallacht dá 
leithéid ar ár gcumas pleananna a dhéanamh don am atá le teacht agus cinntí a dhéanamh a 
bheidh chun tairbhe ár gcustaiméirí san fhadtéarma. Toisc nach bhfuil sí ach 50% éifeachtach, 
áfach, is é sin le rá nach gclúdaíonn sí ach leath den chostas a bhaineann le Costasais éileamh 
na ndaoine breacaosta, is den riachtanas é go n-athrófar an scéim seo ionas go mbeidh sí níos 
éifeachtaí agus go gcuirfidh sí dáileadh riosca níos cothroime ar fáil ar fud an mhargaidh. Táimid 
ag obair go dlúth leis an Aire Sláinte agus lena chuid oifigeach chun a chinntiú go mbainfear é sin 
amach sa chás seo freisin.

Comhlíonann Vhi um Chúram Sláinte an ceanglas íosta maidir le sócmhainneacht faoi láthair. 
Caithfear é sin a fheabhsú, áfach, ionas gur féidir linn údarú a bhaint amach. Tá an méid caipitil 
a bheidh ag teastáil fós le cinneadh agus beidh sé ag brath ar roinnt tosca, amhail láidreacht an 
mhargaidh in 2014 agus ina dhiaidh sin, éifeacht na RES agus ar mhéid an athárachais is féidir a 
ghnóthú. Tá na roghanna ar fad atá againn maidir leis seo á scagadh againn faoi láthair.

Vhi um Chúram Sláinte a ullmhú do thimpeallacht rialála
Tá Vhi um Chúram Sláinte ag ullmhú d'údarú mar eintiteas rialáilte. Chun na críche sin tá roinnt 
rialuithe agus feidhmeanna bunaithe againn chun a chinntiú go mbeidh an eagraíocht in ann na 
ceanglais agus na héilimh oibriúcháin a bhíonn ar eintiteas údaraithe a chomhlíonadh:
•   Forbraíodh plean gnó straitéiseach iomlán ina leagtar amach cás gnó inbhuanaithe don 

tréimhse 2013–2015.
•  Tá dul chun cinn mór déanta maidir le feidhmeanna rialála – tá na feidhmeanna 

comhlíontachta, riosca agus stuamachta go léir i bhfeidhm anois.
•  Tá tionscnaimh ullmhachta gnó amhail lánoiliúint agus lánfheasacht foirne, córais 

oibriúcháin, tuairiscithe agus féinmheasúnaithe, chomh maith le cur i bhfeidhm struchtúir 
dhlíthiúil nua faoi lánseol.

•  Táimid dírithe anois ar ullmhacht ghnó faoi lár na bliana ionas go mbeimid ullamh le cur 
isteach ar údarú sula ndéanann an Banc Ceannais cinneadh roimh dheireadh mhí na 
Nollag 2013.

Costasais a bhrú síos
Tá clár dian chun Costasais a mhaolú á chur chun cinn ag Bord an Vhi um Chúram Sláinte ó 2009 
i leith, clár trínar sábháladh breis agus €300 milliún go dtí seo. Anuas air sin, tá sé beartaithe 
againn thart ar €100 milliún breise sa bhliain a shábháil sna trí bliana atá le teacht trí roinnt 
tionscnamh, lena n-áirítear laghduithe ráta leanúnacha, bainistíocht ar úsáid, iniúchadh cliniciúil 
a leathnú, athbhreithnithe ar sholáthraithe agus trí leanúint orainn de ghnáthaimh a aistriú go dtí 
suímh atá feiliúnach ó thaobh leighis de lena mbaineann Costasais níos ísle.

Táimid ag obair faoi láthair le comhairligh de chuid Milliman maidir le clár bainistíochta ar úsáid 
chun feiliúnacht, riachtanas leighis agus éifeachtacht na seirbhísí, na ngnáthamh agus na saoráidí 
cúram sláinte a mheas. Chomh maith leis sin chuireamar lenár gclár um iniúchadh cliniciúil agus 
chuireamar feabhas ar na táscairí cliniciúla a bhfuil gá leo chun roinnt gnáthamh a dhéanamh 
chun a chinntiú go mbaintear amach dea-chleachtas agus go laghdaítear cúram leighis nach 
bhfuil gá leis. Cuireadh leis na táscairí cliniciúla i gcás na n-ionscópachtaí gastraistéigeacha agus 
na n-angagram cairdiach.



 Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2012 Vhi Um Chúram Sláinte 11

Tá athbhreithniú siarghabhálach ar siúl againn faoi láthair ar bhonn trialach ar líon samplach 
éileamh ar mhaithe le measúnú a dhéanamh ar a fheiliúnaí is a bhí glacadh isteach an othair 
san ospidéal, an chóir leighis, an leibhéal cúraim agus an tréimhse chónaithe i gcás roinnt 
cineálacha éileamh. Cuirfidh torthaí an athbhreithnithe seo ar ár gcumas measúnú a dhéanamh 
ar chomhlíonadh ár dtáscairí cliniciúla chun a aithint cá háit ar féidir coigilteas nó feabhsuithe 
breise a chur i gcrích.

Réimse amháin inar n-aithníomar go bhféadfaí coigilteas Costasais suntasach a dhéanamh is ea 
an modh aisíocaíochta a úsáidtear le haghaidh na n-ospidéal poiblí agus bheadh súil againn athrú 
ó chóras aisíocaíochta laethúla go dtí cur chuige trína n-íoctar ar bhonn cáis (praghas lán). Is léir 
go mbeadh sé sin ag teacht le cuspóir sainráite an Aire athrú chuig modh othar-lárnach (“money 
follows the patient”) agus is dóigh linn gur bealach níos Costaséifeachtaí é chun a chinntiú go 
mbeidh ár gcustaiméirí in ann teacht ar chóir leighis in ospidéil phoiblí. Tá ár gconarthaí le hospidéil 
phríobháideacha ag luí leis an múnla sin den chuid is mó agus baineadh amach coigilteas ó thaobh 
Costasais de sa réimse seo le blianta beaga anuas mar thoradh ar an gcur chuige sin.

Cóir leighis á chur ar othair phríobháideacha in ospidéil phoiblí
D'oibríomar anuraidh leis an Roinn Sláinte, le FSS agus lenár n-iomaitheoirí chun dlús a chur le 
híocaíocht €125 milliún leis na hospidéil phoiblí. Íocaíocht aonuaire a bhí sa chomhaontú ar leith 
seo i ndáil le hothair phríobháideacha ar cuireadh cóir leighis orthu in ospidéil phoiblí ach nár 
cuireadh a gcuid foirmeacha éilimh faoi bhráid a n-árachóra agus ba é an cuspóir a bhí leis ná 
cistí a raibh géarghá leo a chur ar fáil d'ospidéil phoiblí i míonna deiridh 2012.

Tá Vhi um Chúram Sláinte lántiomanta do chostais a bhrú síos, is cúis imní é ar an ábhar sin go 
bhfuil sé beartaithe ag an Aire Sláinte reachtaíocht a thabhairt isteach lena mbeidh an Costasas 
iomlán a bhaineann le leaba phoiblí in ospidéal poiblí á ghearradh ar othair phríobháideacha.

Tuigimid go bhfuil brú mór airgid ar an Aire chun dul i ngleic leis na heasnaimh sa bhuiséad 
sláinte. Is dóigh linn áfach, go bhfeicfear fadhbanna breise i margadh an árachais sláinte 
phríobháidigh mar gheall ar bheart dá leithéid, agus go gcosnóidh sé níos mó ar an Státchiste 
ag deireadh na dála. Tá Vhi um Chúram Sláinte ag iarraidh comhoibriú leis an Roinn agus leis an 
tionscal le féachaint cén chaoi a bhféadfaí an beart sin a thabhairt isteach ar bhonn níos cúramaí. 
Sa chaoi a bhfuil sé faoi láthair, bheadh an moladh sin ina chúis le méaduithe suntasacha ar 
phréimheanna agus bheadh tionchar mór aige ar inacmhainneacht.

Beidh sé mar thosaíocht againn leanúint ar aghaidh le rochtain a thabhairt dár gcustaiméirí 
ar a mhéad saoráidí is féidir, lena n-áirítear saoráidí poiblí agus príobháideacha. Beidh orainn 
machnamh a dhéanamh chun teacht ar an meascán beart trína mbainfí an tairbhe is éifeachtaí 
ó thaobh Costasais de as préimheanna ár gcustaiméirí. Caithimid breathnú go háirithe ar ár 
gcaidreamh reatha le hospidéil phoiblí chun sraith beart a fhorbairt bunaithe ar chaighdeáin 
dea-chleachtais maidir le haisíocaíocht chúram sláinte chun éifeachtúlachtaí a spreagadh agus 
coigilteas Costasais a bhaint amach in ospidéil phoiblí.

Árachas sláinte uilíoch
Tá an córas sláinte á mhaoiniú faoi láthair trí chánacha den chuid is mó agus chomh maith leis sin 
faightear ranníocaíocht €1.9 billiún sa bhliain ó scéimeanna árachais sláinte phríobháidigh. Tá sé 
beartaithe go mbeidh córas nua bunaithe ar árachas sláinte uilíoch éigeantach á thabhairt isteach 
faoina mbeidh dualgas ar gach saoránach árachas sláinte a cheannach ón mbliain 2016 agus ina 
dhiaidh sin.

Tá Vhi um Chúram Sláinte tiomanta d'obair leis an rialtas chun tacú leis chun a chuid 
spriocanna a bhaint amach agus creidimid gur féidir linn ról tábhachtach a imirt agus 
muid ag cabhrú chun a chinntiú go gcuirfear árachas sláinte uilíoch i bhfeidhm go 
rathúil in Éirinn. 
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Buíochais
Ós rud é gurb í seo mo chéad tuarascáil ó ghlac mé le ról Chathaoirleach an Bhoird in 2012, 
ba mhaith liom buíochas a ghabháil le mo réamhtheachtaí, an tUas. Bernard Collins, a bhí i 
gceannas ar an mBord le naoi mbliana anuas. Ba mhaith liom fáilte a chur roimh an Uas. John 
O’Dwyer freisin. Thosaigh John ag obair leis an eagraíocht mar Príomhfheidhmeannach i Lúnasa 
2012 agus tá a thaithí fhairsing earnála agus bhainistíochta le sonrú cheana féin agus é i mbun 
an phoist seo. Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt freisin don obair mhór atá déanta ag an 
Uas. Declan Moran a bhí ag fónamh mar POF gníomhach sular ceapadh John. Tá éacht fós á 
dhéanamh ag Declan ar son Vhi um Chúram Sláinte ina cháil mar Stiúrthóir ar Mhargaíocht 
agus Fhorbairt Gnó agus mar bhall de Bhord Vhi um Chúram Sláinte. Ba mhian liom buíochas 
a ghabháil le mo chomhghleacaithe ar an mBord freisin as an obair fhiúntach atá déanta acu ó 
ceapadh i mo Chathaoirleach mé. Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an 
bhfoireann ar fad in Vhi um Chúram Sláinte as a gcuid oibre dian agus díograise leanúnaí.
 
Forbhreathnú
Mar a luadh roimhe seo, is é an cuspóir is mó atá ag Vhi um Chúram Sláinte le haghaidh na 
bliana 2013 ná údarú a bhaint amach faoi dheireadh na bliana agus tá gach gné den eagraíocht ag 
déanamh a seacht ndícheall chun é sin a chur i gcrích. Is é ceann de na príomhbhearta atá déanta 
againn san iarracht atá ar bun againn chun údarú a bhaint amach ná straitéis ghnó chuimsitheach 
a fhorbairt a sholáthróidh plean oibre soiléir dúinn le haghaidh na mblianta atá romhainn, ó 
thaobh cúrsaí straitéiseacha agus oibriúcháin araon de. Táimid muiníneach go soláthrófar torthaí 
láidre le haghaidh Vhi um Chúram Sláinte dá bharr.

Tá an fhoireann bhainistíochta sinsearaí agus an Bord meáite go hiomlán freisin ar leanúint lenár 
gclár chun Costasais a mhaolú ar mhaithe le Costasais a bhrú síos tuilleadh agus éifeachtúlachtaí 
breise a thabhairt isteach sa mhargadh. Aithnímid na fadhbanna inacmhainneachta atá os 
comhair ár gcustaiméirí agus déanfaimid gach a bhfuil ar chumas againn chun a chinntiú go 
mbainfear úsáid as a gcuid préimheanna ar an mbealach is éifeachtaí is féidir ó thaobh Costasais 
de chun a dheimhniú go mbeidh siad in ann teacht ar an gcúram sláinte ardchaighdeáin a 
theastaíonn uathu, nuair a theastaíonn sé uathu.

Táimid ag tnúth le leanúint orainn de bheith mar an árachóir is mó in Éirinn agus de na réitigh 
chúram sláinte a theastaíonn ónár gcustaiméirí a chur ar fail dóibh, agus taithí chustaiméara den 
chéad scoth mar thaca linn.

Martin Sisk
Cathaoirleach

AtHBHReItHnIú 
An CHAtHAOIRLIgH 
(AR LeAn)
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Is seirbhís nua nuálach í Vhi HomeCare a cheadaíonn d’othair oiriúnacha cóir leighis 
a fháil ó Dhochtúirí agus altraí i gcompord a dtithe féin, áit ina mbíodh glacadh 
isteach ospidéil ar an t-aon rogha roimhe seo. Dúirt 99% d’othair ag baint úsáide as 
Vhi HomeCare go raibh an tseirbhís go maith, an-mhaith nó den chéad scoth agus 
mholfadh 99% an tseirbhís. 

tÁtHAR tAR éIS 26,500 LÁ 
LeAPA OSPIdéIL A SHÁBHÁIL ó 
tHRÁtH SeOLtA VHI HOmeCARe 
I mí FeABHRA 2010.

tÁ COIgILtIS AR LuACH E13.5 mILLIún 
gnótHAItHe gO dtí SeO tRí mHeÁn 
nA SeIRBHíSe nuÁLAí SeO.

tÁ CóIR LeIgHIS CuRtHA AR 
2,300 OtHAR InA dtItHe FéIn 
SeACHAS SAn OSPIdéAL.

mILLIOnmILLIún
C13.52,30026,500
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An FHOIReAnn 
BHAInIStíOCHtA 
FeIdHmIúCHÁIn

John O’Dwyer  
Príomhfheidhmeannach 
Tháinig John O’Dwyer go Vhi um Chúram 
Sláinte ón ngrúpa árachais Dúitseach 
Achmea áit a raibh sé ina Phríomhoifigeach 
Oibriúcháin agus ina Stiúrthóir Feidhmiúcháin 
a bhí freagrach as na gnóthaí saoil, 
ginearálta agus sláinte sa chuideachta 
Ghréagach Interamerican. Tá cuntas teiste 
forleathan ag John i seirbhísí airgeadais 
agus go háirithe in earnáil an árachais 
sláinte. I measc na ról a bhí aige roimhe seo 
tá Stiúrthóir Bainistíochta, Friends First Life 
Assurance; Stiúrthóir na nOibríochtaí, BUPA 
Ireland; agus Príomhfheidhmeannach Cúnta 
– Éilimh, Vhi um Chúram Sláinte. Chomh 
maith leis sin bhí sé ina Chathaoirleach 
neamhfheidhmiúcháin ar Bhord an Chiste 
Náisiúnta um Cheannach Cóireála.

An Dr. Bernadette Carr 
MD, FRCPI, MPH, LFOM,  
Dioplóma i nDeirmeolaíocht Phraiticiúil, 
Stiúrthóir Míochaine 
Is lia agus eipidéimeolaí í Bernadette Carr 
le taithí fhairsing chliniciúil agus Taighde 
aici. Is céimí de Choláiste na hOllscoile, 
Corcaigh í agus i measc a cuid cáilíochtaí 
tá Comhaltacht in UCLA, Dochtúireacht 
Leighis ó Choláiste na Tríonóide, Baile 
Átha Cliath, Ceadúnach de Dhámh um 
Míochaine Shaothair, Máistreacht i Sláinte 
Phoiblí agus Dioplóma i nDeirmeolaíocht 
Phraiticiúil (Cardiff). Toghadh í chun 
Comhaltachta Choláiste Ríoga na Lianna 
in Éirinn sa bhliain 1996. Thosaigh 
Bernadette ag obair le Vhi um Chúram 
Sláinte i 1994 mar Stiúrthóir Míochaine.

John Creedon  
Stiúrthóir, Éilimh 
Tá BSc ag John Creedon i bhFeidhmiúcháin 
Ríomhaire ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha 
Cliath. Tá sé freagrach as seirbhís, riarachán 
agus íocaíocht fhoriomlán na n-éileamh. Bhí 
iliomad post sinsearach glactha de láimh ag 
John laistigh de Vhi um Chúram Sláinte sular 
ceapadh ina Stiúrthóir é.

Margaret Molony  
Stiúrthóir, Teicneolaíocht Faisnéise 
Tá taithí de níos mó ná 26 bliain ag 
Margaret Moloney i Vhi um Chúram 
Sláinte agus tá sí freagrach as Seirbhísí 
Teicneolaíochta Faisnéise san eagraíocht. 
Bhí roinnt post sinsearach ag Margaret le 
Vhi um Chúram Sláinte sular ceapadh ina 
Stiúrthóir í sa bhliain 2008.
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Declan Moran  
Stiúrthóir, Margaíocht agus Forbairt Gnó 
Tá BSC in Eolaíocht Ríomhaireachta ag 
Declan Moran agus is Comhalta d'Institiúid 
na nAchtúirí é ó 1994 i leith. Tháinig sé go 
Vhi um Chúram Sláinte i 1997 ón tionscal 
saoil agus pinsean agus ceapadh chuig 
Bord Stiúrthóirí Vhi um Chúram Sláinte é in 
2008. Ó mhí na Samhna 2011 go mí Iúil 2012, 
d’fhóin sé mar Phríomhfheidhmeannach 
Gníomhach, Vhi um Chúram Sláinte. Tá sé 
freagrach as punann táirgí Vhi um Chúram 
Sláinte a bhainistiú, as táirgí agus seirbhísí 
nua a fhorbairt agus as Margaíocht.

Michael Owens 
Stiúrthóir, Acmhainní Daonna 
Tá Michael Owens ina Chomhalta Cairte 
de chuid CIPD. Thosaigh sé ag obair 
le Vhi um Chúram Sláinte i mí Lúnasa 
1999 agus tá níos mó ná 31 bliain taithí 
aige i mbainistíocht acmhainní daonna, 
innealtóireacht solais, páipéar agus 
prionta, árachas agus miondíol tráchtála.

Tony McSweeney 
Stiúrthóir, Gnó Aonair agus Corparáideach 
Tháinig Tony McSweeney, atá ina chomhalta 
d'Institiúid Mhargaíochta na hÉireann 
agus ina Chomhalta d'Institiúid Díolachán 
na hÉireann, go Vhi um Chúram Sláinte 
ón tionscal saoil agus pinsean i 1996. Tá 
sé freagrach as seirbhísí custaiméara, 
riarachán custaiméirí agus díolachán.

Willie Shannon  
BBS, FCA 
Stiúrthóir, Airgeadas 
Is céimí é William Shannon de Choláiste 
na Tríonóide, Baile Átha Cliath, áit ar 
ghnóthaigh sé a BBS sa bhliain 1974 agus 
cáilíodh mar chuntasóir cairte é i 1977. 
Thosaigh sé ag obair le gnólacht mhór 
bróicéirí árachais i 1987 agus ceapadh 
mar Stiúrthóir Airgeadais an Ghrúpa é ina 
dhiaidh sin. Thosaigh sé ag obair le Vhi um 
Chúram Sláinte mar Stiúrthóir Airgeadais 
sa bhliain 2002. Fónann sé ar roinnt coistí 
in Institiúid na gCuntasóirí Cairte. Is 
iar-Chathaoirleach ar Choiste Airgeadais 
Institiúid Árachais na hÉireann é chomh 
maith agus is Iar-Uachtarán ar Chumann 
na bhFeidhmeannach Airgeadais é.
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Déantar athbhreithniú gach bliain ar an meántréimhse chónaithe le haghaidh 
gnáthamh agus, i gcásanna inar laghdaíodh an tréimhse sin, laghdaítear na 
praghsanna dá réir. Tá an tréimhse chónaithe d'athchur cromáin laghdaithe 
faoina leath, ó 14 lá go dtí 7 lá, ó 2005 ina leith, agus laghdaíodh an 
mheántréimhse chónaithe d'athchur glúine ó 15 lá go dtí 9 lá.

tÁ VHI um CHúRAm SLÁInte meÁIte 
AR tHARt AR E100 mILLIún SA BHLIAIn 
A SHÁBHÁIL SnA tRí BLIAnA AtÁ Le 
teACHt tRí ROInnt tIOnSCnAmH 
RIALAItHe COStASAS LenA n-ÁIRíteAR 
LAgHduItHe RÁtA, BAInIStíOCHt AR 
úSÁId, InIúCHAdH CLInICIúIL A LeAtHnú, 
AtHBHReItHnItHe AR SHOLÁtHRAItHe 
AguS tRí LeAnúInt ORAInn de 
gHnÁtHAImH A AIStRIú gO dtí SuímH 
AtÁ FeILIúnACH ó tHAOBH LeIgHIS de 
LenA mBAIneAnn COStASAIS níOS íSLe.

LíOn nA ngnÁtHAmH AR 
LAgHdAíOmAR An mHeÁntRéImHSe 
CHónAItHe InA LeItH ó 2005 I LeItH.

CuIRteAR 75% de nA gnÁtHAImH I 
gCRíCH AR BHOnn CÁS LAe AnOIS 
(.I. AIStRíOdH IAd gO SuíOmH AtÁ 
FeILIúnACH ó tHAOBH LeIgHIS de 
LenA mBAIneAnn COStASAS íSeAL).

 
mILLIún
C100 15475%



 Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2012 Vhi Um Chúram Sláinte 17

AtHBHReItHnIú nA 
nOIBRíOCHtAí

In 2012 d'FHORBAIR VHI um CHúRAm SLÁInte 
PLeAn gnó InA LeAgtAR AmACH tReO SOILéIR 
dOn eAgRAíOCHt gO CeAnn 5 BLIAnA. tugtAR 
PLeAn AguS CReAt StRAItéISeACH Ann CHun 
duL I ngLeIC LeIS nA dúSHLÁIn AtÁ Le SÁRú Ag 
An eAgRAíOCHt. IS é An CuSPóIR StRAItéISeACH 
IS mó AtÁ Ag VHI um CHúRAm SLÁInte nÁ 
teACHt CHun BHeItH InA ÁRACHóIR RIALÁILte 
AtÁ InmHARtHAnA ó tHAOBH tRÁCHtÁLA 
de. LeAnAImId ORAInn dÁR BPLeAnAnnA A 
FHORBAIRt IOnAS gO mBeIdH VHI um CHúRAm 
SLÁInte mAR ROgHA BHRAndA nA dtOmHALtóIRí 
I mARgAdH An ÁRACHAIS SLÁInte. IS tRí 
PHRAgHSÁIL IOmAíOCH, tRí tHÁIRgí AguS 
SeIRBHíSí dIFReÁILte AguS tRí LeAnúInt 
ORAInn de tHAItHí CHuStAIméARA den SCOtH 
A tHAIRISCInt A dHéAnFAImId An méId SIn.
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AtHBHReItHnIú 
nA nOIBRíOCHtAí 
(AR LeAn)

Tá sé ríthábhachtach go gcruthófar plean gnó inmharthana le haghaidh Vhi um Chúram Sláinte, 
cinnteacht i dtaobh rialála agus cothromaíocht sa mhargadh PMI, bunús láidir caipitil agus 
sruthanna ioncaim éagsúlaithe ionas gur féidir an cuspóir straitéiseach sin a bhaint amach. 

Tá clár gnó á spreagadh ag Vhi um Chúram Sláinte dírithe ar athrú ó bhonn nach gcuireann as do 
sheirbhís agus do thaithí an chustaiméara. Is é an aidhm ná go mbeidh sé éasca gnó a dhéanamh 
linn, dírithe go hiomlán ar ardchaighdeán agus ar na torthaí cúram sláinte is fearr a sholáthar 
dár gcustaiméirí. Tá sé beartaithe againn díriú gan stad gan staonadh ar na saincheisteanna a 
bhfuil smacht againn orthu m.sh. Costasas na soláthraithe, na gcomhairleach agus na ngnáthamh 
in ospidéil phríobháideacha, sochair fhiúntacha a sholáthar, an gnó a éagsúlú, glacadh leis an 
nuálaíocht agus leas a bhaint as an taithí idirnáisiúnta atá ar fud na heagraíochta.

Caithfidh Vhi um Chúram Sláinte leanúint de dhíriú ar chúram sláinte ardchaighdeáin ar phraghas 
réasúnta a sholáthar dár gcustaiméirí. Ní mór dúinn a chinntiú go gcuirtear cóir leighis ar ár 
gcustaiméirí sa suíomh is feiliúnaí ar an gCostasas is ísle is féidir, trí úsáid a bhaint as táscairí 
agus treoirlínte cliniciúla cearta agus ag an am céanna rochtain ghasta a sholáthar ar na 
seirbhísí sin i gcónaí. Caithfimid iniúchtaí cliniciúla a chur i gcrích freisin chun a chinneadh go 
bhfuil an cúram is feiliúnaí á sholáthar dár gcustaiméirí trínár líonraí soláthraithe agus chun aon 
idirghabháil a bhfuil gá léi a dhéanamh.

Tá Vhi um Chúram Sláinte tiomanta do bhearta radacacha ciorraithe Costasais a thabhairt isteach 
chun struchtúr Costasais an chórais sláinte in Éirinn a athchothromú. Má éiríonn linn sa sprioc 
sin, beidh Vhi um Chúram Sláinte tar éis ról ríthábhachtach a imirt ó thaobh an córas sláinte 
in Éirinn a athchóiriú agus tacú le cuspóir an Rialtais, .i. margadh ina bhfuil Árachas Sláinte 
Uilechoiteann (UHI) a sholáthar d'Éirinn. Ós rud é gur muidne an t-árachóir is mó sa mhargadh tá 
freagracht orainn é seo a bhaint amach.

Chomh maith leis sin déanann Vhi um Chúram Sláinte iarracht tionchar a bheith aige ar bheartas 
Rialtais agus tacú leis áit ar féidir linn. Tacaímid go háirithe leis an mbeartas Rialtais pobalrátú 
a chur i bhfeidhm agus fáiltímid roimh thabhairt isteach scéime buaine um chothromú riosca 
(RES) anuraidh chun an sprioc shóisialta thábhachtach seo a chosaint. Ar an drochuair, toisc 
nach gcumhdaítear faoin gcúiteamh a fhaigheann árachóirí a bhfuil custaiméirí níos sine acu ón 
RES nua ach thart ar 50% den fhíorchostas a bhaineann le soláthar a gcuid riachtanas cúram 
sláinte, tá dreasacht níos mó fiú i gceist chun scoth na gcustaiméirí óga a roghnú. Níl dreasacht 
ar bith ann roghnú bunaithe ar riosca i gcóras bunaithe ar phobalrátú atá i mbun fheidhme go 
hiomlán, córas a fhaightear san Ollainn, mar shampla. Faoi chóras den chineál sin, cuirtear 
iomaíocht níos córa chun cinn in áit an mhargaidh agus spreagtar cuideachtaí árachais sláinte 
phríobháidigh chun dul san iomaíocht d'fhonn gach saghas custaiméara, idir shean agus óg, a 
mhealladh, seachas custaiméirí óga, sláintiúla amháin a mbeidh brabús le fáil astu. I margadh 
pobalrátaithe atá ag feidhmiú go hiomlán, gheobhaidh na cuideachtaí sin a bhainistíonn cúram 
sláinte a gcustaiméirí ar bhealach níos éifeachtaí cúiteamh, agus ag deireadh na dála, roghnóidh 
na custaiméirí na cuideachtaí árachais sin a sholáthraíonn torthaí cúram sláinte níos fearr. 
Déanfaidh árachóirí sa mhargadh iad féin a dhifreáil trí nuálaíocht agus trí éifeachtúlacht seachas 
trí dhíriú ar rioscaí níos fearr a mhealladh.

Is é an cuspóir is mó atá ag Vhi um Chúram Sláinte sa bhliain atá romhainn ná údarú a bhaint 
amach faoi mhí na Nollag 2013. Cuirimid fáilte roimh an RES mar gharsprioc thábhachtach san 
iarracht chun údarú a bhaint amach toisc go bhfuil timpeallacht ghnó agus rialála a chuireann 
cinnteacht ar fáil dúinn fíor-riachtanach. 

Cé go bhfuil áthas orainn go bhfuil RES á tabhairt isteach tá dáileadh riosca níos córa ar fud an 
mhargaidh fós de dhíth orainn. Sa tréimhse trí bliana ón 31ú Nollaig 2009 go dtí an 31ú Nollaig 2012:
• Tá méadú 33% tagtha ar líon comhaltaí Vhi os cionn aois 80.
• Tá méadú 25% tagtha ar líon comhaltaí Vhi os cionn aois 70.
• Tá méadú 15% tagtha ar líon comhaltaí Vhi os cionn aois 60.

Tagann méadú mór ar an gCostasas a bhaineann le hárachas sláinte a sholáthar de réir mar a 
théann daoine in aois agus bíonn Costasais éileamh níos airde ag custaiméirí Vhi um Chúram 
Sláinte ná mar a bhíonn ag custaiméirí na n-iomaitheoirí sna haoischohóirt chéanna. Tá an 
méid sin le feiceáil ón gcaoi a bhfuil Costasais éileamh na gcustaiméirí de chuid Vhi um Chúram 
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Sláinte atá os cionn 50 bliain d'aois beagnach 30% níos airde ná na Costasais a bhaineann le 
custaiméirí den aois chéanna a d'athraigh go dtí iomaitheoirí. Bheadh ort os cionn €1,000 níos mó 
a ghearradh ar an ngnáthdhuine atá 75–79 bliain d'aois i gcomparáid leis an méid a ghearrfaí ar 
an ngnáthdhuine atá 35-39 bliain d'aois agus na sochair chéanna i gceist. Ní iarrtar ar árachóir ar 
bith eile sciar cothrom de chostais na gcustaiméirí breacaosta a mhaoiniú.

Leanfaimid orainn ag obair leis an Aire agus leis na hoifigigh sa Roinn Sláinte, chun an scéim seo 
a fheabhsú, ar mhaithe le todhchaí an phobalrátaithe a chosaint i margadh an árachais sláinte 
phríobháidigh in Éirinn.

Príomhthorthaí airgeadais
In ainneoin an bhrú faoinar fhág breis agus 60,000 custaiméir margadh an árachais sláinte le linn 
an dá mhí dhéag go dtí deireadh mhí na Nollag 2012, tá Vhi um Chúram Sláinte fós chun tosaigh 
sa mhargadh agus os cionn 1.17 milliún custaiméir aige agus 56% de sciar an mhargaidh. 

Bliain shocair a bhí in 2012 le haghaidh Vhi um Chúram Sláinte agus rinneadh dul chun cinn 
láidir i roinnt réimsí. Leanamar orainn de tháirgí agus de sheirbhísí nua a thabhairt isteach sa 
mhargadh, agus trí chlár cuimsitheach chun Costasais a mhaolú, rinneamar níos mó coigiltis ná 
riamh roimhe seo, coigilteas a cuireadh díreach ar ais sa chuideachta chun tuilleadh seirbhísí 
cúram sláinte a sholáthar dár gcustaiméirí. Tuigimid, áfach, go gcaithimid feabhsuithe suntasacha 
a dhéanamh i réimsí eile ionas gur féidir linn údarú a bhaint amach i mbliana. 

Seo a leanas mar a bhí na príomhthorthaí airgeadais don bhliain 2012:
•  Thaifead Vhi um Chúram Sláinte barrachas i ndiaidh cánach €54.3 milliún dá ghnó comhdhlúite 

sa dá mhí dhéag go dtí deireadh mhí na Nollag 2012, i gcomparáid le barrachas €7.4 milliún an 
bhliain roimhe sin. Chuir raon tosca le méid an bharrachais, áfach, go háirithe mír eisceachtúil 
aonuaire, ina raibh cúlscríobh sochair scoir laghdaithe dar luach €38.2 milliún i gceist.

•  Ina ainneoin an dea-thoraidh dár ngnó comhdhlúite, ba cheart a thabhairt faoi deara go bhfuil 
caillteanas fós a dhéanamh ag gnó lárnach an árachais sláinte. Taifeadadh caillteanas díscríofa 
€7.2 milliún sa réimse sin (ag eisiamh creidmheas aonuaire i ndáil le ciorrúchán na sochar 
scoir)– mar gheall ar bhonn ball atá ag dul in aois, ar scéim mhí-éifeachtach chun riosca a 
chothromú agus ar an gCostasas ard a bhaineann leis na drugaí, na teicneolaíochtaí agus 
na córacha leighis is nua-aimseartha a chur ar fáil dár gcustaiméirí. Fágann an caillteanas 
leanúnach sa réimse seo nach bhfuil an gnó inmharthana san fhadtéarma agus gur dúshlán é 
údarú a bhaint amach faoi dheireadh na bliana.

•  Ba é a bhí sa phréimh a tuilleadh in 2012 ná €1.431 billiún, arb ionann é agus méadú 8.9% ar an 
ioncam préimhe a tuilleadh ó €1.314 billiún in 2011.

•  B’ionann iomlán na n-éileamh a tabhaíodh i rith 2012 agus €1.396 billiún. Tá an figiúr sin 13% 
níos airde ná figiúr na bliana roimhe sin mar gheall ar roinnt tosca, lena n-áirítear méadú 
suntasach ar líon na ngnáthamh leighis a sholáthraítear dár gcustaiméirí, tuilleadh éileamh a 
bheith á dtabhú, agus an chaoi a bhfuil bonn cliant Vhi um Chúram Sláinte ag dul in aois go mór. 
Mar shampla, idir 2004 agus 2012, tháinig méadú 12% ar líon na gcustaiméirí de chuid Vhi um 
Chúram Sláinte atá os cionn 60 bliain.

•  Ciallaíonn ár gcóimheas éileamh de chuid 92.9% (i gcomparáid le 90.8% an bhliain roimhe seo) 
go gcaitear nach mór €93 as gach €100 a fhaightear in ioncam préimhe ar riachtanais chúram 
leighis ár gcustaiméirí.

•  Bhí cóimheas Costasas oibriúcháin le hioncam préimhe 6.2% (ag eisiamh creidmheas aonuaire i 
ndáil le ciorrúchán na sochar scoir) ag Vhi um Chúram Sláinte dá ghnó árachais sláinte in 2012, 
ráta atá an-éifeachtach de réir caighdeán idirnáisiúnta.

•  B’ionann cóimheas na gcúlchistí saora leis an ioncam préimhe ag deireadh mhí na Nollag 2012 
agus 21.5% – laghdú 0.8% i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin.

•  Léirigh ioncam ó infheistíochtaí toradh dearfach de chuid €19.4 milliún i rith na bliana go 
deireadh mhí na Nollag 2012 i gcomparáid le caillteanas infheistíochta de chuid €23.5 milliún 
an bhliain roimhe sin.
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Ag ullmhú d'údarú agus don timpeallacht rialála nua
Mar a luadh roimhe seo, is é ár gcuspóir straitéiseach teacht chun bheith ina árachóir rialáilte 
atá inmharthana ó thaobh tráchtála de. Chun é seo a bhaint amach tá roinnt beart curtha chun 
feidhme againn. Ullmhaíodh straitéis ghnó don chúig bliana atá le teacht a bheidh mar bhunús 
leis an iarratas ar údarú a chuirfear faoi bhráid an Bhainc Cheannais. Tá dul chun cinn maith 
déanta le forbairt na bhfeidhmeanna comhlíontachta, stuamachta agus riosca agus tá oiliúint 
agus feasacht foirne ar an méid is gá a sheachadadh faoi théarmaí na rialála airgeadais curtha i 
gcrích. Tá cur i bhfeidhm córais dhlíthiúil nua i measc na sraitheanna deiridh atá le cur i bhfeidhm 
sula gcuirfear isteach ar údarú, céim a gcaithfear a bheith ullamh di roimh dheireadh na bliana.

Tá an ceanglas íosta maidir le sócmhainneacht á chomhlíonadh againn faoi láthair. Caithfear é 
sin a fheabhsú áfach ionas gur féidir linn údarú a bhaint amach. Tá méid an chaipitil a bheidh ag 
teastáil ar brath ar roinnt tosca eile, lena n-áirítear, éifeachtacht an RES, an méid athárachais a 
fhaightear agus tosca eile de chuid an mhargaidh. 

Ag spreagadh éifeachtúlachtaí sa chóras sláinte
Táimid dírithe go hiomlán ar chostais a bhrú síos san eagraíocht ionas go mbeidh préimheanna 
fós ar fáil ar phraghas réasúnta agus tá spriocanna coigiltis uaillmhianacha leagtha síos againn 
dúinn féin le haghaidh na mblianta atá romhainn chun go leanfar de chostais a bhrú síos le 
haghaidh ár gcustaiméirí. Mar gheall ar ár gclár chun Costasais a mhaolú, laghdaíodh táillí na 
gcomhairleach go dtí na leibhéil a bhíodh ann roimh 2004, bogadh 80% de na gnáthaimh chuig 
suíomh cás lae, laghdaíodh an mheántréimhse chónaithe i gcás 154 gnáthamh ó 2005 i leith (ar 
sábháladh €7 milliún mar thoradh air in 2012) agus seoladh Vhi HomeCare faoinar cuireadh cóir 
leighis ar bheagnach 2,300 othar ina dteach féin seachas san ospidéal ó seoladh é in 2010, beart is 
cúis le coigilteas de bhreis agus €13.5 milliún go dtí seo nó beagnach 26,500 lá i leaba ospidéil. 

I measc na bpríomhchoigiltis a ndearnadh go dtí seo áirítear: 
Laghduithe maidir le tréimhse chónaithe – déantar athbhreithniú ar an meántréimhse chónaithe 
le haghaidh gnáthamh gach bliain agus, sa chás gur laghdaíodh í, laghdaítear na praghsanna dá 
réir. Mar chuid den phróiseas sin, laghdaíodh an mheántréimhse chónaithe (LOS) le haghaidh 154 
gnáthamh ó 2005 i leith. I measc na samplaí tá:
•  Athchur cromáin – laghdaíodh an mheántréimhse chónaithe ó 14 in 2005 go dtí 7 in 2012.
•  Athchur déthaobhach cromáin – laghdaíodh an mheántréimhse chónaithe ó 16 in 2005 go 

dtí 11 in 2013.
•  Athchur glúine – laghdaíodh an mheántréimhse chónaithe ó 15 in 2005 go dtí 9 in 2012.
•  Histireachtóime – laghdaíodh an mheántréimhse chónaithe ó 8 in 2005 go dtí 4 in 2013.

Lascainí ar ghnáthaimh – Déanaimid athbhreithniú leanúnach ar na praghsanna a íocaimid ar 
ghnáthaimh agus déanaimid lascainí a chaibidil dá réir. Seo a leanas roinnt samplaí:
•  Steintín cairdiach a chur – laghdaíodh go mór ó €1,100 go dtí €220 an Costasas próistéise 

ar ghnáthsteintín.
•  Instealladh do mheath macúil a bhaineann le haois – laghdaíodh an Costasas atá ar an 

instealladh seo chun radharc na súl a shábháil ó €306 go dtí €200.
•  Athchur cromáin agus glúine – cuirtear líon mór den dá ghnáthamh seo i gcrích; Rinneadh 

laghdú 10% ar phraghas an dá cheann ó 2009 i leith.

Costasais inmheánacha a rialú - tá a chostais inmheánacha laghdaithe ag Vhi um Chúram 
Sláinte in 2012 in ainneoin an méadú suntasach inár ngníomhaíocht ghnó agus forbairt dhá áis 
scagthástála atá dírithe ar dhearbhuithe a sheachadadh do chustaiméirí ar Dhiaibéiteas Chineál II 
agus riosca cardashoithíoch.

Bainistiú éileamh
Tá áthas orm a thuairisciú gur aisghabhadh €10.5 milliún ar an iomlán le linn 2012 trí ghníomhartha 
ár nAonaid Speisialta Imscrúdaithe Éileamh (SIU) a imscrúdaíonn cásanna ina ndearnadh billeáil 
mhíchuí nó mhícheart, agus trínár bpróiseas aisghabhála tríú páirtí, a aisghabhann airgead atá dlite 
ó thríú páirtithe faillíocha mar thoradh ar thimpistí a bhfuil tríú páirtí faoi dhliteanas ina leith nó ina 
bhfuil an clúdach árachais comhroinnte. Tá dul chun cinn maith déanta i réimse an rialaithe níos 
déine ar éileamh mar a bhfuil córas nua do mhianadóireacht sonraí anailísíochta beartaithe, mar 
aon le tionscnaimh eile, amhail próisis íocaíochta chuíchóirithe rÉileamh agus modhanna a ceapadh 
chun éilitheoirí lena mbaineann costas ard a bhainistiú go dlúth.

AtHBHReItHnIú 
nA nOIBRíOCHtAí 
(AR LeAn)
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Déanaimid athbhreithniú leanúnach ar na praghsanna a íocaimid ar ghnáthaimh agus déanaimid 
lascainí a chaibidil dá réir. Is é Vhi um Chúram Sláinte an t-íocóir ag a bhfuil an dara praghas is ísle 
ar scanacháin MRI san Eoraip anois agus tá sé feicthe inár bpróiseas tairisceana go bhfuil an táille 
ar na scanacháin sin laghdaithe ó €600 in 2002 go dtí €160 (uilechuimsitheach) faoi láthair.

Ag maoiniú riachtanais chúram sláinte ár gcustaiméirí
Le linn na bliana atá á hathbhreithniú, phróiseáil Vhi um Chúram Sláinte níos nó éileamh ó 
chustaiméirí ná am ar bith ó thráth a bhunaithe agus chomh maith leis sin d'íoc sé níos mó 
sochair ar son riachtanais chúram sláinte a chustaiméirí ná riamh roimhe sin. Próiseáladh os 
cionn 930,000 éileamh agus íocadh amach beagnach €1.4 billiún ina leith – an tsuim is airde atá 
taifeadta. I rith 2012, phróiseáil Vhi um Chúram Sláinte beagnach 750,000 éileamh cúram lae agus 
othair chónaithigh i dteannta 184,000 éileamh breise i ndáil le cúram príomhúil agus le hothair 
sheachtracha.

Bhain an caiteachas ba shuntasaí le linn 2012 le cóir leighis a thabhairt i ndáil leis na riochtaí 
seo a leanas:
•  Ailse & cúram gaolmhar – €213.4 milliún.
•  Cúram ortaipéideach lena n-áirítear athchur cromáin s.rl. - €157.8 milliún.
•  An croí & an córas imshruthaithe – €157.6 milliún.
•  An córas díleáite - €112.5 milliún.
(Tá na figiúirí seo bunaithe ar éilimh i ndáil le scaoileadh in 2012, íoctha suas le lár an Mhárta 2013.)

Le linn na bliana atá thart, d'fhaomhamar clúdach do roinnt drugaí, scrúduithe agus teiripí nua 
agus nuálacha a bhfuil cruthúnas ann ina leith go bhfuil siad éifeachtach i dtéarmaí cliniciúla chun 
torthaí a fheabhsú d'othair. Ina measc seo áirítear:
•  Ipilimumab (Yervoy) a mbaintear úsáid as chun cóir leighis a chur ar dhaoine in aghaidh 

meileanóma urchóideach meiteastatach nach raibh cóir leighis éifeachtach roimhe seo ina 
aghaidh. Is druga Costasasach é seo a chosnaíonn thart ar €85,000 in aghaidh an othair. Tá sé 
le feiceáil ó thaighde áfach go bhfeabhsaíonn sé torthaí d'othair a bhfuil meileanóma orthu.

•  Chomh maith leis sin sholáthraíomar sochar do Oncotype DX, scrúdú a mbaintear úsáid as 
chun a fháil amach an bhfuil gá le ceimiteiripe i mná a bhfuil ailse chíche orthu. Taispeánadh 
i roinnt mhaith staidéar gur féidir leis an scrúdú Oncotype DX moltaí lianna a athrú 30 faoin 
gcéad a bheag nó a mhór – ionas nach gcuirtear ceimiteiripe gan ghá ar go leor ban agus ionas 
go n-aithnítear mná eile a bhféadfadh an chóir leighis sin a bheith de dhíth orthu ach nach 
bhfaigheadh í sa ghnáthchúrsa.

•  Chomh maith leis sin táimid tar éis clúdach do ghnáthaimh nua a chur lenár sochair chun cóir 
leighis a chur ar dhaoine in aghaidh riochtaí millteacha nárbh fhéidir cóireáil ina n-aghaidh 
roimhe seo, amhail éidéime mhacúil dhiaibéiteach agus úsáid á baint as instealladh Lucentis sa 
tsúil. Cosnaíonn sé seo €1,165 in aghaidh an insteallta agus is iondúil go mbíonn ceithre chóir 
leighis ar an meán ag teastáil. Rinneadh 6,333 éileamh ar an iomlán i leith an ghnáthaimh seo in 
2012 a raibh Costasas €10 milliún orthu.

Nuálaíocht táirgí agus luach a gcuid airgid a thabhairt do chustaiméirí
•  Folláine 

Le linn 2012, lean Vhi um Chúram Sláinte air de rochtain a thabhairt do chustaiméirí ar 
scrúduithe agus ar thionscadail scagthástála nuálacha, a chabhraíonn lenár n-othair a riochtaí 
sláinte a thuiscint agus a bhainistiú ar bhealach níos fearr. Tá sochair maidir le scagthástáil 
clúdaithe i roinnt mhaith pleananna de chuid Vhi um Chúram Sláinte agus tá custaiméirí ag 
baint tairbhe as an gcur chuige réamhghníomhach seo i leith a gcuid sláinte.

•  One Plan Choice 
Le linn 2012, chuir Vhi um Chúram Sláinte plean nua ‘One Plan Choice’ lena raon leathan One 
Plans. Tugann an plean nua seo rogha níos saoire do chustaiméirí ó thaobh árachas sláinte 
de agus ag an am céanna tairgeann sé raon sochar agus seirbhísí dóibh atá ag teacht leis na 
riachtanais a bhíonn ag daoine aonair agus ag teaghlaigh.



•  DentalCover.ie 
Rinneadh athbhrandáil ar an aon scéim fiaclóireachta amháin in Éirinn DentalCover.ie (ar 
a dtugtaí Vhi DeCare Dental roimhe seo) agus seoladh i Meitheamh 2012 í trí fheachtas 
margaíochta forleathan.

•  Vhi International 
Tairgeann Vhi International árachas easaoránach do dhaoine a théann thar lear chun 
maireachtáil, obair nó staidéar a dhéanamh ar feadh breis agus sé mhí. Rinneadh athbhrandáil ar 
Vhi International (ar a dtugtaí Global ó Vhi um Chúram Sláinte roimhe seo) ag tús na bliana 2013.

•  Árachas Sláinte Backpacker 
Seoladh Backpacker i mí Feabhra 2012 agus tá sé ar cheann den tsraith táirgí taistil 
ardchaighdeáin a thairgeann Vhi um Chúram Sláinte. I measc na sochar, tá, cúnamh idirnáisiúnta, 
cásanna éigeandála leighis suas le €3 mhilliún, deiseanna aisdúichithe, bagáiste caillte agus 
solúbthacht maidir le spóirt chontúirteacha.

•  MultiTrip ó Vhi um Chúram Sláinte 
Seoladh an táirge taistil MultiTrip deich mbliana ó shin agus níorbh fhada go raibh sé chun 
tosaigh sa mhargadh. In 2012, bhí cóir leighis éigeandála de dhíth ar thart ar 6,000 custaiméir 
agus b’éigin 1,448 custaiméir a chur san ospidéal a fhad a bhí siad thar lear. Lena chois sin, bhí 
aisdúichiú de dhíth ar 410 duine.

•  Réitigh Chorparáideacha Vhi 
Is éard atá i gceist le Réitigh Chorparáideacha Vhi ná foireann thiomanta a sholáthraíonn cláir 
chúnaimh d’fhostaithe do níos mó ná 480 cuideachta ar fud na tíre. I measc na seirbhísí a 
soláthraíodh áirítear seirbhísí comhairleachta, rochtain ar fhaisnéis dlí agus airgeadais agus 
a lán seirbhísí cúnaimh eile d'fhostaithe lena n-áirítear freagairt ar an láthair um theagmhas 
criticiúil – seirbhís ina bhfacthas méadú úsáide 50% in 2012.

•  Clinicí Vhi SwiftCare 
Tá clinicí Vhi SwiftCare lonnaithe i mBaile Átha Cliath i nDún Droma agus Sord, agus i gCorcaigh 
ag Geata na Cathrach, Machain. Tá clinicí Vhi SwiftCare ar oscailt 365 lá sa bhliain agus is clinicí 
leighis buail isteach iad ina gcóireáiltear mionghortuithe agus mionbhreoiteachtaí laistigh d'uair 
an chloig gan coinne a bheith riachtanach.

•  Vhi HomeCare 
Ón tráth a seoladh Vhi HomeCare in 2010, cuireadh cóir leighis ar bheagnach 2,300 othar ina 
dteach féin seachas san ospidéal, beart is cúis le coigilteas de bhreis agus €13.5 milliún go 
dtí seo nó beagnach 26,500 lá i leaba ospidéil. Tá an tseirbhís seo atá faoi threoir comhairligh 
feiliúnach do raon leathan riochtaí lena n-áirítear coinní leanúnacha do na daoine sin a fuair 
athchur cromáin nó glúine, d'othair a bhfuil fiobróis chisteach orthu nó d'othair a bhfuil biseach 
ag teacht orthu tar éis ionfhabhtaithe.

Forbhreathnú i leith 2013 
Is é mo sprioc le haghaidh Vhi um Chúram Sláinte, mar atá leagtha amach sa plean straitéiseach 
cúig bliana atá forbartha againn, teacht chun bheith ina árachóir rialáilte atá inmharthana ó 
thaobh tráchtála de agus atá ina rogha bhranda ag ár gcustaiméirí. Táim meáite ar chostais a 
bhrú síos san earnáil sláinte agus ag an am céanna ar leanúint ar aghaidh le rochtain ar chúram 
sláinte ardchaighdeáin a thabhairt dár gcustaiméirí. 

John O’Dwyer 
Príomhfheidhmeannach
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Déanann an tAonad Imscrúdaithe Speisialta Vhi um Chúram Sláinte (SIU) imscrúdú  
ar chásanna ina ndearnadh billeáil mhícheart nó mhíchuí. Tá dul chun cinn maith déanta 
i réimse an rialaithe níos déine ar éileamh mar a bhfuil córas nua do mhianadóireacht 
sonraí anailísíochta beartaithe, mar aon le tionscnaimh eile, amhail próisis íocaíochta 
chuíchóirithe do ríomhéileamh agus modhanna a ceapadh chun éilitheoirí lena 
mbaineann Costasas ard a bhainistiú go dlúth.

AnuRAIdH FuAIR AguS BHAInIStIgH 
SIu de CHuId VHI um CHúRAm 
SLÁInte OS CIOnn 2,000 teAgmHÁIL 
ónÁR gCuStAIméIRí I ndÁIL Le 
HéILImH A íOCAdH AR A SOn SIúd.

AISgHABHAdH E6.9 mILLIún 
tRí mHeÁn gníOmHARtHA 
ÁR nAOnAId ImSCRúdAItHe 
SPeISIALtA In 2012.

AISgHABHAdH E3.6 mILLIún AR 
An IOmLÁn tRínÁR BPRóISeAS 
AISgHABHÁLA tRíú PÁIRtí, A 
AISgHABHAnn AIRgeAd AtÁ dLIte 
ó tHRíú PÁIRtItHe FAILLíOCHA mAR 
tHORAdH AR tHImPIStí A BHFuIL 
tRíú PÁIRtí FAOI dHLIteAnAS InA 
LeItH nó InA BHFuIL An CLúdACH 
ÁRACHAIS COmHROInnte.

mILLIún mILLIún
2,000C6.9 C3.6
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tuARASCÁIL nA 
StIúRtHóIRí

Tá an-áthas ar na Stiúrthóirí an 56ú Tuarascáil Bhliantúil dá gcuid a chur 
faoi bhráid de réir Alt 20 (1) den Acht Árachais Sláinte Shaorálaigh 1957. 
Tá Cuntais an Bhoird agus na nótaí gaolmhara atá mar chuid de na Cuntais 
san áireamh sa tuarascáil seo, agus iad ullmhaithe de réir na gcaighdeán 
cuntasaíochta a nglactar i gcoitinne leo in Éirinn agus cloíonn siad le 
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnóthais Árachais: Cuntais), 1996.

1. Príomhghníomhaíochtaí
Is corparáid reachtúil é an Bord Árachais Sláinte Shaorálaigh arna bhunú ag an Acht Árachais 
Sláinte Shaorálaigh 1957 agus tá sé mar chuspóir aige córas airgeadais a sholáthar don chúram 
sláinte príobháideach, á chur i bhfeidhm ar bhonn cúnaimh frithpháirtigh.

2. Torthaí
Tá na torthaí don 12 mhí go dtí 31 Nollaig 2012 leagtha amach sa Chuntas Ioncaim agus 
Caiteachais. D’ullmhaíomar cuntais chomhdhlúite don chéad uair in 2012 mar thoradh ar 
cheannachán scaireanna cuideachta de chuid Vhi HomeCare le héifeacht ó 1 Eanáir 2012. Tá an 
chuideachta 100% faoi úinéireacht an Bhoird Árachais Sláinte Shaorálaigh in 2012 agus í 50% faoi 
úinéireacht in 2011. Níl figiúirí comparáideacha 2011 comhdhlúite. 

3. Athbhreithniú Gnó agus Forbairtí na Todhchaí
Tá athbhreithniú ar ghnó a rinneadh i rith na bliana, chomh maith le tuairimí an Bhoird ar 
fhorbairtí dóchúla amach anseo le fáil i Ráiteas an Chathaoirligh.

4. Freagrachtaí na Stiúrthóirí
Tá dualgas ar na Stiúrthóirí ráitis airgeadais a ullmhú le haghaidh gach tréimhse airgeadais, a 
thugann léargas fíor agus cothrom ar staid ghnóthaí an Bhoird agus ar fharasbarr nó ar easnamh 
an Bhoird don tréimhse sin.

Agus na ráitis airgeadais sin á n-ullmhú, éilítear ar na Stiúrthóirí:
• beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus ansin iad a chur i bhfeidhm go   
 comhsheasmhach;
• breithiúnais agus meastacháin atá réasúnta agus stuama a dhéanamh; agus 
• na ráitis airgeadais a ullmhú bunaithe ar bhonn gnóthais leantaigh ach amháin má tá sé mí- 
 oiriúnach glacadh leis go leanfaidh an Bord ar aghaidh ag feidhmiú.

Tá na Stiúrthóirí freagrach as leabhair chuntais chuí a choimeád, a nochtann le beachtas 
réasúnta, tráth ar bith, staid airgeadais na heagraíochta agus a chuireann ar a gcumas a chinntiú 
go bhfuil na ráitis airgeadais ullmhaithe de réir na gcaighdeán cuntasaíochta a nglactar i gcoitinne 
leo in Éirinn agus go gcloíonn siad le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnóthais Árachais: 
Cuntais) 1996. Tá siad freagrach chomh maith as sócmhainní na heagraíochta a chosaint agus 
mar sin, céimeanna réasúnta a thógáil chun calaois agus mírialtachtaí eile a aithint agus a chosc.

5. Rialachas Corparáideach
Tacaíonn na Stiúrthóirí le prionsabail an Rialachais Chorparáidigh atá leagtha amach sa Chód 
Rialachais Chorparáidigh. Leasaigh an Chomhairle Tuairiscithe Airgeadais an Cód in 2010. In 
ainneoin nach cuideachta liostaithe é ann féin, tá iarracht déanta ag an mBord cloí le forálacha 
an Chóid atá infheidhme agus dá réir sin tuairiscítear anseo thíos ar ghéilliúlacht don Chód i 
gcaitheamh na bliana.

Síleann na Stiúrthóirí go bhfuil na gnáthaimh i bhfeidhm ag an mBord chun cloí leis na forálacha 
leagtha amach in Alt 1 den Chód, ach amháin gcás ceapachán agus téarmaí oifige na Stiúrthóirí, 
atá mar fhreagracht an Aire Sláinte. Chuige seo, níl Coiste Ainmniúcháin nó Stiúrthóir Sinsearach 
Neamhspleách ag an mBord. 
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Bord Stiúrthóirí
Tá róil an Chathaoirligh agus an Phríomhfheidhmeannaigh ar leithligh óna chéile. Ceapann an tAire 
Sláinte na Stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin uile. Tagann an Bord le chéile ar a laghad aon uair 
dhéag i gcaitheamh na bliana agus tá sceideal foirmiúil ábhar atá curtha in áirithe go sainiúil dó le 
haghaidh cinnidh lena n-áirítear faomhadh an phlean straitéisigh trí chéile, pleananna oibriúcháin 
bhliantúla, tuarascáil bhliantúil agus cuntais agus gníomhaíochtaí corparáideacha ollmhóra. 
Seoltar páipéir an Bhoird chuig gach comhalta in am tráthúil roimh chruinnithe. Tá oiliúint agus 
treoir oiriúnach ar fáil do na Stiúrthóirí uile nuair a ceaptar chuig an mBord iad, le tuilleadh 
oiliúna ar fáil ina dhiaidh sin, de réir mar is gá. Tá nósanna imeachta dréachtaithe ag an mBord do 
Stiúrthóirí chomh maith chun glacadh le comhairle ghairmiúil neamhspleách. Tá rochtain ag na 
Stiúrthóirí uile ar chomhairle agus ar sheirbhísí an Rúnaí agus tá cumhdach árachais dliteanais 
Stiúrthóra i bhfeidhm freisin. Tá próiseas curtha i bhfeidhm ag an mBord chun measúnú a 
dhéanamh ar a chuid feidhmíochta.

Tinreamh ag Cruinnithe Boird a tionóladh i rith na bliana airgeadais
 

Bord Iniúchadh Coiste 
L.Saothair

Bain. Riosca & 
Géilliúlacht

Infheistíocht Straitéis Athbhreithniú 
um Bainistiú 

Costais

A B A B A B A B A B A B A B

Bernard Collins *6 6 5  5 1 1

Martin Sisk *10 10 1 1 1 1 5 6

Seamus Creedon 10 11 *8 8 1 1

Christy Cooney 11 11 2 4 *2 2

Celine Fitzgerald 11 11 1 1 6 6 *4 4

Liam Downey 11 11 *6 6

Cathriona Hallahan 10 11 *4 4 0 2 3 4

John Melvin 10 10 3 3 4 4

Dr Ambrose McLoughlin 1 1

Terry O’Niadh 6 6 2 2 1 1

Dr Ruth Barrington 8 9 3 3 1 1

Declan Moran 11 11 7 8 1 1 *1 1 3 4

John O’Dwyer 5 5 1 1 3 3 0 1 1 2
 

Colún A: 
líon na gcruinnithe sceidealaithe a freastalaíodh orthu le linn na tréimhse ina raibh an Stiúrthóir 
mar chomhalta den Bhord agus/nó den Choiste

Colún B: 
líon na gcruinnithe sceidealaithe a tionóladh le linn na tréimhse ina raibh an Stiúrthóir mar 
chomhalta den Bhord agus/nó den Choiste
* = Cathaoirleach Coiste
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Ceapacháin/Éirí As i rith na bliana:
Scoir Bernard Collins mar Chathaoirleach agus Stiúrthóir 8ú Meán Fómhair 2012
Ceapadh Martin Sisk ina Stiúrthóir 15ú Márta 2012 agus ceapadh ina Chathaoirleach é 10ú Meán 
Fómhair 2012
Ceapadh John Melvin ina Stiúrthóir 15ú Márta 2012
Ceapadh an Dr. Ruth Barrington ina Stiúrthóir 28ú Márta 2012
Ceapadh an Dr. Ambrose McLoughlin ina Stiúrthóir 15ú Márta 2012 agus d’éirigh sé as 17ú 
Aibreán 2012
Ceapadh Terry O’Niadh ina Stiúrthóir 19ú Iúil 2012
Ceapadh John O’Dwyer ina Phríomhfheidhmeannach 1ú Lúnasa 2012 agus ceapadh ina Stiúrthóir 
é 3ú Deireadh Fómhair 2012
Bhí Declan Moran ina Phríomhfheidhmeannach gníomhach go dtí 31ú Iúil 2012

An Coiste Iniúchóireachta
Cuimsíonn an Coiste Iniúchóireachta arna bhunú ag an mBord ar a laghad triúr Stiúrthóirí 
Neamhfheidhmiúcháin. Tagann an Coiste Iniúchóireachta le chéile ceithre huaire in aghaidh 
na bliana ar a laghad agus déantar athbhreithniú ar na cuntais bhliantúla, cúrsaí um rialú 
inmheánach agus éifeachtacht an iniúchta inmheánaigh agus seachtraigh. Lena chois sin, 
déanann an Coiste Iniúchóireachta moltaí chuig an mBord maidir le ceapadh na n-iniúchóirí 
seachtracha agus déantar measúnú ar a gcuid oibiachtúlachta agus neamhspleáchais. Déantar 
athbhreithniú freisin ar an bplean agus ar na torthaí iniúchóireachta seachtrach ón iniúchadh ar 
na ráitis airgeadais. Tá príomh-róil agus freagrachtaí an Choiste Iniúchóireachta leagtha amach i 
dtéarmaí tagartha scríofa agus tá siad ar fáil ar iarratas. 

Tá próiseas i bhfeidhm ag an gCoiste Iniúchóireachta chun a chinntiú nach ndéantar 
comhghéilleadh ar neamhspleáchas an iniúchta, lena n-áirítear monatóireacht a dhéanamh 
ar nádúr agus réim na seirbhísí curtha ar fáil ag iniúchóirí seachtracha trína athbhreithniú 
bliantúil ar tháillí a íoctar le hiniúchóirí seachtracha ar sheirbhísí iniúchóireachta agus 
neamh-iniúchóireachta.

Coiste Bainistíochta Riosca agus Géilliúlachta
Tá Coiste Bainistíochta Riosca agus Géilliúlachta ceaptha ag an mBord. Cuimsíonn an Coiste 
ar a laghad beirt Stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin leis an bpríomhchuspóir de chur chun 
cinn a dhéanamh ar éifeachtúlacht foriomlán an rialachais chorparáidigh agus maoirseacht, 
athbhreithniú agus monatóireacht a dhéanamh ar na córais bainistíochta riosca agus 
géilliúlachta.

Coiste Luach Saothair
Tá Coiste Luach Saothair ceaptha ag an mBord chomh maith a chuimsíonn an Cathaoirleach agus 
triúr Stiúrthóirí Neamhfheidhmiúcháin. Tá an Coiste freagrach as iarrthóirí a mholadh le haghaidh 
ceapachán na bainistíochta sinsearaí agus beartais luach saothair. 

Rialú Inmheánach
Tá éifeacht tugtha ag an mBord do mholtaí an Rialaithe Inmheánaigh: Treoir do Stiúrthóirí ar an 
gCód Rialachais Chorparáidigh (an Comhchód roimhe seo). Tá na Stiúrthóirí freagrach as córas 
um rialú inmheánach an Bhoird agus as athbhreithniú a dhéanamh ar a chuid éifeachtachta 
agus comhlíonann siad an fhreagracht seo trí chruinnithe rialta an Choiste Iniúchóireachta. Tá 
an fhreagracht i ndáil le cur chun feidhme an chórais seo tarmligthe acu chuig an mBainistíocht 
Feidhmiúcháin ar bhonn laethúil.

Tugann an córas um rialú inmheánaigh dearbhú réasúnta, ach ní dearbhú iomlán, go gcosnófar 
sócmhainní in aghaidh úsáide nó rialaithe neamhúdaraithe agus go ndéanfar cothabháil ar thaifid 
chuntasaíochta chuí agus dearbhú d’iontaofacht na faisnéise a sholáthraíonn siad, le haghaidh 
úsáide inmheánaigh agus foilsithe araon.

tuARASCÁIL nA 
StIúRtHóIRí
(AR LeAn)
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Is iad príomhghnéithe an chórais:
• beartais, nósanna imeachta agus struchtúir eagrúcháin fhoirmiúla i bhfeidhm a thacaíonn le  
 timpeallacht rialaithe láidir a choinneáil;
• áiríonn an straitéis gnó, an próiseas pleanála agus buiséadach anailís ar na mór-rioscaí gnó  
 a théann i bhfeidhm ar an eagraíocht. Is próiseas leanúnach é measúnú Riosca ar a leagann an  
 Bord béim shuntasach;
•  táirgtear sraith táscairí feidhmíochta agus faisnéise bainistíochta go pras ar bhonn míosúil.  

Ceadaíonn sé seo do mhonatóireacht ar dhul chun cinn maidir le cuspóirí níos fadtéarmaí 
agus buiséid bhliantúla, measúnú a dhéanamh ar threochtaí agus gníomhú ar éagsúlachtaí. 
Ullmhaítear buiséid mhionsonraithe go bliantúil i gcomhthéacs pleananna straitéiseacha níos 
fadtéarmaí agus tugtar suas chun dáta go rialta iad;

•  déantar doiciméadú ar nósanna imeachta cuntasaíochta, sainmhíniú ar thimthriallta idirbhirt, 
mionsonrú ar amchláir chuntasaíochta, rialú ar chomhéadain uathoibrithe, cuirtear próisis  
athbhreithnithe agus réitigh i gcrích, leithscartar dualgais agus seiceáiltear teorainneacha  
údaraithe. Tá freagracht as na mórfheidhmeanna gnó uile leithdháilte ar chomhaltaí foirne  
cáilithe le taithí acu; ullmhaíonn feidhm an Iniúchta Inmheánaigh plean Iniúchta Inmheánaigh 
agus faomhann an Coiste Iniúchóireachta é. Tuairiscíonn an tIniúchadh Inmheánach don 
Choiste Iniúchóireachta ar bhonn leanúnach.

Sócmhainneacht & Caipitliú
Táthar tar éis cuntais an Bhoird a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh agus tá na Stiúrthóirí 
sásta gur gnóthas leantach é an Bord, a bhfuil dóthain acmhainní aige leanúint de bheith ag 
feidhmiú sa todhchaí is intuartha. Ag teacht ar an tuairim seo, measann na Stiúrthóirí go bhfuil sé 
feiliúnach a leithéid a dhéanamh bunaithe ar Phlean Oibriúcháin an Bhoird don bhliain 2013 agus 
pleananna meántréimhseacha an Bhoird agus polasaí an Rialtais i ndáil le húdarú. Tá oibleagáid 
reachtúil ar an mBord a chinntiú go dtuilleann Vhi um Chúram Sláinte dóthain cistí sa mhargadh 
árachais sláinte phríobháidigh le freastal ar riachtanais an ghnó. In éagmais athchóirithe rialála 
leordhóthanach ní raibh agus ní bheidh sé de rogha ag an mBord ach straitéisí malartacha a chur 
i bhfeidhm a chuirfidh ar a chumas a chuid oibleagáidí reachtúla a chomhlíonadh.

6. Luach Saothair na Stiúrthóirí
Tá leibhéil luach saothair bhliantúla don Chathaoirleach agus gach Stiúrthóir 
neamhfheidhmiúcháin leagtha ag an Rialtas ag €20,520 agus €11,970 faoi seach le héifeacht ó  
1 Samhain 2011. Ní fhaigheann Stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin aon luach saothair eile agus níl 
aon conarthaí nó comhaontuithe seirbhíse acu leis an mBord. 

7. Príomhrioscaí agus éiginnteachtaí
Éilíonn dlí cuideachta na hÉireann anois ar chuideachtaí cur síos a dhéanamh ar na príomhrioscaí 
agus éiginnteachtaí atá os a gcomhair. In ainneoin nach bhfuil an Bord faoi réir forálacha dlí 
cuideachta, measann na Stiúrthóirí gur rialachas corparáideach fónta atá i gceist lena leithéid de 
chur síos a sholáthar. An príomhdhúshlán atá os comhair an Bhoird ná Údarú ó Bhanc Ceannais 
na hÉireann faoi 31 Nollaig 2013. Mar chuid de seo, inter-alia, beidh; 
a. gá le córas um chothromú riosca níos láidre chun a chinntiú go bhfuil cás gnó inbhuanaithe ag  
 Vhi um Chúram Sláinte ag breathnú ar aghaidh trí go cúig bliana agus
b. gá le hinstealladh caipitil, a fhéadfadh go mbeadh impleachtaí um Chúnamh Stáit aige

I mí na Bealtaine 2010, d’fhógair an Rialtas forbairt “Scéim láidir nua um chothromú riosca chun 
tacú leis an bpríomhbheartas um pobalrátú” le tosú in 2013. Foilsíodh reachtaíocht i mí Dheireadh 
Fómhair 2012 agus achtaíodh í i mí na Nollag 2012, le teacht i bhfeidhm ó Eanáir 2013. 

Cruthaíonn an reachtaíocht Ciste um Chothromú Riosca arna riaradh ag an Údarás Árachais 
Sláinte. Tá an Ciste deartha chun tacú leis an margadh pobalrátaithe trí chreidmheasanna sláinte 
aoischoibhneasa a sholáthar i ndáil leo siúd atá os cionn aois 60 a chabhraíonn chun freastal 
ar chostais níos airde a gcuid éileamh. Tá éagsúlacht sna creidmheasanna sláinte bunaithe ar 
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aois, inscne agus ar Leibhéal Ard/neamh-Ard an Chumhdaigh. Is éard atá i gceist le Cumhdach 
neamh-Ard ná cumhdach árachais suas le huasmhéid 66% de chuid an chostais iomlán le 
haghaidh táillí ospidéil in ospidéal príobháideach. Lena chois sin tá beart um stádas sláinte a 
sholáthraíonn creidmheasanna sláinte i ndáil le gach tréimhse fanacht thar oíche i leaba ospidéil i 
gcóiríocht phríobháideach/leathphríobháideach. Tá na gceidmheasanna uile á maoiniú ag tobhach 
árachais sláinte arna íoc ag árachóirí sláinte a éagsúlaíonn bunaithe ar an Leibhéal Cumhdaigh 
.i. Cumhdach Ard/neamh-Ard (tá sonraí iomlána na dtobhach agus na gcreidmheasanna leagtha 
amach mar fhaisnéis fhorlíontach sna Nótaí a ghabhann leis na Cuntais).

Mar a bhí i gceist i mblianta roimhe seo ní raibh an scéim um chothromú riosca in 2012 (féach an 
tábla thíos) éifeachtach, ag cúiteamh le haghaidh níos lú ná 55% den riosca agus mar thoradh, 
tá caillteanas réamh-chánach de nach mór € 80m tabhaithe ag Vhi um Chúram Sláinte i leith 
freastal ar riachtanais chúram sláinte ár gcustaiméirí breacaosta os cionn 60 bliain d’aois. 
Measaimid go bhfuil rátaí socraithe ag an scéim bhuan nua a dhéanfaidh cúiteamh le haghaidh 
thart ar 50% de na difríochtaí riosca agus ní bheidh go leor anseo chun tacú leis na caillteanais 
tabhaithe i leith freastal ar riachtanais chúram sláinte ár gcustaiméirí breacaosta.

Lena chois sin, is iad seo a leanas na príomh-rioscaí agus éiginnteachtaí tionscail atá os comhair 
an ghnó: 
I. Inbhuanaitheacht mhargadh árachais sláinte phríobháidigh phobalrátaithe i bhfianaise na  
 mbrúnna Costasais fíorshuntasacha seo a leanas:
 (i)  treochtaí déimeagrafacha ó tharla Costasais árachais sláinte phríobháidigh a bheith ag 

ardú mar gheall ar an daonra a bheith ag dul in aois;
 (ii) an timpeallacht eacnamaíoch, áit nach bhfuil ar chumas roinnt mhaith daoine óga íoc as  
  árachas sláinte phríobháidigh níos mó;
 (iii)  méadú ar leibhéil acmhainne agus ar líon cóireálacha, rud atá mar bhonn le Costasais a  
  bheith ag méadú;
 (iv)  táillí in ospidéil phoiblí, atá bunaithe go hiomlán ar chinneadh an rialtais;
 (v)  boilsciú leanúnach ar chostais leighis, atá ag eascairt ó fhorbairt teicneolaíochtaí, drugaí,  
  cóireálacha nua s.rl.;
 (vi) méadú suntasach ar an líon leapacha príobháideacha, ó tharla gur tréith den mhargadh  
  cúraim sláinte é go dtiocfaidh méadú ar éileamh ionas go mbeidh sé ag teacht le soláthar. 

II. I mí Feabhra 2010 thóg an Coimisiún Eorpach cás i gcoinne Stát na hÉireann dírithe ar 
leanúnachas díolúine Vhi um Chúram Sláinte ó chur chun feidhme rialacha an AE ar arachas 
neamhshaoil. Ar 29 Meán Fómhair 2011 fuair Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh gur theip ar 
Éire a cuid oibleagáidí a chomhlíonadh faoi threoracha ábhartha an AE gan reachtaíocht árachais 
an Aontais Eorpaigh a chur chun feidhme ina hiomláine i ndáil le foghnóthais árachais uile ar 
bhonn neamh-idirdhealaithe.

Tá sé léirithe ag an Stáit go dtosófaí ar phróiseas agus is é a bheidh mar aidhm (an phróisis) ná an 
pointe údaraithe a bhaint amach, faoi réir cinneadh Rialtais deiridh ar chaipitliú faoi dheireadh na 
bliana 2013.

III. Thug an tAcht Árachais Sláinte Shaorálaigh (Leasú) 2008 cumhachtaí tráchtála breise do Vhi 
um Chúram Sláinte ach ní bheidh feidhm leo seo go dtí tar éis faofa agus údaraithe dá gcuid a 
fháil ó Bhanc Ceannais na hÉireann (féach II thuas).

Baineann Vhi um Chúram Sláinte úsáid as roinnt Príomhtháscairí Feidhmíochta i gcaitheamh a 
chuid gníomhaíochtaí éagsúla agus tá na cinn is suntasaí leagtha amach sa Tuarascáil Bhliantúil.

tuARASCÁIL nA 
StIúRtHóIRí
(AR LeAn)
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8. Íoc Pras Cuntas
Aithníonn an Bord an fhreagracht atá air a chinntiú go gcloítear le forálacha an Achta um Íoc 
Pras Cuntas 1997 (arna leasú ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (íocaíocht dhéanach in 
idirbhearta tráchtála), 2002). Tá nósanna imeachta i bhfeidhm chun na dátaí ar a bhfuil sonraisc 
dlite le híoc agus ar a bhfuil íocaíochtaí le déanamh ar dátaí dá leithéid a aithint, agus dá réir 
sin, tá an Bord sásta bhfuil go bhfuil riachtanais na Rialachán comhlíonta ag an mBord Árachais 
Sláinte Shaorálaigh.

9. Foghnóthais agus gnóthais ghaolmhara
Tá foghnóthais agus gnóthais eile an Bhoird, amhail ag 31 Nollaig 2012, liostaithe i nóta 24.

10. Leabhair Chuntais
Tá na Stiúrthóirí freagrach as a chinntiú go gcoimeádann an Bord leabhair chuntais chuí agus 
baineadh é seo amach trí phearsanra cuntasaíochta atá cáilithe go cuí a fhostú agus trí chórais 
chuntasaíochta chuí a choimeád. Tá na leabhair chuntais suite i gceannoifig an Bhoird ag Teach 
VHI, Sráid na Mainistreach Íochtarach, Baile Átha Cliath 1.

11. Iniúchóirí
Tá na hiniúchóirí Deloitte & Touche, Cuntasóirí Cairte, ar fáil iad féin le haghaidh ath-thofa de réir 
Alt 19 (2) den Acht Árachais Sláinte Shaorálaigh 1957.

Thar ceann an Bhoird:

Martin Sisk      Cathriona Hallahan
Cathaoirleach       Stiúrthóir

20 Márta 2013
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tuARASCÁIL nA 
nInIúCHóIRí

Tuarascáil na nIniúchóirí Neamhspleácha chuig Stiúrthóirí Boird an Bhoird Árachais Sláinte Shaorálaigh.
Tá iniúchadh déanta againn ar ráitis airgeadais an Bhoird Árachais Sláinte Shaorálaigh don bhliain dar 
críoch 31 Nollaig 2012 a chuimsíonn Ráitis Airgeadais an Ghrúpa: Cuntas Ioncaim agus Caiteachais 
Comhdhlúite, an Clár Comhardaithe Comhdhlúite, an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid Comhdhlúite 
agus Ráiteas Comhdhlúite ar Ghnóthachain agus Caillteanais Aitheanta Iomlána agus Ráitis 
Airgeadais na Cuideachta: an Clár Comhardaithe, an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid agus an Ráiteas 
ar Ghnóthachain agus Caillteanais Aitheanta Iomlána agus ráiteas na bpolasaithe cuntasaíochta agus 
na nótaí gaolmhara 1-28. Tá an creat tuairiscithe airgeadais a cuireadh i bhfeidhm le linn na ráiteas 
airgeadais a bheith á n-ullmhú mar dhlí na hÉireann agus caighdeáin chuntasaíochta atá eisithe 
ag an gComhairle Tuairiscithe Airgeadais agus fógartha ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn 
(Cleachtas Cuntasaíochta a nGlactar i gCoitinne Leis in Éirinn).

Freagrachtaí ar leith na stiúrthóirí agus iniúchóirí
Mar a míníodh ar bhonn níos iomláine sa ráiteas ar Fhreagrachtaí na Stiúrthóirí, tá na stiúrthóirí 
freagrach as na ráitis airgeadais a ullmhú ag tabhairt léargas fíor agus cothrom ina leith. Tá sé mar 
fhreagracht orainn iniúchadh a dhéanamh ar na ráitis airgeadais, agus tuairim a thabhairt ina leith, i 
gcomhréir le dlí na hÉireann agus Caighdeáin Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (RA agus Éire). Éilíonn na 
caighdeáin sin orainn cloí leis na Caighdeáin Eiticiúla d’Iniúchóirí de chuid an Bhoird um Chleachtais 
Iniúchóireachta (APB).

Scóip an iniúchta ar na ráitis airgeadais
Is éard atá i gceist le hiniúchadh ná fianaise a ghnóthú faoi na suimeanna agus nochtaí sna ráitis 
airgeadais, fianaise ar leor í chun dearbhú réasúnach a thabhairt go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó aon 
mhíráiteas ábhartha, cibé an mar gheall ar chalaois nó earráid é. Áiríonn sé seo measúnú ar: cibé an 
bhfuil na polasaithe cuntasaíochta iomchuí do chúinsí an ghrúpa agus an Bhoird agus cibé an bhfuil siad 
curtha i bhfeidhm go comhsheasmhach agus nochta go leordhóthanach; réasúntacht na meastachán 
cuntasaíochta suntasach déanta ag na stiúrthóirí; agus an cur i láthair trí chéile sna ráitis airgeadais. Ina 
theannta sin, léimid an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais uile i dTuarascáil an Stiúrthóra agus 
sna Ráitis Airgeadais Chomhdhlúite 2012 ar mhaithe le haon neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis 
airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaimid aon mhíráitis nó neamhréireachtaí dealraitheacha ábhartha 
faoi deara, déanaimid machnamh ar na himpleachtaí a bheadh ag a leithéid ar ár dtuairisc féin.

Tuairim i leith na ráiteas airgeadais 
Inár dtuairim, sna ráitis airgeadais: 
•  soláthraítear léargas fíor agus cothrom, i gcomhréir leis an gCleachtas Cuntasaíochta a nGlactar i 

gCoitinne leis in Éirinn, ar staid ghnóthaí an ghrúpa agus an Bhoird amhail ag 31 Nollaig 2012 agus 
a bhrabús an ghrúpa don bhliain dar chríoch ansin.

•  táthar tar éis iad a ullmhú i gcomhréir leis an Acht Árachais Sláinte Shaorálaigh 1957 agus 
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnóthais Árachais: Cuntais), 1996.

Béim ar Ábhar – Sócmhainneacht agus Caipitliú
Gan ár dtuairim a cháiliú, tarraingímid do chuid airde ar nóta 1 maidir le hinmharthanacht airgeadais an 
Bhoird agus an riachtanas nach mór go mbeadh ar chumas an Bhoird iarratas a dhéanamh ar cheadúnas 
árachais ó Bhanc Ceannais na hÉireann faoi 31 Nollaig 2013. In éagmais athchóirithe rialála i leith Scéim um 
Chothromú Riosca éifeachtúil a mheasann an Bord a bheith leordhóthanach éilítear air straitéisí malartacha 
a mheasa agus a chur i bhfeidhm agus brath ar bheartas an Rialtais i ndáil le húdarú. 

Nithe a éilítear orainn tuairisciú de réir eisceachta orthu
Ar iarratas na stiúrthóirí, éilítear orainn athbhreithniú a dhéanamh ar an gcuid den ráiteas um 
ghéilliúlacht deonach i ndáil le géilliúlacht an Bhoird le naoi bhforáil Chóid Rialachais Chorparáidigh 
na Ríochta Aontaithe agus dhá fhoráil Iarscríbhinn Rialachais Chorparáidigh na hÉireann arna sonrú 
le haghaidh ár n-athbhreithnithe. Ní aon ní le tuairisciú againn ina leith.

Deloitte & Touche  Cuntasóirí Cairte agus Gnólacht Iniúchóireachta Reachtúil
Dublin   20 Márta 2013
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Bunús Ullmhúcháin
Ullmhaítear na cuntais de réir na gcaighdeán cuntasaíochta a nglactar i gcoitinne leo in Éirinn, 
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnóthais Árachais: Cuntais), 1996 agus an Ráiteas ar 
Chleachtas Molta ar Chuntasaíocht i nGnó an Árachais (SORP) arna ghlacadh ag Cumann 
Árachóirí na Breataine. Tá cuntais chomhdhlúite ullmhaithe don chéad uair in 2012 agus níl na 
figiúirí comparáideacha comhdhlúite.

Is iad seo a leanas na príomhpholasaithe cuntasaíochta a nglactar leo:

Bunús na Cuntasaíochta
Ullmhaítear na cuntais faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil, arna mhionathrú ag athluacháil 
na n-infheistíochtaí. Éilíonn ullmhú na gcuntas de réir na bprionsabal cuntasaíochta a nglactar i 
gcoitinne leo, go ndéanfaí breithiúnas le linn beartas cuntasaíochta an Bhoird a chur i bhfeidhm. 
Baineann na réimsí ina bhfuil ardleibhéal breithiúnais nó castachta i gceist, nó na réimsí ina 
bhfuil toimhdí nó meastacháin suntasach i leith na gcuntas, go príomha le soláthairtí d’éilimh atá 
gan íoc agus rioscaí neamhchaite, agus déantar doiciméadú orthu sna polasaithe cuntasaíochta 
anseo thíos. Tá na forálacha le haghaidh éilimh gan íoc agus rioscaí neamhchaite bunaithe ar 
mhodhanna ríofa achtúireacha á n-athbhreithniú ag achtúirí comhairleacha an Bhoird, Towers 
Watson Limited.

Préimheanna Scríofa 
Is éard atá i gceist le hollphréimheanna scríofa ná an t-ioncam préimhe is infhaighte ó bhaill 
maidir le beartais a thosaíonn sa bhliain airgeadais.

Is éard atá i gceist le préimheanna neamhthuillte ná an chuid sin de phréimheanna scríofa 
sa bhliain a bhaineann leis an téarma beartais neamhchaite atá i bhfeidhm ag dáta an chláir 
chomhordaithe, agus ríofa ar bhonn chionroinnt ama. 

Éilimh Thabhaithe
Is éard atá i gceist le héilimh thabhaithe ná éilimh agus speansais ghaolmhara a íocadh i rith 
na bliana in éineacht le hathruithe ar sholáthairtí d’éilimh gan íoc, lena n-áirítear forálacha do 
chostas measta na n-éileamh atá tuairiscithe ach nach bhfuil íoctha fós, éilimh tabhaithe ach gan 
a bheith tuairiscithe agus speansais láimhseála ghaolmhara. 

Léiríonn an soláthar comhlán d’éileamh an dliteanas measta ag éirí as éilimh mhíochaine 
thabhaithe sa bhliain airgeadais reatha agus roimhe sin nár léirigh na héilimh atá le híoc fós. 
Ceadaíonn an soláthar do liúntas le haghaidh láimhseála éileamh agus speansas.

Déantar meastachán ar an soláthar éilimh bunaithe ar an bhfaisnéis is fearr atá ar fáil chomh 
maith le faisnéis agus eachtraí a tharlaíonn ina dhiaidh sin. Cuirtear coigeartuithe do mhéid an 
tsoláthair éilimh do bhlianta roimhe sin san áireamh sa chuntas ioncaim agus caiteachais sa 
bhliain airgeadais ina ndéantar an t-athrú. 

Rioscaí Neamhchaite
Déantar foráil, bunaithe ar fhaisnéis atá ar fáil ag dáta an chláir chomhordaithe, d’aon easnaimh 
fhrithgheallta mheasta a bhaineann le rioscaí neamhchaite tar éis toraidh infheistíochta 
ábhartha a chur san áireamh. Déantar toimhdí stuama ionas gur cheart go mbeadh an foráil 
leordhóthanach i gcúinsí neamhfhabhracha atá réasúnta intuartha.

Cánachas Iarchurtha
Soláthraítear cánachas iarchurtha ar dhifríochtaí ama idir fharasbarr incháinithe an Bhoird agus 
a fharasbarr mar a shonraítear sna cuntais. Déantar na soláthairtí ag na rátaí cánach a mbítear 
ag súil a mbeidh i bhfeidhm sna tréimhsí ina mbítear ag súil go n-aisiompóidh difríochtaí ama. 
Aithnítear sócmhainní cánach iarchurtha sa mhéid is gur dóchúil go bhfaighfear ar ais iad. 

RÁIteAS nA 
BPOLASAItHe 
CuntASAíOCHtAS
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RÁIteAS nA BPOLASAItHe 
CuntASAíOCHtAS
(AR LeAn)

Faoiseamh cánach aoischoibhneasa agus Tobhach an Árachais Sláinte
Is éard atá i gceist le faoiseamh cánach aoischoibhneasa agus Tobhach an Árachais Sláinte 
scríofa ná na méideanna infhaighte/iníoctha leis na Coimisinéirí Ioncaim i ndáil le beartais a 
gcuirtear tús leo sa bhliain airgeadais. 

Is éard atá i gceist le soláthar do chreidmheasanna/tobhach neamhthuillte/gan chostas bainte ná 
an chuid sin de na creidmheasanna/tobhach scríofa sa bhliain a bhaineann leis an téarma beartais 
neamhchaite atá i bhfeidhm ag dáta an chláir chomhordaithe, agus ríofa ar bhonn chionroinnt 
ama. Aithnítear an glansochar ar bhonn préimhe tuillte thar saolré na mbeartas agus áirítear mar 
ioncam teicniúil eile sa chuntas ioncaim agus caiteachais é. 

Sócmhainní Inláimhsithe
Sonraítear sócmhainní inláimhsithe ag Costasas, lúide dímheas carntha. Ríomhtar dímheas 
chun Costasas na sócmhainní a dhíscríobh thar a gcuid saolréanna fónta measta ar bhonn méid 
chothroim mar seo a leanas:
Mótarfheithiclí       4 bliana
Trealamh ríomhaireachta     4 bliana
Bogearraí      4-6 bliana
Troscán, feisteas, trealamh míochaine agus trealamh oifige 5 bliana

I gcás caiteachais a thabhaítear ag forbairt córas ríomhaireachta atá suntasach ó thaobh méid de 
agus a mheastar a mbaineann tairbhe gheilleagrach leis don Bhord a mhairfidh níos mó ná bliain 
amháin amach anseo, déanfar é a chaipitliú agus a dhímheas thar an tréimhse ina bhfuiltear ag 
súil go dtiocfaidh na tairbhí geilleagracha chun cinn. Tá an tréimhse seo faoi réir uasmhéid sé 
bliana. I gcás neamhchinnteachta maidir lena thairbhe gheilleagrach amach anseo, baintear an 
caiteachas ón gcuntas Ioncaim agus Caiteachais. 

Infheistíochtaí
Sonraítear infheistíochtaí atá coinnithe le haghaidh trádála, lena n-áirítear urrúis liostaithe, ag 
luach margaidh. Is éard atá i luach margaidh ná an praghas tairgthe, lúide ús fabhraithe ag dáta 
an chláir chomhordaithe. Cinntear gnóthachain/caillteanais ar idirbhearta infheistíochta ar bhonn 
meánchostais agus déantar taifead dóibh sa chuntas Ioncaim agus Caiteachais.

Sonraítear infheistíochtaí, nuair atá sé i gceist iad a choinneáil go dtí an dáta fuascailte, lena 
n-áirítear stoic rialtais agus stoic ráthaithe rialtais, ag Costasas amúchta thar an tréimhse idir an 
dáta ceannaigh agus an dáta fuascailte. 

Déantar luacháil ar thalamh agus ar fhoirgnimh go bliantúil ar bhonn luachála margaidh oscailte. 
Déanann luachálaithe neamhspleácha atá cáilithe go gairmiúil na luachálacha. Coinnítear 
na maoine uile atá áitithe ag an mBord i ndeisriocht leanúnach maith. Mar thoradh air sin, 
breithníonn na stiúrthóirí go bhfuil aon dímheas i leith saolta geilleagracha agus luachanna 
iarmharacha na maoine seo neamhshuntasach agus mar sin ní sholáthraítear é. 

Lagú
Déantar measúnú ar shócmhainní airgeadais, seachas iad siúd ag luach an mhargaidh, le 
haghaidh táscairí laghdaithe ag dáta gach clár comhordaithe. Tá sócmhainní airgeadais lagaithe 
nuair atá fianaise oibiachtúil ann, mar thoradh ar eachtra amháin nó níos mó a tharla tar éis na 
sócmhainne airgeadais a aithint i dtosach, go bhfuil curtha isteach ar shreabhadh airgid measta 
na hinfheistíochta sa todhchaí

Ioncam Infheistíochta
Glactar leis go n-áirítear ioncam a thuilltear ar bhonn ó lá go lá in urrús ar stoic agus taiscí 
bainc ar ús seasta. Tugtar cuntas ar an ioncam uile ar bhonn fabhraithe. Áirítear ioncam ó 
ghnáthscaireanna ar bhonn na ndíbhinní a fhaightear i rith na bliana airgeadais.
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Toradh na hInfheistíochta
Is bunaithe ar thoradh iarbhír infheistíochta a thuairiscítear torthaí oibriúcháin. Tá leithdháileadh 
thoradh na hinfheistíochta ón gcuntas neamhtheicniúil go dtí an cuntas teicniúil bunaithe ar an 
toradh ar infheistíochtaí a bhaineann leis an ngnó árachais.

Infheistíochtaí i gComhfhiontair, i bhFoghnóthais agus i gComhlaigh
Áirítear foghnóthais faoin modh Costasais.
Áirítear comhlaigh agus comhfhiontair faoi mhodh an chothromais ghlain.

Sochair Scoir
Cinntear an Costasas a bhaineann le sochair a sholáthar agus dliteanais na bpleananna sochair 
shainithe, ag baint úsáide as an modh aonaid creidmheasa réamh-mheasta, le luachálacha 
achtúireacha á ndéanamh ag dáta gach clár comhardaithe. 

Aithnítear Costasas seirbhíse, Costasas úis agus toradh ar shócmhainní scéime reatha sa 
chuntas ioncaim agus caiteachais. Aithnítear gnóthachain agus caillteanais achtúireacha i 
ráiteas na ngnóthachan agus na gcaillteanas aitheanta iomlána. Aithnítear iar-chostas seirbhíse 
láithreach. Aithnítear an farasbarr nó easnamh glan ar an scéim pinsean shochair shainithe, glan 
ó chánachas iarchurtha, ar an gclár comhardaithe. 

Ioncam Eile
Aithnítear ioncam eile sa chuntas ioncaim agus caiteachais sa tréimhse ina dtuilltear é agus 
léiríonn sé luach an tsonraisc agus luach obair-idir-lámha na seirbhísí arna soláthar eisiach ó 
cháin bhreisluacha.

Costasais Éadála Iarchurtha
Cuirtear na Costasais a thabhaítear i rith na bliana airgeadais, atá inchurtha go díreach i leith 
gnó nua a ghnóthú, síos mar speansais sa tréimhse chuntasaíochta chéanna ina dtuilltear na 
préimheanna lena mbaineann siad. Aithnítear na Costasais éadála eile go léir mar speansais 
nuair a thabhaítear iad.

Tar éis iad a aithint i dtosach, iarchuirtear na Costasais seo i gcomhréir le soláthar na 
bpréimheanna neamhthuillte. Dá bhrí sin, is ionann an méid atá iarchurtha agus an céatadán 
de na Costasais éadála iomlána atá idir sholáthar na bpréimheanna neamhthuillte agus na 
hollphréimheanna scríofa. Déantar taifead ar amúchadh sa chuntas ioncaim agus caiteachais.. 

Déantar athbhreithniú ar chostais éadála iarchurtha ag deireadh gach tréimhse tuairiscithe agus 
díscríobhtar iad nuair a bhreithnítear nach bhfuil siad inghnóthaithe níos mó ó chorrlaigh ionchais 
sa todhchaí.

Stoc 
Cuimsíonn Stoc trealamh míochaine agus sonraítear é ag luach Costasais agus glanluach 
inréadaithe, cibé acu is ísle, ar bhonn an chéad cheann isteach, an chéad cheann amach. 
Cuimsíonn Costasas luach an tsonraisc ó na soláthraithe. Tá glanluach inréadaithe bunaithe ag 
phraghas síolta measta lúide aon chostais bhreise a bhfuiltear ag súil le tabhú chuig comhlíonadh 
agus diúscairt.

Forálacha le haghaidh Dliteanas
Táthar tar éis forálacha a chur san áireamh i gcás oibleagáidí reatha aitheanta ag eascairt 
ó imeachtaí caite bunaithe ar mheastacháin bhainistíochta, ag ionchorprú athbhreithniú na 
faisnéise infhaighte agus comhairle sheachtrach iomchuí nuair atá a leithéid ar fáil.



CUNTAS TEICNIÚIL   Don bhliain dar críoch 31 Nollaig
    2012  2011 
   Nótaí €m €m
Gníomhaíochtaí Leanúnacha   
Préimh Tuillte   2
Ollphréimheanna scríofa    1,454.9 1,300.1
Athrú ar an soláthar comhlán do phréimheanna neamhthuillte   (23.6) 14.0
    1,431.3 1,314.1

Ioncam infheistíochta leithdháilte aistrithe ón gcuntas neamhtheicniúil   19.4 (23.5)
    1,450.7 1,290.6

Ioncam teicniúil eile     
Tobhach/creidmheasanna cánach aois-choibhneasa   3 65.4 41.1

Éilimh thabhaithe   
Éilimh íoctha    (1,409.9) (1,263.2)
Athrú ar an soláthar le haghaidh éileamh    14.2 28.9

    4 (1,395.7) (1,234.2)

Glanchostais oibriúcháin   5 (59.0) (88.4)

Iarmhéid sa chuntas teicniúil    61.4 9.0

   
CUNTAS NEAMHTHEICNIÚIL    Don bhliain dar críoch 31 Nollaig
    2012  2011 
   Nótaí €m €m
Gníomhaíochtaí Leanúnacha   
Iarmhéid sa chuntas teicniúil    61.4 9.0

Ioncam infheistíochta   6 19.4 (23.5)
Toradh infheistíochta leithdháilte aistrithe chuig an gcuntas teicniúil   (19.4) 23.5
    61.4 9.0

Ioncam Eile   25 0.5 -
Costasais Eile   26 (5.2) -

Farasbarr ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas    56.7 9.0

Cánachas ar ghnáthghníomhaíochtaí   7 (2.4) (1.6)
Farasbarr ar ghnáthghníomhaíochtaí tar éis cánachais tógtha go cúlchistí  8 54.3 7.4

    
D'fhaomh an Bord na cuntais ar 20 Márta 2013, agus shínigh na daoine seo a leanas iad ar a shon:   

 

Martin Sisk Cathriona Hallahan   
Cathaoirleach Stiúrthóir    
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CuntAS IOnCAIm &  
CAIteACHAIS COmHdHLúIte



SÓCMHAINNÍ     Ag 31 Nollaig 
    2012 2011
   Nótaí €m €m
Infheistíochtaí   
Talamh agus foirgnimh   9 20.2 22.1
Infheistíochtaí airgeadais eile   10 806.2 780.4

Féichiúnaithe   
Féichiúnaithe ó bhaill ag eascairt as oibríochtaí árachais    407.8 383.8
Féichiúnaithe eile   11 175.9 133.9

Sócmhainní Eile    
Sócmhainní inláimhsithe    12 14.4 20.3
Airgead sa bhanc agus ar láimh    2.2 -

Cánachas iarchurtha   13 5.4 7.8

Réamhíocaíochtaí agus ioncam fabhraithe     
Réamhíocaíochtaí    2.0 2.0
Ús fabhraithe     7.1 6.9
Costasais éadála iarchurtha   14 8.2 9.0

Iomlán na Sócmhainní    1,449.4 1,366.3
      
 
DLITEANAIS     Ag 31 Nollaig 
    2012 2011
   Nótaí €m €m
Cúlchistí    
Cúlchiste ginearálta    323.9 295.2

Soláthairtí teicniúla 
Soláthar do phréimheanna neamhthuillte    492.6 469.0
Éilimh gan íoc    338.6 349.0

Creidiúnaithe     
Creidiúnaithe go baill ag eascairt as oibríochtaí árachais    36.9 40.7
Creidiúnaithe agus fabhruithe eile   15 211.6 159.8
Rótharraingt bhainc    9.2 2.7

Dliteanas na Sochar Scoir   16 36.6 49.9

Iomlán na nDliteanas    1,449.4 1,366.3

D'fhaomh an Bord na cuntais ar 20 Márta 2013, agus shínigh na daoine seo a leanas iad ar a shon:   

 

Martin Sisk Cathriona Hallahan   
Cathaoirleach Stiúrthóir    
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CLÁR COmHARdAItHe  
COmHdHLúIte
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CLÁR COmHARdAItHe  
An BHOIRd

SÓCMHAINNÍ  
2012

Ag 31 Nollaig 
2011

Nótaí €m €m
Infheistíochtaí
Talamh agus foirgnimh 9 20.2 22.1
Infheistíochtaí airgeadais eiles 10 806.9 780.4

Féichiúnaithe

Féichiúnaithe ó bhaill ag eascairt as oibríochtaí árachais 407.8 383.8
Féichiúnaithe eile 11 176.1 133.9

Sócmhainní Eile
Sócmhainní inláimhsithe 12 14.2 20.3
Airgead sa bhanc agus ar láimh 2.1 -

Cánachas iarchurtha 13 5.4 7.8

Réamhíocaíochtaí agus ioncam fabhraithe
Réamhíocaíochtaí 2.0 2.0
Ús fabhraithe 7.1 6.9
Costasais éadála iarchurtha 14 8.2 9.0

Iomlán na Sócmhainní 1,450.0 1,366.3

DLITEANAIS  
2012

Ag 31 Nollaig 
2011

Nótaí €m €m
Cúlchistí
Cúlchiste ginearálta 324.3 295.2

Soláthairtí teicniúla
Soláthar do phréimheanna neamhthuillte 492.6 469.0
Éilimh gan íoc 339.9 349.0

Creidiúnaithe
Creidiúnaithe go baill ag eascairt as oibríochtaí árachais 36.8 40.7
Creidiúnaithe agus fabhruithe eile 15 210.6 159.8
Rótharraingt bhainc 9.2 2.7

Dliteanas na Sochar Scoir 16 36.6 49.9

Iomlán na nDliteanas 1,450.0 1,366.3

D'fhaomh an Bord na cuntais ar 20 Márta 2013, agus shínigh na daoine seo a leanas iad ar a shon:   

 

Martin Sisk Cathriona Hallahan   
Cathaoirleach Stiúrthóir 
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    Don bhliain dar críoch 31 Nollaig
    2012  2011
   Nótaí €m €m
Glan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin   17 21.8  3.9 
Cánachas    (0.1) -
Caiteachas caipitil    (2.7) (2.7)
    19.0  1.3 
 
Rinneadh sreabha airgid a infheistiú mar seo a leanas:     
(Laghdú)/méadú i sealúchais airgead tirim    (4.3) 1.0 
Glaninfheistíocht phunainne   18&20 23.3  0.3 
Glanmhéadú ar shreabha airgid   19 19.0  1.3 
     

    Don bhliain dar críoch 31 Nollaig
    2012  2011
   Nótaí €m €m
Farasbarr don tréimhse airgeadais    54.3  7.4 
Caillteanas achtúireach ar an gciste pinsean   16 (25.0) (20.4)
Tuilleamh coinnithe na fochuideachta    (0.6) -
Gnóthachain/(caillteanais) aitheanta iomlána i ndáil leis an tréimhse   28.7  (13.0)

RÁIteAS FAOI SHReABHAdH 
AIRgId COmHdHLúIte

RÁIteAS COmHdHLúIte AR gHnótHACHAIn 
AguS CAILLteAnAIS AItHeAntA IOmLÁnA



    Don bhliain dar críoch 31 Nollaig
    2012  2011
   Nótaí €m €m
Glan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin   17 22.0  3.9 
Cánachas    (0.1) -
Caiteachas caipitil    (2.4) (2.7)
    19.5  1.3 

Rinneadh sreabha airgid a infheistiú mar seo a leanas:     
(Laghdú)/m éadú i sealúchais airgead tirim    (4.4) 1.0 
Glaninfheistíocht phunainne   18&20 23.9  0.3 

Glanmhéadú ar shreabha airgid   19 19.5  1.3 
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RÁIteAS FAOI SHReABHAdH 
AIRgId An BHOIRd

RÁIteAS An BHOIRd AR gHnótHACHAIn 
AguS CAILLteAnAIS AItHeAntA IOmLÁnA

    Don bhliain dar críoch 31 Nollaig
    2012  2011
   Nótaí €m €m
Farasbarr don tréimhse airgeadais    54.0  7.4 
Caillteanas achtúireach ar an gciste pinsean   16 (25.0) (20.4)

Gnóthachain/(caillteanais) aitheanta iomlána i ndáil leis an tréimhse   29.0  (13.0)
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nótAí dO nA  
CuntAIS

1. Sócmhainneacht & Caipitliú 
Táthar tar éis cuntais an Bhoird a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh agus tá na Stiúrthóirí sásta go mbeidh acmhainní 
leordhóthanacha ag an mBord chun leanúint ag feidhmiú agus chun leanúint le riachtanais an chorrlaigh shócmhainneachta a 
chomhlíonadh sa todhchaí is intuartha. I bhfoirmiú na tuairime seo glacann na Stiúrthóiri leis go bhfuil sé oiriúnach a leithéid a 
dhéanamh bunaithe ar bhuiséad an Bhoird don bhliain 2013, ar phleananna meántéarmacha an Bhoird agus ar pholasaí an Rialtais i 
ndáil le húdarú. 

Tá leibhéal sócmhainneachta de 21.5% ag Vhi um Chúram Sláinte faoi láthair (Nollaig 2011: 22.3%) nó 108% (2011:101%) 
de riachtanas íosta an chorrlaigh shócmhainneachta dlíthiúil. Is iondúil go n-éilíonn Banc Ceannais na hÉireann corrlach 
sócmhainneachta íosta de chuid 150% agus tá amlíne den 31 Nollaig 2013 leagtha ag an AE faoina mbeidh ar VHI um Chúram Sláinte 
údarú ón mBanc a ghnóthú.

Nuair atá iarratas á mheas, cuireann Banc Ceannais na hÉireann roinnt tástálacha i bhfeidhm, lena n-áirítear, inter alia, 
a) leorgacht an leibhéil sócmhainneachta reatha 
b) leorgacht an tseasaimh shócmhainneachta mheántéarmach bunaithe ar chás doirbh 5 bliana. 

Tá sé de dhualgas reachtúil ar an mBord a chinntiú go ngineann Vhi um Chúram Sláinte cistí dóthanacha i margadh an árachais 
sláinte phríobháidigh chun freastal ar riachtanais an ghnó. Cúiteoidh an Scéim um Chothromú Riosca nua, dá dtagraítear i Nóta 3, le 
haghaidh thart ar 50% den riosca breise a ghabhann le custaiméirí árachais os cionn 60 bliain d’aois agus beidh sé neamhleor chun 
tacú leis na caillteanais tabhaithe i ndáil lena gcuid riachtanas siúd a chomhlíonadh. 

In éagmais athchóiriú rialála leordhóthanach as a dtagann Scéim um Chothromú Riosca, ní bheidh an dara rogha ag an mBord ach a 
mhalairt de straitéisí a mheas agus a chur i bhfeidhm a bheidh mar bhonn lena chuid oibleagáidí reachtúla a bhaint amach.

Tá sé léirithe ag an Stáit go dtosófaí ar phróiseas agus is é a bheidh mar aidhm (an phróisis) ná an pointe údaraithe a bhaint amach, 
faoi réir cinneadh Rialtais deiridh ar chaipitliú faoi dheireadh na bliana 2013.

2. Préimh Thuillte
Is ionann gnó árachais an Bhoird agus árachas sláinte go substaintiúil agus baineann préimh thuillte leis an réimse gnó seo den 
chuid is mó. Is ionann ioncam ó tháirgí cúnta agus €18.8m. Rinneadh an gnó scríofa go léir i bPoblacht na hÉireann.

3. Creidmheas Cánach Aoischoibhneasa agus Tobhach an Árachais Sláinte
In 2009 tugadh isteach an tAcht Árachais Sláinte Leasaithe (Forálacha Ilchineálacha) agus sonraíodh mar cheann dá chuspóirí 
dlúthpháirtíocht ó ghlúin go glúin agus árachas sláinte pobalrátaithe a fheabhsú. 

Thug an tAcht isteach scéim eatramhach (trí bliana ag tosú Eanáir 2009) ag cuimsiú tobhach ar chonarthaí árachais sláinte chun 
ciste a ghiniúint a úsáidfí i bhfoirm Faoisimh Chánach Aois-Choibhneasa ag an bhFoinse i dtreo na gCostasas a bhaineann le daoine 
breacaosta a chur faoi árachas. Leathnaíodh an scéim seo ar feadh bliain bhreise go 31 Nollaig 2012. Tugadh isteach scéim bhuan 
nua le héifeacht ó 1 Eanáir 2013.

Creidmheas Cánach Aoischoibhneasa ag an bhfoinse 
Faoi théarmaí an Achta, seo a leanas na rátaí infheidhmithe don bhliain 2012 maidir le faoiseamh cánach breise ag an bhfoinse;

Custaiméirí d’aois idir;
60–64: €600 (2011: €625)
65–69: €975 (2011: €625)
70–74: €1,400 (2011: €1,275)
75–79: €2,025 (2011: €1,275)
80–84: €2,400 (2011: €1,725)
85+: €2,700 (2011: €1,725) 

Tuilltear an faoiseamh cánach aois-choibhneasa thar théarma an bheartais. Ag 31 Nollaig 2012 b’ionann luach an fhaoisimh chánach 
neamhthuillte agus €114.4m.
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3. Faoiseamh Cánach Aois-Choibhneasa agus Tobhach Árachais Sláinte (ar lean)
Tobhach an Árachais Sláinte 
Faoi théarmaí an Achta don bhliain 2012, tá Tobhach dleachta stampála de chuid €285 in aghaidh an duine fásta agus €95 in 
aghaidh an pháiste iníoctha tráth athnuachana nó tionscanta pholasaí árachais sláinte phríobháidigh. Cé go bhfuil an tobhach 
iníoctha go hiomlán tráth athnuachana nó tionscanta an pholasaí, baintear é thar saolré an pholasaí agus b'ionann cuid neamhchaite 
an tobhaigh agus €91.3m ag 31 Nollaig 2012.

B'ionann an glanmhéid a aithníodh sa chuntas ioncaim agus caiteachais agus €65.4m (faoiseamh cánach aoise €328m, lúide 
tobhach €262.6m).

I mí na Bealtaine 2010, d’fhógair an Rialtas forbairt “Scéim láidir nua um chothromú riosca chun tacú leis an bpríomhbheartas um 
pobalrátú” le tosú in 2013. Foilsíodh reachtaíocht i mí Dheireadh Fómhair 2012 agus achtaíodh í i mí na Nollag 2012, le teacht i 
bhfeidhm ó Eanáir 2013. Tá sonraí na Scéime leagtha amach i dTuarascáil na Stiúrthóirí. Féach nóta 1 a leagann amach an gá atá le 
réiteach níos láidre. 

4. Éilimh tabhaithe
Déanann an Bord measúnú gach bliain ar cibé an dtabhóidh sé caillteanais ar mhír neamhéagtha na gconarthaí atá ann 
cheana nó ar chonarthaí a bhfuil sé de dhualgas air a thosú nó a athnuachan. Tá meastachán na gcaillteanas seo bunaithe 
ar shamhail a úsáideann caighdeáin cleachtais achtúireacha oiriúnacha. Baineann an príomh-éiginnteacht le Costasas agus 
méid na n-éileamh amach anseo. B’ionann an méid soláthartha ag Nollaig 2012 agus €0m (Nollaig 2011: €0m).

5. Glanchostais oibriúcháin 
    Noll–2012 Noll–2011
    €m €m

Costasais riaracháin    72.1  63.9 
Costasais éadála    24.4  24.9 
Ciorrúchán shochair iar-scoir (Nóta 16)    (38.2) -
Costasais éadála iarchurtha    0.7  (0.4)
    59.0  88.4 

Baineann €8.4m de ghlanchostais oibriúcháin le táirgí coimhdeacha.   
Rinneadh athrú ar shochair iar-scoir atá tar éis a bheith mar chúis le ciorrúchán na sochar.   
 
    Noll–2012 Noll–2011
 
Ba é meánlíon na ndaoine, lena n-áirítear fostaithe páirtaimseartha, a bhí fostaithe ag an mBord:  990 899

    €m €m
B'iad na Costasais foirne:   
Pánna agus tuarastail    51.9  47.0 
Costasais leasa shóisialaigh    5.1  4.9 
Sochair scoir    4.6  4.4 
   
An luach saothair iomlán, lena n-áirítear ranníocaíocht phinsin, a íocadh leis an bPríomhfheidhmeannach gníomhach a bhí ag 
dul as oifig agus a cuireadh san áireamh sna glanchostais oibriúcháin sa bhliain chuig Nollaig 2012 ná €236,337. Ceapadh an 
Príomhfheidhmeannach nua ar 1 Lúnasa 2012 agus an luach saothair iomlán, lena n-áirítear ranníocaíocht phinsin, a íocadh sa 
tréimhse sin ná €134,886.

nótAí dO nA  
CuntAIS
(AR LeAn)
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6. Ioncam infheistíochta
    Noll–2012 Noll–2011
    €m €m
Ioncam ó thalamh agus foirgnimh    0.1  0.1 
Ioncam ó infheistíochtaí eile    18.0  18.9 
Gnóthachain/(Caillteanais) ar réadú infheistíochtaí    1.4  (39.1)
Caillteanais neamhréadaithe ar thalamh agus foirgnimh    (1.9) (3.1)
(Caillteanais)/Gnóthachain neamhréadaithe ar infheistíochtaí coinnithe go haibíocht  (0.2) 0.9
Gnóthachain/(caillteanais) neamhréadaithe ar infheistíochtaí coinnithe le haghaidh trádála  2.8  (0.7)
Costasais bhainistíochta infheistíochta    (0.8) (0.6)
    19.4  (23.5)
   
Aistríodh suim iomlán an toraidh ar infheistíocht ón gcuntas neamhtheicniúil go dtí an cuntas teicniúil ar an mbonn go bhfuil  
cúlchistí an Bhoird níos ísle ná an leibhéal corrlaigh shócmhainneachta a theastaíonn ón rialtóir agus, dá bhrí sin, meastar  
go bhfuil na cúlchistí ar fad ag tacú leis na soláthairtí teicniúla.
 
7. Cánachas ar ghnáthghníomhaíochtaí
    Noll–2012 Noll–2011
    €m €m
Cuimsíonn an muirear cánach sa chuntas ioncaim agus caiteachais:    
Cánachas reatha don bhliain    - -
Cánachas iarchurtha - muirear    (2.4) (1.6)
    (2.4) (1.6)

Tosca le tionchar acu ar an muirear cánach reatha don tréimhse airgeadais    
Ríomhtar an cánachas reatha don tréimhse airgeadais ag ráta atá difriúil ón ráta caighdeánach cáin chorparáideach  
in Éirinn de chuid 12.5% (Nollaig 2011: 12.5%).
     
Mínítear na difríochtaí anseo thíos: 
    Noll–2012 Noll–2011
    €m €m
Farasbarr ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas    56.7  9.0 
Farasbarr ar ghnáthghníomhaíochtaí iolraithe faoin ráta caighdeánach  
um cháin chorparáideach de chuid 12.5% (Nollaig 2011: 12.5%)   (7.1) (1.1)
Éifeachtaí de chuid:   
Costasais nach gceadaítear chun críocha cánachais    4.9  (0.4)
Caillteanais tugtha ar aghaidh    1.9  1.3 
Liúntais chaipitil ag sárú dímheasa don tréimhse     0.3  0.3 

Cánachas reatha don tréimhse airgeadais     - -
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8. Farasbarr ar ghnáthghníomhaíochtaí i ndiaidh cánachais, tugtha ar aghaidh chuig cúlchistí
B’ionann an farasbarr ar ghnáthghníomhaíochtaí i ndiaidh cánachais tugtha chuig cúlchistí agus €54.0m don Bhord agus €54.3m 
don chomhdhlúite. Sonraítear farasbarr comhdhlúite don tréimhse airgeadais tar éis a ghearrtar:
      
    Noll–2012 Noll–2011
    €m €m
Dímheas na sócmhainní seasta inláimhsithe    8.8  9.7 
Luach saothair an Bhoird (le Costasais de chuid €12,764 san áireamh (2011: €13,534))  0.6  1.0 
  
Luach saothair na nIniúchóirí  
Comhdhlúite     €m €m
Táille iniúchóireachta    0.1  0.1 
Táillí tuairisceáin reachtúla eile    0.1  0.1 
Táillí neamh-iniúchóireachta    2.4  1.4 

Bord    €m €m
Táille iniúchóireachta    0.1  0.1 
Táillí tuairisceáin reachtúla eile    0.1  0.1 
Táillí neamh-iniúchóireachta    2.4  1.4 
  
9. Talamh agus foirgnimh (Comhdhlúite agus an Bhoird)  
    Noll–2012 Noll–2011
    €m €m
Luacháil:  
Ag 1 Eanáir    22.1  25.2 
Caillteanas ar athluacháil    (1.9) (3.1)

Ag deireadh na bliana    20.2  22.1 
 
Tá an talamh agus na foirgnimh thuas áitithe ag an mBord dá chuid gníomhaíochtaí féin agus ar ruíleas den chuid is mó.

Rinneadh luacháil ar an talamh agus ar na foirgnimh ar 31 Nollaig 2012 ag luach margaidh oscailte de réir caighdeáin mheasúnaithe 
agus luachála Institiúid Ríoga na Suirbhéirí Cairte (RICS) Rinne luachálaithe seachtracha Thorntons Chartered Surveyors, Hamilton 
Osborne King, DTZ Sherry Fitzgerald agus O'Keeffe Auctioneers na luachálacha seo.

Mura mbeadh athluacháil déanta ar an talamh agus ar na foirgnimh, bheadh siad curtha san áireamh ag na méideanna seo a leanas 
a léiríonn Costasas nó glanluach inréadaithe níos ísle.

    Noll–2012 Noll–2011
    €m €m
Costasas tosaigh    17.0  19.8 
Caillteanas athluachála    (1.1) (2.8)

Costasais deiridh    15.9  17.0 

nótAí dO nA  
CuntAIS
(AR LeAn)
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10. Infheistíochtaí airgeadais eile      
  Noll–2012 Noll–2012 Noll–2011 Noll–2011
Comhdhlúite  €m €m €m €m
  Luach Margaidh Costas Luach Margaidh Costas
Coinnithe le haghaidh Trádála     
Scaireanna agus urrúis toraidh athraithigh eile  15.6  18.2  12.3 15.2 
Urrúis féich/urrúis ar ús seasta  352.3  352.6  300.3  302.4 
Infheistíochtaí eile  1.0  2.6  1.3  3.5 
Taiscí le hinstitiúidí creidmheasa  43.9  43.9  40.6  40.6 
  412.8  417.3  354.5  361.8 
    
  Costas Amúchta Costas Costas Amúchta Costas
Coinnithe go haibíocht     
Urrúis féich/urrúis ar ús seasta  393.4  390.1  426.0  422.4 
  806.2  807.4  780.4  784.2 

B'ionann luach margaidh na n-infheistíochtaí coinnithe go haibíocht ag 31 Nollaig 2012 agus €397.1m (2011: €397.1m)  
 
   
Bord  €m €m €m €m
  Luach Margaidh Costas Luach Margaidh Costas
Coinnithe le haghaidh Trádála    
Scaireanna agus urrúis toraidh athraithigh eile  15.6  18.2  12.3  15.2 
Urrúis féich/urrúis ar ús seasta  352.3  352.6  300.2  302.5 
Infheistíochtaí eile  1.7  3.3  1.3  3.5 
Taiscí le hinstitiúidí creidmheasa  43.9  43.9  40.6  40.6 
  413.5  418.0  354.4  361.8 

  Costas Amúchta Costas Costas Amúchta Costas
Coinnithe go haibíocht     
Urrúis féich/urrúis ar ús seasta  393.4  390.1  426.0  422.4 
  806.9  808.1  780.4  784.2 
 
B'ionann luach margaidh na n-infheistíochtaí coinnithe go haibíocht ag 31 Nollaig 2012 agus €397.1m (2011: €397.1m) 
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11. Féichiúnaithe eile   
    Noll–2012 Noll–2011
    €m €m
Comhdhlúite
Tobhach/faoiseamh cánach aois-choibhneasa    175.1  132.4 
Féichiúnaithe eile    0.8  1.5 
    175.9  133.9 
     
Bord     
Tobhach/faoiseamh cánach aois-choibhneasa    175.1  132.4 
Iasachtaí le Vhi HomeCare Limited    0.3  0.6 
Féichiúnaithe eile    0.7  0.9 
    176.1  133.9 

12. Sócmhainní Inláimhsithe     
  Fearais, Bogearraí &   
 Mótar- troscán trealamh Trealamh  
 fheithiclí agus feistis ríomhaire/oifige leighis Iomlán
Comhdhlúite 
Costas €m €m €m €m €m
Ag 1 Eanáir 2012 1.9  9.7  90.7  - 102.3 
Ag 1 Eanáir 2012 HomeCare 0.2  - 0.1  0.1  0.4 
Breiseanna 0.7  0.3  1.7  - 2.7 
Diúscairtí (0.6) - (0.1) - (0.7)

Ag 31 Nollaig 2012 2.2  10.0  92.4  0.1  104.7 

Dímheas     
Ag 1 Eanáir 2012 (1.4) (8.5) (72.1) - (82.0)
Ag 1 Eanáir 2012 HomeCare (0.2) - - - (0.2)
Muirear don tréimhse airgeadais (0.4) (0.5) (7.8) -  (8.7)
Díchurtha maidir le diúscairtí 0.6  - - - 0.6 

Ag 31 Nollaig 2012 (1.4) (9.0) (79.9) - (90.3)

Glanluach leabhair ag 31 Nollaig 2012 0.8  1.0  12.5  0.1  14.4 

Glanluach leabhair ag 31 Nollaig 2011 0.5  1.1  18.6  - 20.3 
     

nótAí dO nA  
CuntAIS
(AR LeAn)
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12. Sócmhainní Inláimhsithe (ar lean)  
   Fearais, Bogearraí &  
  Mótar- troscán trealamh  
  fheithiclí agus feistis ríomhaire/oifige Iomlán

Bord  €m €m €m €m

Costas     
Ag 1 Eanáir 2012  1.9  9.7  90.7  102.3 
Breiseanna  0.6  0.2  1.7  2.5 
Diúscairtí  (0.6) - (0.1) (0.7)

Ag 31 Nollaig 2012  1.9  9.9  92.3  104.1 

Dímheas     
Ag 1 Eanáir 2012  (1.4) (8.5) (72.1) (82.0)
Muirear don tréimhse airgeadais  (0.4) (0.4) (7.8) (8.6)
Díchurtha maidir le diúscairtí  0.6  - 0.1  0.7 

Ag 31 Nollaig 2012  (1.2) (8.9) (79.8) (89.9)

Glanluach leabhair ag 31 Nollaig 2012  0.7  1.0  12.5  14.2 

Glanluach leabhair ag 31 Nollaig 2011  0.5  1.1  18.6  20.3 
 
13. Sócmhainn chánach iarchurtha (Comhdhlúite & an Bhoird)    
Táthar tar éis sócmhainn a aithint maidir le cánachas iarchurtha do na difríochtaí uainiúcháin seo a leanas:   
     Noll–2012 Noll–2011
   Nótaí €m €m
Caillteanas neamhréadaithe ar luacháil infheistíochta    0.1  0.5 
Caillteanais trádála tugtha ar aghaidh    3.6  5.4 
Difríochtaí uainiúcháin eile    1.7  2.0 

Sócmhainn chánach iarchurtha iomlán    5.4  7.8 

14. Costais éadála iarchurtha (Comhdhlúite & an Bhoird)     
Léirítear costais éadála mar speansais de réir mar a thuilltear na préimheanna lena mbaineann siad.   
  
Baineann an méid de chuid €8.2m arna sholáthar ag 31 Nollaig 2012 (Nollaig 2011: €9.0m) leis na costais a tabhaíodh i gcaitheamh 
na bliana airgeadais atá inchurtha go díreach i leith gnó nua a ghnóthú. Aithnítear na costais éadála eile go léir mar speansais nuair 
a thabhaítear iad.    
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15. Creidiúnaithe agus fabhruithe eile    
    Noll–2012 Noll–2011
Comhdhlúite    €m €m
Tobhach/faoiseamh cánach aois-choibhneasa    198.3  147.5 
ÍMAT agus ÁSPC    1.3  -
Creidiúnaithe eile    1.6  3.1 
Fabhruithe    10.4  9.2 
    211.6  159.8 
    
Bord    €m €m
Tobhach/faoiseamh cánach aois-choibhneasa    198.3  147.5 
ÍMAT agus ÁSPC    1.3  -
Creidiúnaithe eile    0.7  3.1 
Fabhruithe    10.3  9.2 
    210.6  159.8 
    
16. Sochair scoir (Comhdhlúite agus an Bhoird)
Feidhmíonn an Bord scéim pinsean um shochair sainithe. Coimeádtar sócmhainní na scéime i gciste ar leith faoi riaradh iontaobhaí. 
I dteannta le teidlíochtaí pinsean, soláthraíonn an Bord sochair do phinsinéirí áirithe chomh maith i leith clúdaigh árachais sláinte. 
Cinneann achtúire cáilithe neamhspleách na costais agus dliteanais sochair scoir, ag baint úsáide as an modh aonaid creidmheasa 
réamh-mheasta de mhaoiniú. Tugtar maoiniú inmheánach don scéim pinsean. B’ionann ranníocaíochtaí chun na scéime don 
tréimhse 12 mhí go Nollaig 2012 agus €7.8m (Nollaig 2011: €7.7m) agus iad bunaithe ar 16.5% de phá inphinsin.

Tá na luachanna a n-úsáidtear sa nochtadh seo bunaithe ar na luachála achtúireacha is déanaí, curtha i gcrích ag 31 Nollaig 2012. 
Táthar tar éis na méideanna a chur i bhfeidhm go hiomlán sna cuntais i gcomhréir leis na riachtanais de chuid FRS 17: 'Sochair 
Scoir.' I mblianta roimhe seo chuimsigh sainmhíniú na mbannaí ardcháilíochta i Limistéar an Euro bannaí arna rátáil AA níos airde 
ag dhá ghníomhaireacht rátála ar a laghad. I ndáil leis na blianta faoi athbhreithniú agus tréimhsí na todhchaí táthar tar éis an 
sainmhíniú a leasú ionas go sainmhínítear bannaí ardcháilíochta i Limistéar an Euro ar aon dul leo siúd arna rátáil mar AA nó níos 
airde ag gníomhaireacht rátála amháin ar a laghad. Tá sé d’éifeacht aige seo bannaí breise a áireamh a bhfuil torthaí níos airde acu 
maidir leis an ráta lascaine a ríomh. Lena chois sin, tá athrú tagtha ar an modh a úsáidtear chun treimhsí níos faide a eachtarshuí, 
a bhfuil sé d'éifeacht leis torthaí níos airde a thabhairt ar thréimhse níos faide ná mar a bheadh i gceist mura mbeadh athrú ar bith. 
Mar thoradh leis an dá athrú seo tá ráta lascaine níos airde agus oibleagáid phinsean um shochair sainithe níos ísle dá réir sin. 
Más rud é nár cuireadh na hathruithe seo i gcrích, bheadh ráta Limistéir an Euro sa raon ó 3.2% go 3.7% agus bheadh dliteanais 
mhéadaithe tuairiscithe i ndáil lenár gcuid oibleagáidí pinsean. Táthar ag súil go dtabharfaidh an éifeacht seo ráta lascaine níos 
airde do thréimhsí na todhchaí agus níl sé indéanta an éifeacht chruinn a ríomh don todhchaí.   

Tá na tuarascálacha achtúireacha ar fáil le haghaidh iniúchta do bhaill na scéime ach ní le haghaidh iniúchta poiblí.  

Is iad na mór-thoimhdí a n-úsáidtear maidir leis an scéim pinsean ná:    Noll–2012 Noll–2011
    % %
Ráta méadaithe i dtuarastail      2.75*   3.25 
Ráta méadaithe i bpinsin á n-íoc      2.00   2.00 
Ráta lascaine      4.00   5.25 
Toimhde boilscithe     2.00   2.00 

Is iad na rátaí toraidh ionchais fadtéarmacha ag deireadh na tréimhse airgeadais ná:  Noll–2012 Noll–2011
    % %
Gnáthscaireanna     7.0 7.3
Ús seasta     3.0 4.4
Maoin     6.0 6.3
Eile     5.3 5.5

*Méadú 0% le haghaidh 2013 & 2014, 1.75% le haghaidh 2015 agus 2.75% ina dhiaidh sin    
 
     

nótAí dO nA  
CuntAIS
(AR LeAn)
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16. Sochair scoir (ar lean)    
Meán-ionchas saoil ualaithe do tháblaí mortlaíochta á n-úsáid chun oibleagáidí sochair a chinneadh ag   
    Noll–2012 Noll–2011
Ball 65 bliain d'aois (ionchas saoil reatha)     23.2   22.8 
Ball 40 bliain d'aois (ionchas saoil ag aois 65)     26.3   26.1 
    
    
B'iad na sócmhainní sa scéim phinsean ag luach margaidh:   Noll–2012 Noll–2011
    €m €m
Gnáthscaireanna     79.7  55.2 
Ús seasta     38.0  28.8 
Maoin     2.0  2.8 
Eile     31.2  40.1 
    
Luach margaidh iomlán na sócmhainní    150.9  126.9 
Luach reatha na ndliteanas scéime    (192.8) (155.7)

Easnamh sa scéim    (41.9) (28.8)
Soláthar préimhe árachais sláinte neamhchistithe    - (28.2)

Glan-easnamh na sochar scoir     (41.9) (57.0)
Sócmhainn chánach iarchurtha gaolmhar    5.3  7.1 
    

Glandliteanas na sochar scoir    (36.6) (49.9)
    
    
Cuntas Ioncaim agus Caiteachais    Noll–2012 Noll–2011
    €m €m
Gearrtha ar ghlanchostais oibriúcháin    
Sochair scoir    
Costas seirbhíse reatha    (3.2) (3.1)
Costas báis i mbun seirbhíse    (0.2) (0.2)
Sochair scoir eile    (1.2) (1.1)

Gearrtha ar an mbrabús & caillteanas    (4.6) (4.4)
Gnóthachan ciorrúcháin    38.2  -
Ús i ndliteanais scéime    (10.0) (9.4)
Toradh ionchais ar shócmhainní scéim    6.8  7.9 
Creidmheas Seirbhíse Roimhe Seo    0.1  -

Creidmheas/(muirear) maoinithe iomlán    35.1  (1.5)

Glanathrú ar an toradh oibriúcháin    30.5  (5.9)
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16. Sochair scoir (ar lean)  
Ráiteas na ngnóthachan agus na gcaillteanas aitheanta iomlána    
    Noll–2012 Noll–2011
Toradh iarbhír lúide toradh ionchais ar shócmhainní scéime   8.9  (12.6)
Gnóthachain agus caillteanais ó thaithí ar dhliteanais scéime   (4.4) (2.3)
Athruithe ar thoimhdí déimeagrafacha agus airgeadais    (27.7) (8.2)

Caillteanas achtúireach    (23.2) (23.0)
Cáin iarchurtha     (1.8) 2.7 

Caillteanas achtúireach iomlán    (25.0) (20.4)
     
Gluaiseacht sa ghlan-easnamh i rith na tréimhse airgeadais     
    Noll–2012 Noll–2011
Glan-easnamh sa scéim ag tús na bliana    (49.9) (31.3)
Costas seirbhíse reatha    (3.2) (3.1)
Costas báis i mbun seirbhíse    (0.2) (0.2)
Creidmheas Seirbhíse Roimhe Seo    0.1  -
Ranníocaíochtaí    7.8  7.7 
Ús ar dhliteanais scéime    (10.0) (9.4)
Toradh ionchais ar shócmhainní scéime    6.8  7.9 
Gnóthachán ciorrúcháin    38.2  -
Caillteanas achtúireach    (23.2) (23.0)
Sochair scoir eile    (1.2) (1.1)
Cáin iarchurtha    (1.8) 2.7 

Easnamh glan ag deireadh na tréimhse airgeadais    (36.6) (49.9)

    
Stair na gcaillteanas agus na ngnóthachan ó thaithí      
 An bhliain  An bhliain An bhliain An bhliain 
 dar críoch dar críoch dar críoch dar críoch  10 mí 
 Noll–2012 Noll–2011 Noll–2010 Noll–2009 go Noll–2008

Difríocht idir an toradh ionchais agus an toradh 8.9  (12.6) 5.2  9.6  (47.3)
iarbhír ar % sócmhainní de shócmhainní scéime 6% (10%) 4% 9% (60%)
     
(Caillteanais) agus gnóthachain ó thaithí ar (4.4) (2.3) 5.6  5.6  (8.9)
dhliteanais scéime % de dhliteanais scéime (2%) (1%) 4% 4% (7%)
     
(Caillteanas)/gnóthachan achtúireach iomlán (25.0) (20.4) 4.9  10.3  (19.6)
% de dhliteanais scéime (13%) (13%) 4% 8% (16%)
     

nótAí dO nA  
CuntAIS
(AR LeAn)



 Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2012 Vhi Um Chúram Sláinte 49

17. Imréiteach an fharasbairr oibriúcháin le glan-sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin   
    Noll–2012 Noll–2011
Comhdhlúite    €m €m
Farasbarr ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas    56.7  9.0 
Tuilleamh Coinnithe na Fochuideachta    (0.6) -
Muirir dímheasa     8.7  9.7 
Sochair scoir    (38.2) (1.8)
(Gnóthachain)/caillteanais neamhréadaithe ar infheistíochtaí   (0.6) 2.8 
Méadú/(laghdú) ar sholáthairtí teicniúla    13.3  (39.7)
(Méadú)/laghdú i bhféichiúnaithe ó bhaill    (24.0) 20.4 
(Méadú)/laghdú i bhféichiúnaithe agus réamhíocaíochtaí    (41.5) 10.5 
Méadú/(laghdú) ar chreidiúnaithe agus fabhruithe    48.0  (7.0)

Glan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin    21.8  3.9 
 
Bord    €m €m
Farasbarr ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas    56.4  9.0 
Muirir dímheasa     8.6  9.7 
Sochair scoir    (38.2) (1.8)
(Gnóthachain)/caillteanais neamhréadaithe ar infheistíochtaí   (0.9) 2.8 
Méadú/(laghdú) ar sholáthairtí teicniúla    14.6  (39.7)
(Méadú)/laghdú i bhféichiúnaithe ó bhaill    (24.0) 20.4 
(Méadú)/laghdú i bhféichiúnaithe agus réamhíocaíochtaí    (41.4) 10.5 
Méadú/(laghdú) ar chreidiúnaithe agus fabhruithe    46.9  (7.0)

Glan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin    22.0  3.9 
 
18. Gluaiseacht in infheistíochtaí punainne oscailte agus deiridh    
    Noll–2012 Noll–2011
Comhdhlúite    €m €m
Glan-insreabhadh/(eis-sreabhadh) airgid don tréimhse    (4.3) 1.0 
Infheistíochtaí punainne    23.3  0.3 
Gluaiseachtaí ag eascairt as sreabha airgid    19.0  1.3 
Athruithe ar luachanna margaidh    2.5  0.3 
Gluaiseacht iomlán sa phunann    21.5  1.6 
Infheistíochtaí punainne agus airgead ar láimh ag tús na tréimhse   777.8  776.2 

Infheistíochtaí punainne agus airgead ar láimh ag deireadh na tréimhse   799.3  777.8 
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18. Gluaiseacht in infheistíochtaí punainne oscailte agus deiridh (ar lean) 
    Noll–2012 Noll–2011
Bord    €m €m
Glan-insreabhadh/(eis-sreabhadh) airgid don tréimhse    (4.4) 1.0 
Infheistíochtaí punainne    23.9  0.3 

Gluaiseachtaí ag eascairt as sreabha airgid    19.5  1.3 
Athruithe ar luachanna margaidh    2.6  0.3 
Gluaiseacht iomlán sa phunann    22.1  1.6 
Infheistíochtaí punainne agus airgead ar láimh ag tús na tréimhse   777.8  776.2 

Infheistíochtaí punainne agus airgead ar láimh ag deireadh na tréimhse   799.9  777.8 
    
19. Gluaiseacht in infheistíochtaí airgid tirim agus punainne    
  Ag 1  Athruithe ar  Ag 31
  Eanáir Sreabhadh  luach Nollaig
  2012 airgid margaidh 2012
Comhdhlúite  €m €m €m €m
Airgead sa bhanc agus ar láimh  (2.7) (4.3) - (7.0)
Scaireanna agus urrúis toraidh athraithigh eile  12.3  2.9  0.4  15.6 
Urrúis féich agus urrúis ar ús seasta eile coinnithe le haghaidh trádála 300.3  50.3  1.7  352.3 
Urrúis féich agus urrúis ar ús seasta eile coinnithe go haibíocht 426.0  (32.3) (0.2) 393.5 
Infheistíochtaí eile  1.3  (0.9) 0.6  1.0 
Taiscí le hinstitiúidí creidmheasa  40.6  3.3  - 43.9 
  777.8  19.0  2.5  799.3 
     
Bord  €m €m €m €m
Airgead sa bhanc agus ar láimh  (2.7) (4.4) - (7.1)
Scaireanna agus urrúis toraidh athraithigh eile  12.3  2.9  0.4  15.6 
Urrúis féich agus urrúis ar ús seasta eile coinnithe le haghaidh trádála 300.3  50.0  1.9  352.2 
Urrúis féich agus urrúis ar ús seasta eile coinnithe go haibíocht 426.0  (32.1) (0.3) 393.6 
Infheistíochtaí eile  1.3  (0.2) 0.6  1.7 
Taiscí le hinstitiúidí creidmheasa  40.6  3.3  - 43.9 
  777.8  19.5  2.6  799.9 
    

nótAí dO nA  
CuntAIS
(AR LeAn)
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 20. Anailís ar shreabhadh airgid do ghlan-teidil sa ráiteas faoi shreabhadh airgid    
    Noll–2012 Noll–2011
Comhdhlúite    €m €m
Infheistíochtaí punainne   
Ceannach scaireanna agus urrús toraidh athraithigh eile    9.4  9.9 
Ceannach urrús féich/urrús ar ús seasta    3,678.9  2,465.5 
Ceannach taiscí le hinstitiúidí creidmheasa    1,519.1  1,269.1 
Díol infheistíochtaí eile    (0.9) (0.9)
Díol urrús agus urrús toraidh athraithigh eile    (6.4) (0.8)
Díol urrús féich/urrús ar ús seasta    (3,660.9) (2,487.3)
Díol taiscí le hinstitiúidí creidmheasa    (1,515.9) (1,255.1)

Glan-insreabhadh airgid ar infheistíochtaí punainne    23.3  0.3 
   
Bord    €m €m
Infheistíochtaí punainne    
Ceannach scaireanna agus urrús toraidh athraithigh eile    9.4  9.9 
Ceannach urrús féich/urrús ar ús seasta    3,678.8  2,465.5 
Ceannach taiscí le hinstitiúidí creidmheasa    1,519.1  1,269.1 
Díol infheistíochtaí eile    (0.2) (0.9)
Díol urrús agus urrús toraidh athraithigh eile    (6.4) (0.8)
Díol urrús féich/urrús ar ús seasta    (3,660.9) (2,487.3)
Díol taiscí le hinstitiúidí creidmheasa    (1,515.9) (1,255.1)

Glan-insreabhadh airgid ar infheistíochtaí punainne     23.9  0.3 
     
21. Ceangaltais Chaipitil   
Ní raibh aon cheangaltais chaipitil suntasacha ann ag deireadh na bliana airgeadais.   
   
22. Idirbhearta Páirtithe Gaolmhara   
I gcomhar le mórán aonán eile, déileálann an Bord Árachais Sláinte Shaorálaigh i ngnáthchúrsa gnó le gníomhaireachtaí urraithe 
Rialtais eile, lena n-áirítear Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte trí mheán na n-ospidéal poiblí, agus le hinstitiúidí airgeadais 
faoi úinéireacht an Rialtais. Lena chois sin, ceapann an tAire Sláinte Baill an Bhoird freisin. Dá réir sin, áiríonn idirbhearta le 
páirtithe gaolmhara Rialtais eile éilimh agus íocaíochtaí costais eile, agus idirbhearta baincéireachta agus infheistíochta. Ní 
nochtar sonraí a leithéid sin d'idirbhearta ar leithligh mar gurb í tuairim an Bhoird nach ionann í agus faisnéis atá úsáideach do 
léitheoirí na ráiteas airgeadais.

Leasa Rúnaí agus Baill an Bhoird
Ní raibh aon leas tairbhiúil ag Baill an Bhoird sa Bhord Árachais Sláinte Shaorálaigh nó ina fhoghnóthais ag aon am i rith na bliana. 

Féach le do thoil Nóta 24 le haghaidh leasa i gComhfhiontair, Foghnóthais agus Gnóthais Ghaolmhara.   
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nótAí dO nA  
CuntAIS
(AR LeAn)

23. Íoc Pras Cuntas
An tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997 (arna leasú ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (íocaíocht dhéanach in idirbhearta 
tráchtála), 2002).

Rinne an tAcht thuasluaite rialú ar na híocaíochtaí a rinneadh i rith na bliana 2012 chun íocaíochtaí déanacha in idirbhearta tráchtála 
a chomhrac. Baineann an tAcht seo le hearraí agus seirbhísí a chuireann soláthraithe atá bunaithe san Eoraip ar fáil don Bhord 
Árachais Sláinte Shaorálaigh.

Ráiteas na gcleachtas íocaíochta lena n-áirítear tréimhsí íocaíochta caighdeánacha 
Cuireann an Bord Árachais Sláinte Shaorálaigh beartas i bhfeidhm ina n-íoctar sonraisc gan cheistiú uile na soláthraithe laistigh de 
théarmaí comhaontaithe na híocaíochta. Is ionann na téarmaí caighdeánacha atá sainithe san ordú ceannaigh caighdeánach agus 30 
lá. D'fhéadfadh téarmaí íocaíochta eile a bheith i bhfeidhm i gcásanna ina gcomhaontaítear conradh ar leith leis an soláthraí.

Comhlíonadh na Treorach 
Comhlíonann an Bord Árachais Sláinte Shaorálaigh riachtanais na reachtaíochta maidir le híocaíochtaí soláthraí uile. Tá mionathrú 
déanta ar nósanna imeachta agus córais, lena n-áirítear córais ríomhairithe, chun cloí leis an Treoir. D'fheidhmigh na nósanna 
imeachta go maith i rith na bliana.

Cinntíonn na nósanna imeachta seo dearbhú réasúnta ach ní iomlán i gcoinne neamh-ghéilliúlacht.

24. Fochuideachtaí agus Gnóthais ghaolmhara
Is é an Bord Árachais Sláinte Shaorálaigh an t-aonán rialúcháin bunaidh agus feidhmíonn sé mar Vhi um Chúram Sláinte. 

Bhunaigh Vhi um Chúram Sláinte fochuideachta, Vhi Occupational Health Ltd, le héifeacht ó Dheireadh Fómhair 2008. Tá an 
chuideachta seo, atá cláraithe in Éirinn, suite i dTeach Vhi, Sráid na Mainistreach Íochtarach, Baile Átha Cliath 1. Tá an chuideachta 
faoi úinéireacht 100% an Bhoird Árachais Sláinte Shaorálaigh. Is é nádúr na n-oibríochtaí sa bhfochuideachta seo ná Seirbhísí 
Sláinte Saothair a sholáthar. 

Chuir Vhi um Chúram Sláinte cuideachta chomhlachaithe ar bun freisin, cuideachta dar teideal Vhi HomeCare Ltd, le héifeacht ó 
Nollaig 2009. Tá an chuideachta seo, atá cláraithe in Éirinn, suite ag 8, Ionad Gnó an Úlloird, Campas Gnó Iarthar na Cathrach, Baile 
Átha Cliath 24. Bhí an chuideachta úd faoi úinéireacht 50% an Bhoird Árachais Sláinte Shaorálaigh in 2011. Cheannaigh an Bord 
Árachais Sláinte Shaorálaigh scaireanna na cuideachta agus tá an chuideachta á rialú 100% anois ag an mBord Árachais Sláinte 
Shaorálaigh le héifeacht ó 1 Eanáir 2012. Baineann nádúr na n-oibríochtaí sa chuideachta seo le soláthar Insilte Baile agus Seirbhísí 
gaolmhara. Cuireadh tús le trádáil i mí Feabhra 2010.

Tá comhfhiontar ag Vhi um Chúram Sláinte le Centric Health chun trí chlinic mionghortaithe a fheidhmiú faoin ainm Vhi Swiftcare. 

Tugtar léargas ar an aonán seo in Infheistíochtaí Airgeadais Eile ar an gClár Comhardaithe.
   
25. Ioncam Eile
Is ioncam é seo arna ghiniúint ag Vhi HomeCare Limited (seachas ó Vhi um Chúram Sláinte).
   
26. Costais Eile
Baineann sé seo le costais a bhaineann le soláthar seirbhísí le cliaint.
   
27. Nochtadh cásanna dlí   
 Tá an Bord sásta nach bhfuil aon chásanna dlí ábharacha ar feitheamh.
   
28. Imeachtaí Iartheachtacha  
Níl aon imeachtaí iartheachtacha ábharacha.
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tORtHAí 
COmPARÁIdeACHA

     Comhdhlúite
  An bhliain An bhliain An bhliain an bhliain 
 10 mí go dtí dar críoch dar críoch dar críoch dar críoch
 Noll–2008 Noll–2009 Noll–2010 Noll–2011 Noll–2012
 €m €m €m €m €m
Préimh tuillte 1,025.4  1,313.6  1,334.9  1,314.1  1,431.3 
Éilimh tabhaithe (972.0) (1,325.9) (1,307.3) (1,234.2) (1,395.7)
Creidmheas cánach aoise lúide Tobhach  29.8  37.2  41.1  65.4 
Costais oibriúcháin (77.5) (84.7) (82.7) (81.4) (50.6)
Táirgí coimhdeacha na gcostas oibriúcháin (7.2) (7.7) (7.6) (7.0) (8.4)

Ioncam Eile     0.5 
Costais Eile     (5.2)

Toradh ar infheistíocht (42.5) 26.7  22.5  (23.5) 19.4 
(Muirear)/Creidmheas cánach 8.8  6.5  (0.1) (1.6) (2.4)
     
Farasbarr/(easnamh) don tréimhse (65.0) (41.7) (3.1) 7.4  54.3 
     
Farasbarr/(easnamh)/Cóimheas Ioncaim (6.3%) (3.2%) (0.2%) 0.6% 3.8%

Cúlchistí 337.9  306.5  308.3  295.2  323.9 
Sócmhainneacht reachtúil íosta 224.6  255.3  283.2  294.1  299.7 

   
Cóimheasa Airgeadais
  %   %   %   %   % 
Leibhéal an chorrlaigh shócmhainneachta   27.7   22.3   22.8   22.3   21.5 
Éilimh (glanfhaoiseamh cánach aoise) mar  
% de chuid na préimhe tuillte   94.8   98.7   95.1   90.8   92.9 

Costais oibriúcháin mar % de chuid na     
na préimhe tuillte - árachas sláinte  7.6   6.4   6.3   6.3   6.2 
     
Ríomhtar sócmhainneacht íosta mar atá léirithe thuas de réir fhorálacha Rialachán Neamhshaoil an AE 1976, (arna leasú), rud nach 
bhfuil de dhualgas ar Vhi um Chúram Sláinte a chomhlíonadh i láthair na huaire.

Beidh riachtanais sócmhainneachta nua i bhfeidhm do Ghnóthais Árachais le tabhairt isteach Treoir Sócmhainneachta nua an AE, dá 
dtagraitear ‘Solvency II.’ Tá an Treoir fós á forbairt agus níltear ag súil go dtabharfar chun críche í agus go dtiocfaidh sí i bhfeidhm 
go dtí 2014 ar a luaithe.
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FORLíOntACH um 
CHOtHROmú RIOSCA 
FAISnéIS 

Scéim um Chothromú Riosca 1 Eanáir 2013 (athrú ráta ó 31 Márta 2013)   
    
Cineál Conartha   Neamh-Ard   Ard
Tobhach Pobalrátúcháin  Duine Fásta Páiste Duine Fásta Páiste
  €290 €100 €350 €120
    
Creidmheasanna Sláinte  Fireann Baineann Fireann Baineann
60–64  €375 €250 €425 €275
65–69  €900 €650 €1,050 €775
70–74  €1,450 €975 €1,700 €1,150
75–79  €2,050 €1,550 €2,425 €1,800
80+  €2,850 €1,925 €3,375 €2,275
    
Tabhair faoi deara: Íoctar íocaíocht úsáid leaba ospidéil de chuid €75 i ndáil le gach oíche a chaitear I gcóiríocht phríobháideach nó 
cóiríocht leathphríobháideach á íoc ag árachaí.  
    
Méideanna um thobhach pobalrátúcháin agus creidmheasanna an Chórais Eatramhach le haghaidh athnuachana in 2009-2012   
 
Creidmheas Cánach Aoise  2009 2010 2011 2012
50–59  €200 €200 Nil Nil
60–64  €500 €525 €625 €600
65–69  €500 €525 €625 €975
70–74  €950 €975 €1,275 €1,400
75–79  €950 €975 €1,275 €2,025
80–84  €1,175 €1,250 €1,725 €2,400
85+  €1,175 €1,250 €1,725 €2,700
    
Tobhach  2009 2010 2011 2012
In aghaidh an linbh (faoi 18)  €53 €55 €66 €95
In aghaidh an Duine Fásta  €160 €185 €205 €285
     
Tabhair faoi deara: Tá na creidmheasanna sláinte agus an tobhach sláinte pobalrátúcháin le haghaidh athnuachana ag titim amach 
suas le 30 Márta 2013 mar an gcéanna leis an méid atá i bhfeidhm le haghaidh athnuachana faoin scéim eatramhach in 2012.  
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BAInIStIú FuInnImH AguS 
InBHuAnAItHeACHt

In 2012 d'úsáid Vhi um Chúram Sláinte 5,354,856 kWh fuinneamh, lena n-áirítear:
•  4,418,320 kWh leictreachas. I measc na bpríomhúsáideoirí leictreachais áirítear: 

soilsiú (21%), cumhacht oifige/ionad sonraí (41%), seirbhísí ginearálta/aerchóiriú 
(32%), cistin (6%).

•  936,536 kWh de bhreosla iontaise (gás nádúrtha). I measc na bpríomhúsáideoirí 
fuinnimh de ghás nádúrtha tá téamh spáis agus seirbhísí uisce te (95%), cistin (5%).

Gníomhartha Curtha i gCrích in 2012
•  Soilsiú: Cuireadh soilsiú cliste fluaraiseach T5 in ionad soilsiú fluaraiseach T8 ar 

dhá urlár i dTeach Vhi, Sráid na Mainistreach.

•  Córais Bhainistithe Fuinnimh i bhFoirgnimh: Feabhsaíodh sceidealú ama agus rialú 
croise don teas, don aerú agus don aerchóiriú i dTeach Vhi, Sráid na Mainistreach 
agus in Vhi um Chúram Sláinte, Cill Chainnigh.

•  Monatóireacht agus Tuairisciú Fuinnimh: Soláthraíodh tuarascálacha anailíse 
fuinnimh agus feidhmíochta fuinnimh i ndáil le foirgnimh uile de chuid Vhi um 
Chúram Sláinte.

Sholáthair na gníomhartha a cuireadh i gcrích in 2012 coigilteas fuinnimh bliantúil de 
chuid 220,000kWh.

Gníomhartha Beartaithe don bhliain 2013
•  EClár Bainistíochta Fuinnimh: Clár Bainistíochta Fuinnimh Vhi um Chúram Sláinte a 

fhorbairt agus athbhreithniú a dhéanamh air de réir an Chláir EnergyMAP de chuid 
Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann.

•  Soilsiú: Soilsiú cliste fluaraiseach T5 le suiteáil i dTeach Vhi, Sráid na Mainistreach 
agus Vhi um Chúram Sláinte, Cill Chainnigh.

•  Ionad TFC/Sonraí: Staidéar dearaidh an ionaid sonraí i dTeach Vhi, Sráid na 
Mainistreach a chur i gcrích agus gníomhartha a chur chun feidhme chun 
éifeachtúlacht infreastruchtúir an ionaid sonraí a fheabhsú.

•  Monatóireacht agus Tuairisciú Fuinnimh: Monatóireacht agus tuairisciú fuinnimh 
leanúnach a sholáthar i ndáil leis na suímh uile de chuid Vhi um Chúram Sláinte.

Meastar go soláthróidh gníomhartha atá beartaithe don bhliain 2013 coigilteas 
fuinnimh bliantúil de chuid 310,000kWh.
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Príomhbhaincéirí 
Banc AIB cpt   

Iniúchóirí
Deloitte & Touche

Aturnaetha
McCann Fitzgerald

Achtúirí Comhairleacha
Towers Watson

Oifigí ar Oscailt 
10rn–4in   
Luan–Aoine

Guthán
ÍosGhlao 1890 44 44 44

Línte ar Oscailt
8rn–6in Luan–Aoine
9rn–3in Satharn 

Rphost/Láithreán Gréasáin
info@vhi.ie
www.vhi.ie

Baile Átha Cliath
Teach Vhi 
Sráid na Mainistreach Íochtarach
Baile Átha Cliath 1
Facs: 01 8734004

Corcaigh    
Teach Vhi   
70 An Meal Theas    
Corcaigh
Facs: 021 4277901

Gaillimh     
Teach Vhi   
10 An Fhaiche Mhór  
Gaillimh 
Facs: 091 564307

Gaoth Dobhair
Údarás na Gaeltachta Business Park
Gaoth Dobhair
Co. Dhún na nGall
Facs: 074 9531548

Cill Chainnigh 
Páirc Ghnó IDA
Inse an Phuirséalaigh 
Bóthar Bhaile Átha Cliath
Cill Chainnigh 
Facs: 056 7761741

Luimneach
Teach an Ghairneora,
Cé Charlotte
Luimneach 
Facs: 061 310361

SOnRAí nA  
CuIdeACHtA


