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Ballraíocht de réir Aoisghrúpa

Ó rinneadh an margadh árachais sláinte a dhírialáil i 1996, bhain eochairthréith amháin ar leith leis: rinneadh brabús maith 
i leith na ndaoine níos óige agus caillteanas suntasach ina leith siúd ar sine iad. In 2014, lean Vhi Healthcare leis an sciar ba 
mhó den mhargadh a bheith acu i measc daoine os cionn aois 60, os cionn 70 agus os cionn 80 bliain.

Sciar 2014 den Mhargadh daoine os cionn 60 bliain d’aois

60+ <60

STAITISTICÍ OIBRÍOCHTA 

Sciar den Mhargadh

Leanann Vhi Healthcare bheith chun tosaigh sa mhargadh árachas sláitne, le 1.07 milliún 
custaiméir agus sciar 53% den mhargadh acu. Leanann an líon daoine ag a bhfuil árachas 
príobháideach sláinte le laghdú. (2013: 2.05m–2014: 2.03m)

Vhi Healthcare Eile

33%

67%

47% 53%

17%

83%

Sciar den Mhargadh 
daoine os cionn 80 
bliain d’aois

28%

72%

Sciar den Mhargadh 
daoine idir 70 agus 
79 bliain d’aois

40% 60%
Sciar den Mhargadh 
daoine idir 60 agus 
69 bliain d’aois 

 

Vhi Healthcare Eile
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Athruithe a tháinig in 2014 ar Chúram a Sholáthar 

Ar cheann de na príomhlimistéir ar ar dhírigh Vhi Healthcare, bliain i ndiaidh bliana, ná aistriú leanúnach na cóireála chuig an 
suíomh is costéifeachtúla is féidir. Mar gheall ar an mbeartas sin, sa bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2014, bhain 82% de na 
héilimh uile ar íoc Vhi Healthcare astu le cóireáil i gcás lae nó i suíomh taobhsheomra i gcomparáid le 63% deich mbliana ó shin. 

Othair chónaithe Cúram Lae agus Taobhsheomra

Anailís ar Éilimh de réir Breoiteachta a rinneadh in 2014 

Ba iad na héilimh ba shuntasaí a d’íoc Vhi Healthcare i rith  
2014 éilimh as cóir leighis a chur ar na riochtaí a leanas;

• Ailse agus cúram gaolmhar – €183 milliún
• An croí agus an córas imshruthaithe – €150 milliún
• Cúram ortaipéideach, ionaid chromáin agus ghlúine san  

áireamh – €149 milliún
• An córas díleá – €101 milliún

82%

18%

Breoiteacht %

Ailse agus Cúram Gaolmhar 17.3%
An Croí agus an Córas 
Imshruthaithe 14.2%

Cúram Ortaipéideach 14.0%

An Córas Díleá 9.5%
Imscrúdú ar Riochtaí 
Neamhshainithe agus Airíonna 6.9%
An Néarchóras agus na Baill 
Chéadfacha 6.5%

An Córas Riospráide 6.1%

An Córas Úraiginitiúil 5.5%

Neamhoird Mheabhrach 5.1%

Timpistí 4.8%

Toircheas agus Breith Clainne 2.6%

Eile 7.5%
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BORd NA STIúRTHóIRÍ 

Martin Sisk  
Cathaoirleach 
Tá taithí breis agus 25 bliain i 
réimsí na rialála agus an ghnó ag 
Martin Sisk. Is aturnae cáilithe 
é, agus 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 Uachtarán 
é i mí Aibreáin 2013. (*+/)

John O’dwyer
Tháinig John O’Dwyer go Vhi 
Healthcare i Lúnasa 2012 ón 
ngrúpa idirnáisiúnta árachais 
Dúitseach Achmea, áit a raibh sé ina 
Phríomhoifigeach Oibriúcháin agus 
ina Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus 
é freagrach as na gnóthaí árachais 
Saoil, Ghinearálta agus Sláinte in 
Interamerican, an dara cuideachta 
árachais is mó sa Ghréig. 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 le Friends 
First Life Assurance; Stiúrthóir na 
nOibríochtaí le BUPA Ireland; agus 
Príomhfheidhmeannach Cúnta le 
freagracht as Éilimh le Vhi Healthcare. 
Ina theannta sin, bhí sé ina 
Chathaoirleach neamhfheidhmiúcháin 
ar Bhord an Chiste Náisiúnta um 
Cheannach Cóireála. (*^+/)

An 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 sa Roinn Sláinte agus í 
freagrach as beartas ospidéal. Is céimí 
í de chuid an Choláiste Ollscoile, Baile 
Átha Cliath (Stair agus Polaitíocht) agus 
de chuid Choláiste na hEorpa sa Bheilg, 
agus bhronn an London School of 
Economics a 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 ina Stiúrthóir Boird, Irish 
Times Ltd; agus is Cathaoirleach í ar an 
Ionad Náisiúnta um Thaighde Leanaí 
agus ar TREOIR; is Stiúrthóir í de chuid 
na Fondúireachta do Thaighde Leighis 
Leanaí; agus is Iontaobhaí de chuid 
Genio í faoi láthair. (# +/) 

Celine Fitzgerald 
Chuaigh Celine Fitzgerald leis an 
mBord in 2010, is sainchomhairleoir 
bainistíochta í a sholáthraíonn 
seirbhísí i measc roinnt earnálacha. 
Idir 2007 agus 2012, bhí sí ina POF 
ar chuideachta um Sheachfhoinsiú 
Próiseas Gnó (SPG) atá bunaithe in 
Éirinn. Ceapadh í le déanaí le bord 
Ervia agus bhí roinnt róil shinsearacha 
aici chomh maith san earnáil 
teileachumarsáide, Eircom agus 
Vodafone ina measc. (#*/)

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 réimsí 
an Athraithe eagraíochtúil, na bPróiseas 
Barainneach, agus an Bhainistithe 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 gaolmhara agus 
as bonneagar bainistíochta agus 
córas an ospidéil a fhorbairt. Tá sé 
ina Chathaoirleach ar fhochoiste um 
Bainistíocht Costais an Bhoird. (^+/)

declan Moran 
Tá BSc san Eolaíocht Ríomhaireachta 
ag Declan Moran agus is Comhalta 
d’Institiúid na nAchtúirí é ó 1994 i leith. 
Tháinig sé go Vhi Healthcare i 1997 
ón tionscal árachais saoil agus pinsean 
agus ceapadh chuig Bord Stiúrthóirí 
Vhi Healthcare é in 2008. Ó mhí na 
Samhna 2011 go mí Iúil 2012, d’fhóin 
sé mar Phríomhfheidhmeannach 
Gníomhach Vhi Healthcare. Go dtí seo, 
bhí sé freagrach as punann táirgí Vhi 
Healthcare a bhainistiú, agus as táirgí 
agus seirbhísí nua a fhorbairt. 
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Joyce Brennan 
Achtúire í Joyce Brennan a bhfuil taithí 
breis agus 20 bliain aici. Príomhaí í le 
Mercer agus bhíodh sí ina Stiúrthóir 
roimhe seo le KPMG. Déanann Joyce 
comhpháirtíocht le cuideachtaí chun 
cabhrú leo bainistiú a dhéanamh ar 
mhaoiniú, dearadh, cumarsáid agus 
bainistíocht leanúnach a dhéanamh ar 
a bpleananna pinsin. Tá sainchumas 
aici i gcláir athraithe a fhorbairt agus a 
chur i bhfeidhm ar phleananna pinsin 
sochair shainithe agus comhairle 
a chur ar iontaobhaithe maidir le 
rialachas agus nósanna imeachta. 
D’oibrigh Joyce mar chomhairleoir leis 
an Údarás Árachais Sláinte agus leis 
an Roinn Sláinte maidir le hárachas 
sláinte príobháideach a rialáil, agus 
bhí sí mar chathaoirleach ar choiste 
cúram sláinte Chumann na nAchtúirí 
in Éirinn. Bhain sí MBA amach ó 
UCD agus is Comhairleoir Cáilithe 
Airgeadais í. (*^)

Seamus Creedon
Is achtúire cáilithe é Seamus 
Creedon agus tá roinnt poist 
stiúrthóra neamhfheidhmiúcháin 
aige i gcuideachtaí árachais 
saoil, árachais ghinearálta agus 
athárachais in Éirinn agus sa 
Ríocht Aontaithe. Tá sé ina 
chomhalta de ghrúpa páirtithe 
leasmhara árachais agus 
athárachais Údaráis Árachais agus 
Pinsin Ghairme na hEorpa. Bhí 
sé ina chomhpháirtí in KPMG, 
Londain áit a raibh sé i gceannas 
ar an gcleachtas achtúireach 
agus bhí sé 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 ar 
rannóg na hÉireann 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 chuid Chónaidhm Ghnólachtaí 
agus Fhostóirí na hÉireann (IBEC), 
ina Chathaoirleach ar an gCumann 
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 
de chuid Fhoras Bainistíochta na 
hÉireann é. (#*~) 

 

Paul O’Faherty 
Achtúire é Paul O’Faherty agus is 
stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin é i 
líon cuideachtaí sna limistéir sheirbhísí 
airgeadais agus infheistíochta. Go dtí 
2013, ba é Príomhfheidhmeannach 
Mercer Ireland agus Cathaoirleach 
ar Marsh McLennan Companies in 
Éirinn. I gcaitheamh a ghairme mar 
shainchomhairleoir in Mercer, chuir 
sé comhairle ar an Roinn Sláinte 
ar feadh go leor blianta maidir le 
saincheisteanna árachas sláinte.
Comhalta agus iar‑Uachtarán 
é ar Chumann na nAchtúirí in 
Éirinn. Chomh maith leis sin, is 
iar‑Chathaoirleach é ar Chumann 
Cistí Pinsin na hÉireann. (#^)

Terry O’Niadh
Tá Terry Ó Niadh ina chathaoirleach 
ar an gCoiste Monatóireachta 
agus Meastóireachta (Dearbhú 
Cáilíochta) de chuid Ghrúpa Oiliúna 
Náisiúnta na Seirbhísí Údaráis Áitiúil 
(LASNTG); ina chomhalta den 
Choiste Iniúchóireachta, an Roinn 
Comhshaoil, Pobail agus Rialtais 
Áitiúil, agus is Léachtóir/Teagascóir 
Comhalta é leis an bhForas Riaracháin; 
agus is Comhalta é d’Institiúid na 
Stiúrthóirí. D’fhóin sé mar Bhainisteoir 
Contae Thiobraid Árainn Thuaidh 
(Príomhfheidhmeannach) 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. (a^/)

greg Sparks 
Iar‑chomhpháirtí é Greg Sparks de chuid 
RSM Farrell Grant Sparks. Anuas ar bheith 
ar Bhord Headstrong, tá líon ceapacháin 
Bhoird ag Greg san earnáil phríobháideach, 
in Éirinn agus go hidirnáisiúnta araon, 
lena n‑áirítear Digicel, an t‑oibreoir 
guthán póca sa Mhuir Chairib, áit a bhfuil 
sé mar chathaoirleach ar an gCoiste 
Iniúchóireachta. D’fhóin Greg ar Bhoird the 
Irish Times, Eircom, an Bord Infheistíochta 
Straitéisí i dTuaisceart Éireann, agus bhí sé 
mar chathaoirleach ar Ospidéal an Choim ar 
feadh roinnt blianta. (#)

gluais leis na coistí
(#) An Coiste Iniúchóireachta, (*) Luach Saothair,  
(+) Straitéis, (^) Bainistíocht Riosca agus Comhlíonadh,  
(/) Athbhreithniú ar Bhainistíocht Costais,  
(~) Iontaobhaí Pinsin.

Chuaigh Martin Sisk ar scor mar Chathaoirleach 
agus Stiúrthóir an 14 Márta 2015. Chuaigh Caitríona 
Hallahan ar scor ón mBord an 15 Bealtaine 2014. 
Chuaigh Christy Cooney ar scor ón mBord an  
22 Feabhra 2014.

Ceapadh Liam Downey mar Chathaoirleach an  
15 Márta 2015. 
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AN FHOIREANN BHAINISTÍOCHTA FEIdHMIúCHÁIN

John O’dwyer 
Príomhfheidhmeannach
Tháinig John O’Dwyer go Vhi 
Healthcare i Lúnasa 2012 ón 
ngrúpa idirnáisiúnta árachais 
Dúitseach Achmea, áit a 
raibh sé ina Phríomhoifigeach 
Oibriúcháin agus ina 
Stiúrthóir Feidhmiúcháin 
agus é freagrach as na 
gnóthaí árachais saoil, 
ghinearálta agus sláinte 
in Interamerican, an dara 
cuideachta árachais is mó 
sa Ghréig. Tá cuntas teiste 
forleathan ag John i seirbhísí 
airgeadais agus go háirithe 
in earnáil an árachais sláinte. 
Áirítear leis na róil a bhí 
aige roimhe seo Stiúrthóir 
Bainistíochta le Friends First 
Life Assurance; Stiúrthóir na 
nOibríochtaí le BUPA Ireland; 
agus Príomhfheidhmeannach 
Cúnta le freagracht as 
Éilimh le Vhi Healthcare. 
Ina theannta sin, bhí 
sé ina Chathaoirleach 
neamhfheidhmiúcháin ar 
Bhord an Chiste Náisiúnta 
um Cheannach Cóireála.

An dr Bernadette Carr 
Stiúrthóir Míochaine, MD, 
FRCPI, MPH, LFOM  
Is lia í Bernadette Carr 
a bhfuil taithí fhairsing 
chliniciúil agus taighde aici. 
I measc a cuid cáilíochtaí 
tá Dochtúireacht Leighis 
ó Choláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath, 
Ceadúnach de Dhámh 
um Míochaine Shaothair, 
Máistreacht sa tSláinte 
Phoiblí agus Dioplóma sa 
Deirmeolaíocht Phraiticiúil 
(Caerdydd). Toghadh í chun 
Comhaltachta Choláiste 
Ríoga na Lianna in Éirinn i 
1996. Thosaigh Bernadette 
ag oibriú le Vhi Healthcare 
i 1994 mar Stiúrthóir 
Míochaine agus i measc 
a cuid freagrachtaí tá: 
caidreamh le soláthraithe 
agus idirbheartaíochtaí 
conartha, forbairt 
mhíochaine agus forbairt 
cúram sláinte, soláthar 
seirbhísí míochaine agus 
folláine. Is í Bernadette 
ceannionadaí Vhi Healthcare 
i mórthionscadal taighde 
de chuid na hEorpa faoin 
gCreat FP7, tionscadal ina 
ndéantar staidéar ar na 
héifeachtaí mhóilíneacha 
agus fhiseolaíocha a bhíonn 
ag tosca stíl mhaireachtála ar 
an diaibéiteas.

John Creedon  
Stiúrthóir, Éilimh
Tá John Creedon ina 
Stiúrthóir ar Vhi Healthcare 
ó 1996 agus bhí roinnt poist 
shinsearacha ag John laistigh 
de Vhi Healthcare roimhe 
seo. Tá John freagrach as 
seirbhís, riarachán agus 
íocaíocht fhoriomlán na 
n‑éileamh in Vhi Healthcare 
agus tá sé freagrach, chomh 
maith, as bainistiú agus 
riarachán an ghnó aonair 
agus chorparáidigh go léir. 
Tá BSc ag John Creedon i 
bhFeidhmiúcháin Ríomhaire 
ó Ollscoil Chathair Bhaile 
Átha Cliath. 

Margaret Molony 
Stiúrthóir, Teicneolaíocht 
Faisnéise
Tá taithí níos mó ná 30 
bliain ag Margaret Molony 
in Vhi Healthcare agus tá 
sí freagrach as seirbhísí 
teicneolaíocht faisnéise san 
eagraíocht. Bhí roinnt poist 
shinsearacha ag Margaret 
laistigh de Vhi Healthcare in 
Athrú Gnó, Bainistíocht Clár 
agus Bainistíocht Oibríochtúil 
sular ceapadh ina ról reatha 
í. Ceapadh í mar Stiúrthóir, 
Teicneolaíocht Faisnéise in 
2008. Is comhalta í, chomh 
maith, de Chónaidhm 
Idirnáisiúnta Árachais na 
hÉireann agus de Chumann 
Alumni INSEAD.
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declan Moran 
Stiúrthóir, Margaíocht  
agus Forbairt Gnó 
Tá BSc san Eolaíocht 
Ríomhaireachta ag Declan 
Moran agus is Comhalta 
d’Institiúid na nAchtúirí é 
ó 1994 i leith. Tháinig sé 
go Vhi Healthcare i 1997 
ón tionscal árachais saoil 
agus pinsean agus ceapadh 
chuig Bord Stiúrthóirí Vhi 
Healthcare é in 2008. Ó 
mhí na Samhna 2011 go 
mí Iúil 2012, d’fhóin sé mar 
Phríomhfheidhmeannach 
Gníomhach Vhi Healthcare. 
Go dtí seo, bhí sé freagrach 
as punann táirgí Vhi 
Healthcare a bhainistiú, 
agus as táirgí agus seirbhísí 
nua a fhorbairt. 

 

Michael Owens 
Stiúrthóir, Acmhainní Daonna
Tháinig Michael Owens 
chuig Vhi Healthcare i 
1999 ó Coyle Hamilton 
(Willis), áit a mbíodh sé ag 
feidhmiú mar an Stiúrthóir 
Acmhainní Daonna. Tá 
taithí ilghnéitheach agus 
fhairsing aige in Acmhainní 
Daonna a bhain sé amach i 
roinnt earnálacha éagsúla, 
lena n‑áirítear árachas, 
miondíol agus déantúsaíocht. 
Chomh maith leis sin, 
d’fhóin Michael ar líon boird 
dheonacha, lena n‑áirítear 
Éacht Sóisearach (‘Junior 
Achievement’) agus Ó Ghnó 
go dtí na hEalaíona (‘Business 
to Arts’), áit ar fheidhmigh 
sé mar Chathaoirleach 
ar feadh líon blianta. Tá 
Michael ag fónamh mar an 
gCathaoirleach Náisiúnta 
faoi láthair do CIPD Ireland. 
Comhalta é den Institiúid 
Chairte um Fhorbairt 
Pearsanra agus tá Dioplóma 
cóitseála bainte amach aige 
ón gColáiste Ollscoile, Baile 
Átha Cliath mar aon le Céim 
Bhaitsiléara i gCaidreamh 
Tionsclaíoch ó Choláiste 
Náisiúnta na hÉireann.

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 Healthcare 
ón tionscal árachais saoil 
agus pinsean i 1996. Tá 
Tony freagrach ina ról 
as gach gníomhaíocht 
Díolachán agus Coinneála 
i measc bhallraíochtaí 
uile Corparáideacha agus 
Aonair Vhi. Anuas air sin, 
tá sé freagrach as an Ionad 
Gnó um Sheirbhísí do 
Chustaiméirí atá bunaithe 
i gCill Chainnigh, arb 
é an phríomhláthair do 
chustaiméirí ar mian leo 
teagmháil a dhéanamh le Vhi 
Healthcare.

Brian Walsh 
Stiúrthóir, Airgeadas 
Tháinig Brian chun oibriú 
le Vhi Healthcare i Samhain 
2014 agus ceapadh é leis 
an mBord i Márta 2015. 
Tháinig sé ó DPI Specialty 
Foods in Los Angeles, 
SAM, díolacháin sainbhia 
ar fud SAM, agus ó roinn 
lóistíochta agus margaíochta 
Bhoird Bainne, áit a raibh 
sé mar Phríomhoifigeach 
Airgeadais na roinne. 
Roimhe seo, bhí róil 
shinsearacha tráchtála, 
airgeadais chorparáidigh 
agus bhainistíochta riosca 
aige sna seirbhísí airgeadais 
idirnáisiúnta, tionscail 
teileachumarsáide agus 
FMCG san Eoraip agus 
sna Stáit Aontaithe le 
cuideachtaí móra, lena 
n‑áirítear eircom, Deutsche 
Telekom agus Citibank. 
Comhalta é Brian d’Institiúid 
na gCuntasóirí Cairte in 
Éirinn, tar éis gur bhain sé a 
cáilíocht amach le PwC.
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ATHBHREITHNIú AN CHATHAOIRLIgH

D’éirigh go geal le Vhi in 2014 agus tá áthas 
orm an tuairisc a thabhairt gur leanadh ar 
aghaidh le feidhmíocht airgeadais inbhuanaithe 
Vhi i leith a chuid gnó chomhdhlúite. 
Ní amháin gur bhain an chuideachta 
amach barrachas €49.8 milliún, rinne sí 
dul chun cinn eile fós maidir le feabhas 
a chur ar a staid sócmhainneachta.

Is é seo an tríú bliain as a chéile inar fheidhmigh Vhi go 
láidir i dtaobh cúrsaí airgeadais, i gcomhthéacs margaidh 
atá ag laghdú agus in ainneoin brúnna geilleagracha. Ós 
rud é go dtugann an eagraíocht freagraí go seasmhach 
ar dhúshláin iomaíochais, ar dhúshláin an mhargaidh 
agus ar dhúshláin rialála, tá ar a cumas a bheith i mbun 
gnó ar bhonn inmharthana agus a staid mar cheannaire 
margaidh a choinneáil in ainneoin na dian‑iomaíochta. 
Bhain sí amach an méid sin trí bheith dírithe go fóill ar 
réitigh agus seirbhísí cúraim sláinte ar ardchaighdeán a chur 
ar fáil dá cuid custaiméirí, agus a clár srianta costais, atá á 
rith ar bhonn leanúnach, éifeachtach, a chomhlíonadh. 

Chothaigh Vhi an bhallraíocht stuama atá aige in 2014, le 
tacaíocht ó thabhairt isteach pleananna nua agus sraithe 
dreasachtaí atá ceaptha chun an tairiscint is iomaíche ar 
an margadh a thabhairt do chustaiméirí i ndáil le hárachas 
sláinte. De bharr praghsáil iomaíoch, lena n‑áirítear tairiscintí 
speisialta ar phleananna teaghlaigh agus giaráil seirbhísí 
nuálacha ar nós Vhi HomeCare, Vhi SwiftCare, agus 
Seirbhísí Scagthástála Vhi, i measc nithe eile, cinntíodh 
go bhfuil duine as gach beirt den phobal atá faoi árachas 
ina gcustaiméirí de chuid Vhi go fóill, d’ainneoin 18 
mbliana den iomaíochas. De réir mar a chuirfimid seirbhísí 
breise, tacaíocht bhreise agus sochair bhreise leis an ngnó 
árachais sláinte phríobháidigh atá againn, cinnteoimid go 
mbeidh ár ngnó níos ábhartha dár gcustaiméirí agus go 
gcothóimid caidreamh níos láidre agus níos doimhne leo. 

Ba sa bhliain 2014 freisin a ghlac an Rialtas roinnt céimeanna 
sonracha chun an margadh árachais sláinte phríobháidigh 
a chobhsú. Ina measc siúd bhí bearta chun neartú a 
dhéanamh ar an Scéim um Chothromú Fiontar mar thaca le 
Pobalrátúchán trí stádas sláinte a chur san áireamh chomh 
maith le haois. Pobalrátú Saoil (PRS) a thabhairt isteach, córas 
árachais sláinte phríobháidigh atá in ainm is custaiméirí a 
dhreasachtú chun árachas sláinte a fháil ag aois níos óige 
agus chun cumhdach a choimeád i gcaitheamh a saoil; agus 
tabhairt isteach lascainí do dhaoine fásta óga chun dul i 
ngleic leis na rátaí um dhul i bhfód ar an margadh, atá ag 
laghdú sa sciar sin den phobal. Cuirimid fáilte roimh na bearta 
sin, a thiocfaidh i bhfeidhm i rith 2015. Mar sin féin, beidh 
timpeallacht rialála atá solúbtha agus so‑athraithe fós de dhíth 
orainn má táimid chun an Margadh Árachais Sláinte bunaithe 
ar Phobalratúchán a choinneáil ar bun san fhadtéarma.

údarú Vhi 
Is é an tosaíocht láithreach atá ag Vhi in 2015 údarú a fháil 
ó Bhanc Ceannais na hÉireann. I dtéarmaí praiticiúla, tá 
infheistíocht mhór déanta ag Vhi maidir leis na rialuithe 
agus na feidhmeanna agus na baill foirne riachtanacha 

a bhunú nó a fhostú ionas gur féidir linn feidhmiú mar 
aonán rialaithe. Ina theannta sin, táimid tar éis tacaíocht a 
thabhairt dár bhfostaithe trí chláir oiliúna agus oideachais 
ionas go mbeidh siad ar an eolas faoina gcuid oibleagáidí 
oibriúcháin, tuairiscithe, féinmheasúnaithe agus dlíthiúla.

In 2014, rinne Vhi iarratas ar údarú chun Banc Ceannais na 
hÉireann agus in Aibreán 2015 cuireadh in iúl do Vhi go raibh 
an t‑iarratas sin uaidh ceadaithe i bprionsabal. Is léir gur chéim 
ríthábhachtach é sin i leith Vhi agus táimid fós i mbun oibre le 
Banc Ceannais na hÉireann chun an próiseas sin a chur i gcrích.

Cuirim fáilte roimh cheapadh daoine a bhfuil saineolas 
breise oiriúnach acu chuig an mBord le déanaí. Creidim go 
ndéanfaidh sé sin leathnú agus neartú ar na scileanna atá ag 
an mBord agus go gcuirfear maoirseacht iomchuí ar ár ngnó 
ar fáil dá bharr. Táimid tar éis neartú a dhéanamh freisin ar an 
gcumas bainistíochta i réimsí tábhachtacha ar nós bainistíocht 
riosca, saineolas achtúireach agus anailísíocht sonraí.

dúshláin sa Mhargadh Árachais Sláinte 
Phríobháidigh 
In ainneoin na dtorthaí dearfacha airgeadais in 2014, tá roinnt 
dúshláin phráinneacha sa mhargadh ar gá dul i ngleic leo.

Inacmhainneacht
Lean an laghdú ar an margadh árachais sláinte tríd is tríd sa 
chéad leath de 2014, agus cé go ndearnadh roinnt dul chun 
cinn sa dara leath, tháinig laghdú thart ar 23,500 duine 
ar líon foriomlán na ndaoine faoi árachas le hais 2013. Cé 
go bhfuil táscairí le sonrú a léiríonn go bhfuil an geilleagar 
ag teacht chuige féin go mall, tá sé fós ina ábhar imní 
gur i measc na gcustaiméirí sa sciar is óige den mhargadh 
(daoine in aois 18–29 mbliana) atá an laghdú is mó. Ba léir 
in 2014 go ndearna custaiméirí íosghrádú ar an gclúdach 
a bhí acu chun a gcuid préimheanna a laghdú, cé go raibh 
sé sin ag leibhéal ní b’ísle ná mar a bhí amhlaidh in 2013. 
Tá leibhéal an íosghrádaithe ar tháirgí agus an athraithe idir 
soláthraithe ar fud an tionscail ina tháscaire soiléir go bhfuil 
an inacmhainneacht fós ina dúshlán lárnach don tionscal 
agus gurb í an chúis is mó go bhfuil daoine óga ag fágáil 
an mhargaidh. Nuair nach gceannaíonn daoine óga árachas 
sláinte de bharr praghas ard a bheith air nó nuair nach 
mbíonn dreasachtaí go leor ann dóibh chun páirt a ghlacadh 
sa mhargadh sin sa chéad áit, déantar dochar do phróifíl 
riosca fhoriomlán an mhargaidh agus, dá réir sin, do chostas 
an árachais sláinte. 

Is maith mar is eol do Vhi na brúnna ollmhóra atá ar 
ár gcustaiméirí i dtaobh airgid, agus táimid dírithe ar 
chúram sláinte ardchaighdeáin a sholáthar ar an bpraghas 
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is réasúnta is féidir. I mí Eanáir 2015, d’fhógraíomar 
laghduithe préimhe thar 7 bplean agus dheimhníomar nach 
n‑ardófar praghsanna aon phleananna eile faoi láthair. 

D’éirigh linn an méid sin a dhéanamh toisc go bhfuilimid 
lántiomanta do chostais a bhainistiú agus cur le bearta 
éifeachtachta inár ngnó. Tá clár srianta costais a bhfuil ag 
éirí go maith leis á chur chun cin n againn le tamall de 
bhlianta, agus spáráladh méid suntasach airgid i roinnt réimsí 
tábhachtacha dá bharr, lena n‑áirítear cláir éifeachtúlachta 
spriocdhírithe a chur chun feidhme, rátaí laghdaithe a íoc le 
soláthraithe, méadú ar an infheistíocht san Aonad Fiosraithe 
Éileamh Speisialta dár gcuid agus leanúint ar aghaidh le 
haistriú gnáthamh chuig suíomhanna iomchuí i dtaobh 
leighis, ar chostas níos ísle. Beidh tuilleadh sonraí maidir 
leis na tionscnaimh sin san Athbhreithniú ar Oibríochtaí. 

An Timpeallacht Rialála agus an gá atá ann 
an Margadh Pobalrátaithe a chosaint
Tá cion ard custaiméirí aosta agus custaiméirí níos tinne ag 
Vhi. In éagmais scéim lán‑éifeachtach um chothromú fiontar, 
déantar saobhadh ar an iomaíochas. Ní mór tuilleadh feabhais 
a chur ar an scéim um chothromú fiontar (SCF) chun measúnú 
níos mionsonraithe a dhéanamh ar chastacht an chúraim atá 
de dhíth ar othair, in ionad gan a chur san áireamh ach aois 
an chustaiméara agus fad na dtréimhsí san ospidéal. Ní mór 
bearta níos sofaisticiúla a úsáid chun forbairt a dhéanamh 
ar an ngné stádais sláinte den SCF ionas gur féidir sláinte 
na gcustaiméirí a shainaithint go cruinn agus go cothrom. 
Tá sé admhaithe ag an Roinn Sláinte agus ag an Údarás 
Árachais Sláinte (HIA) araon go bhfuil sé sin riachtanach.

Mar a luadh níos luaithe, ghlac an Rialtas bearta i rith na 
bliana chun aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna sin. Beidh 
le feiceáil cibé an mbeidh nó nach mbeidh an tionchar 
inmhianaithe ag roinnt de na bearta sin, nó iad ar fad, maidir 
le cuidiú leis an margadh árachais sláinte a chobhsú.

Déanann tabhairt isteach an LCR an 1 Bealtaine 2015 soláthar 
do lódáil iontrála déanaí ag an Rialtas ar phréimheanna iad 
siúd a cheannaíonn árachas sláinte den chéad uair ag aois 
35 bliain agus níos sine. Braitheann Margadh Pobalrátaithe 
ar shruth leanúnach daoine óga a bheith ag teacht isteach 
sa mhargadh chun cabhrú le leibhéal na bpréimheanna 
a choinneáil íseal do gach duine. Os a choinne sin, más 
amhlaidh go bhfanfaidh daoine go mbeidh siad níos sine 
sula dtógfaidh siad amach árachas sláinte príobháideach, 
beidh préimheanna ag dul i méid do gach duine. Tacaíonn 
Vhi go hiomlán leis an mbeart nua sin, óir beidh sé ina 
chúnamh maidir le margadh árachais níos cothroime agus 
níos éifeachtaí a chothú. Tá súil againn go gcuirfidh sé ar 
a gcumas do dhaoine óga agus do theaghlaigh filleadh 
ar an margadh árachais sláinte phríobháidigh agus, ar 
deireadh thiar, go mbeidh margadh níos láidre agus 
níos inbhuanaithe ina thoradh air le himeacht ama.

Buíochas
Tá sé ina chuspóir agamsa agus ag an mBord a chinntiú 
go ndéanfar dea‑stiúradh agus dea‑bhainistiú ar Vhi i 
gcomhréir leis na hardchaighdeáin rialachais atá de dhíth 
chun sárfheidhmíocht a bhaint amach agus chun a chinntiú 
go mbeidh rath marthanach ar an ngnó. Is mian liom a 
chinntiú go mbeidh Vhi fós ar an gcéad rogha ag muintir na 
hÉireann i dtaobh árachas sláinte, atá tiomanta do réitigh 
ardchaighdeáin um chúram sláinte a chur ar fáil dóibh.

Is mian liom buíochas a ghlacadh le lucht bainistíochta agus 
baill foirne Vhi as ucht a gcuid dianoibre, a ndíograise agus 
as ucht na diongbháilteachta lena dtéann siad i ngleic leis 
na dúshláin chun réitigh a aimsiú dár gcuid custaiméirí. Ba 
mhaith liom aitheantas a thabhairt don chúnamh agus don 
tacaíocht ó mo chomhghleacaithe ar an mBord Stiúrthóirí 
agus, go háirithe, buíochas a ghabháil le Martin Sisk as 
a cheannaireacht mar Chathaoirleach le trí bliana anuas, 
tréimhse inar cuireadh ár ndúshlán. Go háirithe, chuir 
Martin chun cinn clár uaillmhianach um shrianadh costais, a 
chabhraigh praghsáil níos iomaíche a chur ar fáil le blianta 
beaga anuas agus a fhágann gur fearr an riocht ina bhfuilimid 
anois chun torthaí cúraim sláinte ar an gcaighdeán is airde 
a chur ar fáil ar phraghsanna inacmhainne dár gcustaiméirí. 
Ba mhian liom mo bhuíochas a chur in iúl do Christy Cooney, 
chomh maith, ar éag a théarma oifige i rith na bliana agus 
do Chaitríona Hallahan a d’imigh ar scor ón mBord i rith 
na bliana. Fáiltím roimh cheapadh Comhaltaí Boird nua le 
linn 2014, lena n‑áirítear Joyce Brennan, Paul O’Faherty, 
agus Greg Sparks, chomh maith le hath‑cheapadh Declan 
Moran. Tá a fhios agam go dtabharfaidh siad a lán scileanna 
agus tréithe tábhachtacha chuig an mBord i dtréimhse ina 
ndealraíonn sé a mbeidh athruithe an‑suntasach ag dul i 
bhfeidhm ar an eagraíocht. 

An Todhchaí 
Agus muid ag dul isteach sa bhliain 2015, tá údarú a fháil 
ar cheann de na cuspóirí is tábhachtaí de chuid Vhi. Tríd an 
údarú, beidh an gnó i riocht i bhfad níos fearr chun a straitéis 
ghnó chuimsitheach a chur i bhfeidhm thar na cúig bliana 
amach romhainn agus ina dhiaidh sin.

Creidim go bhfuil deis iontach le tapú ag Vhi chun a scála agus 
a shaineolas liachta a ghiaráil d’fhonn réitigh nua a cheapadh i 
leith bainistiú cúraim sláinte, réitigh a mbeidh buntáiste iomaíoch 
ina thoradh orthu ach a mbeidh ina gcúnamh freisin maidir le 
torthaí cúraim sláinte níos inacmhainne agus níos fearr a chur 
ar fáil dár gcuid custaiméirí. Ní mór dúinn cabhrú le samhlacha 
cúraim sláinte a fhorbairt chun dul i ngleic leis na hathruithe 
déimeagrafacha tromchúiseacha atá ar siúl anois díreach sa tír. 
Tá muintir na hÉireann ag dul in aois; tá daoine ag maireachtáil 
níos faide agus tá níos mó cásanna tinnis ainsealaigh le sonrú. Níl 
mór dúinn soláthar a dhéanamh ina leith sin. Is é ár n‑uaillmhian 
é giaráil a dhéanamh ar an saineolas agus ar an gceannaireacht 
atá againn san earnáil seo chun dul i bhfeidhm go dearfach ar 
sholáthar an chúraim sláinte. 

Beidh sé fós ina thosaíocht againn sna blianta beaga seo atá 
romhainn na costais a laghdú, an éifeachtacht a mhéadú, 
agus pleananna agus seirbhísí árachais sláinte cuí a chur ar fáil 
dár gcustaiméirí. Is orthu sin agus ar chur i gcrích an phróisis 
údaraithe atáimid dírithe.

Níl amhras ar bith orm ach go gcoinneoidh Vhi a sheasamh 
mar an chéad rogha atá ag muintir na hÉireann i dtaobh 
árachas sláinte, agus, de bharr an tiomantais atá againn do 
chúram sláinte ardchaighdeáin, inacmhainne agus seirbhís 
den scoth do chustaiméirí a chur ar fáil, go mbeidh rath fós 
ar an ngnó sna blianta atá romhainn agus go mbeidh sí fós 
inbhuanaithe.

Liam downey  
Cathaoirleach
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Feidhmíocht láidir agus inmharthana 
airgeadais a sholáthar agus freastal ar 
riachtanais chúram sláinte os cionn  
1 milliún custaiméir ag an tráth céanna

€1.46
BHILLIÚN
PRÉIMH COMHLÁN  
TUILLTE

€49.8
MILLIÚN
BARRACHAS GLAN

€1.38
BHILLIÚN
OLLÉILIMH A TABHAíOdH

€453.7
MILLIÚN
CÚLCHISTí
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ATHBHREITHNIú AR OIBRÍOCHTAÍ

D’éirigh go geal le Vhi arís in 2014. 
Lean ár ngnó de thorthaí daingne 
airgeadais a sheachadadh trínar 
gineadh glanbharrachas sásúil 
€49.8 milliún don bhliain le linn 
cúram sláinte dar luach €1.38 
billiún a sheachadadh le freastal ar 
riachtanais leighis ár gcustaiméirí. 

Anuas air sin, leanamar orainn de choigiltis a bhaint 
amach trínár gclár laghdaithe costas, rinneamar ár staid 
dócmhainneachta a dhaingniú tuilleadh, chuireamar síneadh 
lenár gcomhaontú athárachais le Berkshire Hathaway, agus 
chuireamar feabhas arís ar inacmhainneacht cúraim sláinte 
phríobháidigh sa mhargadh trí roinnt tionscnamh a ceapadh 
chun gnó a mhealladh agus a choimeád.

Leanamar orainn de thús áite a thabhairt do bhainistiú costas 
le linn 2014. Is léir go gcaithfear bainistiú costas a bhaint 
amach le linn dúinn réitigh cúraim sláinte ar ardchaighdeán 
a sholáthar dár gcustaiméirí, díriú ar dhea‑chleachtais a 
fhorbairt agus na torthaí is fearr is féidir a bhaint amach 
agus monatóireacht a dhéanamh ar úsáid ag an am céanna. 
Baintear an méid sin amach trí roinnt beart i dteannta a 
chéile, lena n‑áirítear cláir spriocdhírithe éifeachtúlachta 
éileamh a chur i bhfeidhm, táillí a íoctar le soláthraithe a 
laghdú, gníomhaíocht ár nAonaid Imscrúdaithe Éileamh 
Speisialta a mhéadú le tacaíocht anailísíochta sonraí dílsithe 
agus aistriú leanúnach gnáthamh chuig suíomhanna ar 
chostas níos ísle atá oiriúnach ó thaobh cúrsaí leighis de.

Bhí sé ar cheann de phríomhthosaíochtaí Vhi in 2014 freisin 
daoine óga agus teaghlaigh óga a spreagadh chun filleadh 
ar mhargadh an árachais sláinte phríobháidigh trí aghaidh a 
thabhairt ar inacmhainneacht na bpréimheanna. Bheimis ag 
súil gur féidir linn cabhrú chun daoine óga agus teaghlaigh 
óga a choimeád sa mhargadh trí na praghsanna is ísle is 
féidir a sheachadadh. Ní mór dúinn daoine óga a spreagadh 
chun árachas sláinte príobháideach a ghlacadh más mian 
linn an margadh árachais sláinte phríobháidigh Pobalrátaithe 
a chothú san fhadtéarma. Maidir leis sin, fáiltímid roimh 
chinneadh an Rialtais Pobalrátú ar feadh an tSaoil a thabhairt 
isteach toisc gur dóigh linn go mbeidh margadh níos láidre, 
níos inbhuanaithe ann dá bharr le himeacht ama agus go 
mbeidh níos mó daoine óga ag glacadh páirte sa mhargadh 
ar bhonn gníomhach. Is beart ríthábhachtach é sin ionas go 
mbeidh gach custaiméir árachais sláinte in ann préimheanna a 
cheannach. Roimh thabhairt isteach an Phobalrátaithe ar feadh 
an tSaoil an 1 Bealtaine, 2015, thug Vhi roinnt pleananna 
isteach a bhí saincheaptha le haghaidh na ndaoine sin ar mian 
leo bonn a ghabháil sa mhargadh roimh an spriocdháta.

Sa bhliain 2014 thug Vhi luach ar airgead dár gcustaiméirí trí 
nuálaíocht leanúnach táirgí agus praghsáil bunaithe ar luach 
maidir lenár dtáirgí agus cuireadh beocht iontu trí fheachtais 
mhargaíochta ilmheán. Tá torthaí an chláir seo soiléir. 
Chonaiceamar méaduithe ar ghnó nua, fuarthas gnó ar ais ó 
na dreamanna atá in iomaíocht linn, d’fheabhsaíomar an líon 
custaiméirí a choinnímid, agus an rud is tábhachtaí, b’fhéidir, 

d’fheabhsaíomar tuairimí ár gcustaiméirí faoi luach ar airgead 
agus an fonn a bhíonn orthu muid a mholadh do dhaoine 
eile. Bhí forbairt bhreise le sonrú ar na dea‑threochtaí sin 
arís in 2015 agus táimid ag súil le dul chun cinn leanúnach a 
dhéanamh le linn dúinn dílseacht bhranda a fhorbairt tríd an 
gcúram sláinte agus an tseirbhís ardchaighdeáin a sholáthar a 
mbíonn ár gcustaiméirí ag tnúth leis agus atá tuillte acu.

I rith 2014, mhéadaigh Vhi a chuid cúlchistí go dtí os cionn 
€450 milliún. Chomh maith leis sin chuireamar síneadh 
lenár gcomhaontú athárachais le Berkshire Hathaway ar 
feadh ceithre bliana agus rinneamar iarratais ar údarú mar 
ghnóthas árachais rialáilte agus idirghabhalaí miondíola le 
Banc Ceannais na hÉireann. An 24 Aibreán 2015, thug Banc 
Ceannais na hÉireann fógra do Vhi go bhfuil a iarratas ar 
Údarú ceadaithe i bprionsabal. Is léir gur céim an‑dearfach 
é seo agus leanaimid orainn de bheith ag obair le Banc 
Ceannais na hÉireann chun an próiseas a thabhairt chun 
críche go rathúil.

Príomhthorthaí Airgeadais
Seo a leanas na príomhthorthaí airgeadais le haghaidh Vhi 
Healthcare don bhliain 2014:

• Bhí glanbharrachas €49.8 milliún le feiceáil ó na torthaí 
iarchánach go dtí an 31 Nollaig i gcomparáid le €65m sa 
bhliain 2013 i leith gníomhaíochtaí gnó comhdhlúite Vhi. 
Tá corrlach 3.4% i gceist leis an mbarrachas seo, rud a 
thaispeánann a láidre atá gnó Vhi, cé go bhfuil sé 1% níos 
ísle na an bhliain roimhe sin.

• B’ionann préimheanna Comhlána Tuillte le haghaidh 2014 
agus €1.462 billiún, figiúr atá 1.9% níos ísle ná an bhliain 
roimhe sin. Fuarthas €15.6 milliún ó ioncam ó tháirgí 
nach táirgí árachais sláinte iad, fad agus a fuarthas €17.6 
milliún ó ioncam ó infheistíochtaí, arb ionann é agus 
méadú 25.7% (nó €3.6 milliún) i gcomparáid le 2013.

• Bhí cúlchistí €453.7 milliún ag Vhi Healthcare ag deireadh 
mhí na Nollag 2014 arb ionann é agus feabhas mór 
€64.8 milliún nó 16.7% i gcomparáid le staideanna na 
bliana roimhe sin. Is é is cúis leis na cúlchistí níos láidre 
ná roinnt tionscnamh gnó ríthábhachtach a chuir Vhi ar 
bun le blianta beaga anuas lena n‑áirítear feabhsuithe 
ar bhainistiú éileamh agus soláthraithe. Anuas air sin, tá 
ár staid dócmhainneachta níos láidre fós mar gheall ar 
an gcomhaontú lenár gcomhpháirtí Berkshire Hathaway 
comhaontú athárachais ceithre bliana a dhéanamh ag tosú 
le linn 2014. 
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• B’ionann na holléilimh a thabhaíodh in 2014 agus 
€1.377 billiún, ar méadú 0.8% seo i gcomparáid le 
€1.366 billiún in 2013. Léiríonn an méadú ar chostais 
éilimh ar an mbliain roimhe sin na méaduithe ar Mhuirir 
Ospidéil Phoiblí a thug an Rialtas isteach in 2014. 
Meastar gur cuireadh €40 milliún breise lenár gcuid 
costas éileamh sa tréimhse atá á hathbhreithniú i ngeall 
ar na táillí sin a ghearradh.

• 89% (i gcomparáid le 87% in 2013) a bhí i gcóimheas 
éileamh Vhi Healthcare, is é sin na costais a tabhaíodh 
i leith cúram leighis mar chéatadán de na préimheanna 
tuilte, rud a fhágann go gcaitear €89 as gach €100 a 
fhaightear in ioncam préimhe chun riachtanais chúraim 
leighis ár gcustaiméirí a chlúdach.

• Bhí cóimheas costas oibriúcháin le hioncam préimhe 
7.7% ag Vhi Healthcare, i gcomparáid le 6.2% in 2013. 
Fad agus a d’fhan na bunchostais riaracháin mórán mar 
a gcéanna ó bhliain go bliain, léiríonn an méadú ar an 
gcóimheas i mbliana roinnt costas aon uaire go háirithe 
i ndáil le costais athárachais. Tá cóimheas riaracháin 
Vhi an‑éifeachtach de réir caighdeáin idirnáisiúnta. 
Bhí 1,089 nduine ar an meán, lena n‑áirítear fostaithe 
páirtaimseartha, fostaithe ag an mBord le linn 2014, agus 
iad scaipthe idir sé ionad gnó ar fud na tíre. 

Riachtanais chúraim sláinte ár gcustaiméirí  
a mhaoiniú
I rith 2014, phróiseáil Vhi Healthcare os cionn 900,000 
éileamh i leith riachtanais chúraim sláinte a chuid custaiméirí. 
Maidir leis an bhfigiúr sin, éileamh cúraim lae agus othair 
chónaithigh a bhí in 709,000 acu fad agus a bhain 193,000 
ceann eile le héilimh othair sheachtaigh agus cúraim 
phríomhúil. Bhain an caiteachas ba shuntasaí ó thaobh 
éileamh le linn 2014 le cóir leighis a thabhairt i ndáil leis na 
riochtaí seo a leanas:

• Ailse & cúram gaolmhar – €183 milliún

• An croí & an córas imshruthaithe – €150 milliún

• Cúram ortaipéideach lena n‑áirítear athchur cromáin, 
glúine etc – €149 milliún

• An córas díleáite – €101 mhilliún

• Lárchóras na néaróg – €69 milliún

• Galar riospráide – €65 mhilliún

(Tá na figiúirí sin bunaithe ar éilimh a bhaineann le hothair a 
glacadh isteach sa bhliain 2014 agus a próiseáladh suas le lár 
mhí an Mhárta 2015).

Gach bliain soláthraíonn Vhi Healthcare rochtain ar raon nua 
drugaí, teicnící agus teiripí nuálacha a bhfuil sé cruthaithe ina 
leith go bhfuil siad éifeachtach go cliniciúil agus atá dírithe 
ar thorthaí cúraim sláinte a fheabhsú le haghaidh othar. Le 
linn 2014, leathnaíodh an clúdach sin chun roinnt drugaí 
nua ardchostais a áireamh chun a chinntiú go mbeadh ár 
gcustaiméirí in ann leas a bhaint as an gcóireáil is déanaí le 
aghaidh ailse e.g.

• Perjeta – druga nua lena úsáid chun cóireáil a chur ar 
mhná a bhfuil ailse chíche mheiteastáiseach orthu. 

• Mepact (Mifamurtide) – úsáidtear é chun cóireáil a chur 
ar othair óga a bhfuil oistéasarcóma (ailse chnáimhe 
neamhchoitianta) orthu.

• Brentuximab Vedotin (Adcetris®) – le cóireáil a chur ar 
dhaoine fásta a bhfuil Galar Hodgkin orthu. Úsáidtear é 
chomh maith le cóireáil a chur ar dhaoine fásta a bhfuil 
liomfóma athiompaithe nó liomfóma frithleighis cille 
móire orthu.

• dacogen – úsáidtear é le cóireáil a chur ar othair ar 
daoine fásta iad os cionn 65 bliana d’aois agus a bhfuil 
leoicéime orthu a fuair siad diagnóisiú ina leith le déanaí 
agus nach bhféadfaí gnáthcheimiteiripe a chur orthu.

• Zaltrap – úsáidtear é i dteannta ceimiteiripe le 
haghaidh daoine fásta a bhfuil ailse cholaireicteach 
mheiteastáiseach orthu.

Bainistiú costas agus éifeachtúlacht  
a spreagadh
Mar eagraíocht, tá Vhi Healthcare lántiomanta do chostais 
a bhainistiú agus do neamhéifeachtúlacht a laghdú agus é 
ag plé le soláthraithe agus le soláthróirí seachtracha agus 
trína oibríochtaí inmheánacha féin a chuíchóiriú chomh 
maith. Is gné lárnach dár straitéis laghdaithe costas é bealaí 
a shainaithint inar féidir rudaí a dhéanamh ar bhealach níos 
cliste, seachas gearradh siar ar chostais agus an méid sin 
amháin. Is eiseamláir í seirbhís Vhi HomeCare, a thosaigh 
sa bhliain 2010, maidir leis sin. Baineadh amach torthaí 
airgeadais soiléire dá barr agus lena linn sin cuireadh cóireáil 
ar 4,000 othar, sábháladh 52,000 lá leapa ospidéil agus 
soláthraíodh coigilteas €24 mhilliún ó 2010 i leith, rud a 
théann chun tairbhe do chustaiméirí i ndeireadh na dála i 
gcruth seirbhísí cúraim sláinte ar chaighdeán níos fearr.

Tá lascainí ar rátaí comhaontaithe ag Vhi le hospidéil 
phríobháideacha agus le comhairligh ospidéil, agus le blianta 
beaga anuas tá próiseas teagmhála dírí forbartha aige le 
cuideachtaí cógaisíochta agus le soláthraithe feistí leighis 
maidir le ceisteanna ar nós soláthair agus praghsála. Ba é 
éifeacht ghlan na dtionscnamh sin gur baineadh amach 
coigilteas carnach os cionn €400 milliún ó 2010 i leith trí 
roinnt tionscnamh lena n‑áirítear bainistiú úsáide, gnáthaimh 
a athshannadh, socruithe aisíocaíochta i sraitheanna, agus 
teagmháil dhíreach a dhéanamh le soláthraithe drugaí agus 
próistéise. Maidir le costais na n‑éileamh ospidéil, bhain 
28.64% díobh le héilimh cás lae agus taobhsheomra, fad agus 
a bhain 71.36% díobh le héilimh othair chónaithigh. Bogadh 
os cionn 80 gnáthamh anuraidh ó shuíomhanna othair 
chónaithigh chuig suíomhanna cás lae, taobhsheomra nó 
aon oíche amháin agus laghdaíomar meánfhad na dtréimhsí 
istigh i leith níos mó ná 50 gnáthamh coitianta lena n‑áirítear 
mórmháinliacht athchurtha ailt le haghaidh cromán agus glún 
agus gnáthaimh aipindictóime i measc gnáthamh eile.

Tá coigilteas díreach os cionn €190 milliún bainte amach againn 
ar fud raon leathan sainghnáthamh leighis agus máinliachta trí 
phléití agus comhaontuithe rathúla le comhairligh, a thosaigh 
in 2009 agus a chríochnaigh i gcomhaontú nua dhá bhliain 
a rinneadh le déanaí agus a thugann suas chomh fada le 
2016 muid. Táimid tar éis táillí gairmiúla a thabhairt siar go 
dtí na leibhéil a bhíodh ann roimh 2004 le comhoibriú na 
gcomhairleach, le linn dúinn rannpháirtíocht na gcomhairleach 
in ár gcomhaontuithe a choinneáil ag 99 faoin gcéad.
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Mar shampla sa bhliain 2008, bhí na táillí gairmiúla seo a 
leanas i bhfeidhm:

• Baint catarachta – €1,126.00 a bhíodh air seo agus 
íocaimid €735.00 anois – arb ionann é agus laghdú 
35%.

• Cataitéarú cairdiach agus angagrafaíocht – €595.90 
a bhíodh air seo agus íocaimid €406.00 anois – arb 
ionann é agus laghdú 32%

Chomh maith leis sin, táim sásta a thuairisciú gur lean ár 
nAonad Imscrúduithe Speisialta (SIU) agus ár bpróiseas 
athbhreithnithe leighis de choigilteas a bhaint amach, agus 
fuarthas thart ar €20 milliún ar ais in 2014. Trí úsáid níos 
fairsinge a bhaint as anailísíocht sonraí shainaithin SIU níos 
mó sáruithe acmhainne leapacha agus ró‑úsáid leapacha 
agus baineadh amach coigilteas breise sa tréimhse atá faoi 
chaibidil i ngeall ar an méadú ar ghlaonna bailíochtaithe 
réamhíocaíochta agus iaríocaíochta . Is saineolaithe anois 
iad ár bhfoireann speisialta SIU sna réimsí lena mbaineann 
gnóthú sochar ó éilimh agus cosc calaoise. Ó tháinig sé ar 
an bhfód in 2009, tá an SIU tar éis €47 milliún san iomlán a 
ghnóthú. Cé go mbaineann an chuid is mó den airgead le 
himscrúduithe ar bhilleáil mhícheart nó mhíchuí, bhí roinnt 
cásanna ann, ar an drochuair, inar aimsíodh calaois. I gcásanna 
ina mbítear in amhras faoi chalaois, cuirtear iad seo in iúl don 
Gharda Síochána. Rinne an tAonad Imscrúduithe Speisialta 
athbhreithniú ar os cionn 60,000 éileamh in 2014. I measc 
na modhanna a úsáideadh chun na cásanna sin a shainaithint 
agus chun airgead a aisghabháil atá le híoc leis an ngnólacht, 
tá iniúchtaí diana billeála, fiosrú críochnúil ar cheisteanna 
custaiméara agus ar spriocthionscnaimh eile.

Táirgí agus Seirbhísí Éagsúlaithe
Tá a straitéis éagsúlaithe á forbairt agus á cur i bhfeidhm 
ag Vhi le roinnt blianta anuas, ar straitéis í a bhfuil dhá 
fheidhm aici, ná rogha táirgí agus seirbhísí ilghnéitheacha 
agus úsáideacha a thabhairt do chustaiméirí agus ag 
an am céanna a chinntiú gur féidir le Vhi leas a bhaint 
as roinnt sruthanna ioncaim. Mar sin, seachas árachas 
sláinte príobháideach a chur ar tairiscint, tá Vhi Healthcare 
comhchiallach anois le cumhdach a sholáthar do chóireáil 
fiaclóireachta, árachas taistil, cláir chúnaimh fostaithe, 
scagthástáil leighis, cúram práinneach do mhionghalair 
agus mhionghortuithe, mar aon le hospidéal atá faoi stiúir 
comhairligh sna seirbhísí baile. Fuarthas €15.6 milliún ón 
ioncam ó ghnó éagsúlaithe in 2014.

• Lean Vhi Medical Centres i mBaile Átha Cliath 
agus i gCorcaigh orthu de rochtain a thabhairt do 
chustaiméirí ar scrúduithe agus ar scagthástálacha a 
chabhraíonn le hothair a riochtaí sláinte a thuiscint agus 
a bhainistiú ar bhealach níos fearr. Faoi dheireadh mhí 
na Nollag 2014, bhí os cionn 52,000 scagthástáil agus 
measúnú ar scrúduithe sláinte déanta. Maidir leis an 
bhfigiúr sin, rinneadh 40,000 scagthástáil ar mhaithe le 
taighde agus rinneadh 33,800 scagthástáil le haghaidh 
Dhiaibéiteas Chineál II agus tosca a bhaineann le baol 
cardashoithíoch. Anuas air sin rinneadh os cionn 6,300 
scagthástáil ar ailse drólainne mar chuid den taighde. 
Faoi láthair, tá ceithre phacáiste scagthástála/sláinte á 
dtairiscint ag Ionaid Leighis Vhi agus bíonn raon éagsúil 
scrúduithe leighis i gceist i ngach pacáiste.

• Tá sraith éagsúil polasaithe árachais taistil ag Vhi 
Healthcare a thugann raon leathan roghanna clúdaigh 
éagsúla do chustaiméirí a fheileann dá riachtanais 
chúraim sláinte nuair a bhíonn siad thar lear. Bhí 
feidhmíocht shásúil ag Vhi International (a thairgeann 
clúdach árachais easaoránach do dhaoine a théann thar 
lear ar feadh níos mó ná sé mhí), ag Árachas Sláinte 
Backpacker agus ag Multi Trip ó Vhi Healthcare 
le linn na bliana agus d’éirigh go geal freisin le Vhi 
Canada Cover, plean a tugadh isteach sa bhliain 2013 
le freastal go sonrach ar chustaiméirí ar mian leo an 
víosa oibre dhá bhliain a fháil go Ceanada. 

• D’fhreastail os cionn 66,000 othar ar chlinicí Vhi 
SwiftCare i rith 2014 chun cúram práinneach a 
fháil le haghaidh miontinneas agus mionghortuithe. 
Anuas air sin, d’fhreastail 22,000 custaiméir breise ar 
na seirbhísí bunaithe ar choinní atá ar fáil i gClinicí 
Vhi SwiftCare ina gcuimsítear fisiteiripe, seirbhísí 
ortaipéideacha, seirbhísí x‑gha, leigheas spóirt, 
anuas ar mhionghnáthaimh. Tá Clinicí SwiftCare 
Vhi bunaithe i dtrí ionad (dhá cheann i mBaile Átha 
Cliath agus ceann amháin i gCorcaigh), ina dtairgtear 
seirbhís 365 lá sa bhliain agus atá creidiúnaithe chun 
scoth na seirbhísí cúraim phráinnigh a sholáthar 
do chustaiméirí gan coinne a bheith acu roimh ré. 
Freastalaítear ar fhormhór na gcustaiméirí laistigh 
d’uair an chloig. Le linn na bliana, tháinig daoine 
isteach agus raon tinneas agus riochtaí orthu, lena 
n‑áirítear leontaí agus struis, gortuithe fíocháin bhoig, 
bristeacha, gearrthacha a raibh greamanna ag teastáil 
iontu, miondónna, gortuithe spóirt agus neart tinneas 
agus riochtaí eile. Anuas air sin tá Clinicí Vhi SwiftCare 
ag soláthar mionghnáthamh anois lena n‑áirítear 
cist, loit, ionga laidhre ionfhásta, faithní agus varúcaí 
etc. a bhaint Tá an trealamh ar fad sna hionaid sin 
ionas gur féidir leo X‑ghathanna, chomh maith le 
comhairliúcháin leantacha a sholáthar chun a chinntiú 
go bhfuil ag éirí le cóireálacha a sholáthraítear.

• Is é atá i Vhi Corporate Solutions foireann speisialta 
a sholáthraíonn cláir um chúnamh d’fhostaithe do 
níos mó ná 640 cuideachta ar fud na tíre. I measc 
na seirbhísí a sholáthraíonn an fhoireann seo tá, 
bainistiú struis i gcás teagmhas criticiúil chomh 
maith le seirbhísí comhairleachta chun cabhrú 
le fostaithe déileáil le fadhbanna airgeadais, dlí 
nó mothúchánacha a d’fhéadfadh a bheith ag 
cur as dóibh. I measc na bhfadhbanna eile, tá, 
saol na hoibre a cothromú le cúram teaghlaigh 
agus fadhbanna maidir le haire a thabhairt do 
thuismitheoirí scothaosta.

• Tá Vhi HomeCare tar éis cóireáil a chur ar bhreis 
agus 4,000 custaiméir ina dteach féin, seachas 
san ospidéal ón uair a seoladh é in 2010. Tá Vhi 
HomeCare faoi threoir comhairleach agus tá an 
tseirbhís feiliúnach do raon leathan riochtaí lena 
n‑áirítear coinní leanúnacha do na daoine sin a fuair 
athchur cromáin nó glúine, d’othair a bhfuil biseach 
ag teacht orthu tar éis ionfhabhtaithe, d’othair a 
bhfuil fiobróis chisteach orthu agus do go leor daoine 
eile. Tá an tseirbhís Vhi Homecare creidiúnaithe ag an 
gComhchoimisiún Idirnáisiúnta (JCI). 
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• Le linn 2014, lean Vhi dental de chlúdach a sholáthar 
maidir le gnáthchóireáil lena n‑áirítear scrúduithe 
fiaclóireachta agus glantacháin, chomh maith le 
sochair iontacha maidir le cóireálacha níos costasaí 
lena n‑áirítear líontacha, corónacha agus cóireálacha 
cuas fréimhe. Chomh maith leis sin soláthraíonn Vhi 
Dental áis íocaíochta dírí don chleachtóir fiaclóireachta 
a luaithe a bhíonn sé nó sí ar áireamh i Líonra 
Fiaclóireachta Vhi. Ceapadh an áis seo ionas gur 
fusa dul chuig an bhfiaclóir agus ionas nach mbíonn 
airgead tirim ag teastáil chun freastal ar riachtanais 
custaiméirí. 

Freagracht Shóisialta Chorparáideach  
agus Urraíocht
Sa bhliain 2014 lean Vhi de bheith rannpháirteach sa 
Chomhpháirtíocht Jobnet/Worklink agus go háirithe ina 
gcuid imeachtaí Network/Get Work. Soláthraíonn Worklink 
oiliúint a bhaineann le poist dóibh siúd a chiall a gcuid 
poist agus, rud atá níos tábhachtaí, cabhraíonn sé le 
dóchas, féinmhuinín agus féinmheas daoine a thabhairt 
ar ais arís dóibh. Tá Vhi an‑tiomanta don tionscnamh 
seo. Anuas air sin, tá áthas orainn go bhfuil baint againn 
leis an gClár Gnóthachtála Sóisearaí, ar eagraíocht 
neamhbhrabúsach í a bhfuil sé de chuspóir aici cultúr 
fiontraíochta a chruthú laistigh den chóras oideachais.

Sa bhliain 2014, bhí Vhi mar chomhpháirtí sa tionscnamh 
Blue September don cheathrú bliain as a cheile i bhfeachtas 
ar fud na tíre chun feasacht na bhfear a spreagadh ar ailsí 
ar leith is féidir a bheith orthu agus chun iad a spreagadh 
chun scrúdú sláinte a fháil i dtaobh aon ábhair imní a 
bheadh acu. Is é an smaoineamh atá taobh thiar den 
urraíocht ná fir na hÉireann a spreagadh chun aghaidh a 
thabhairt ar ailse, a bheith ar an eolas faoin mbaol, iad 
féin a scrúdú go rialta agus a bheith réamhghníomhach ó 
thaobh aire a thabhairt dá gcuid sláinte. Le linn mhí Mheán 
Fómhair 2014, bhí an feachtas dírithe ar gach duine a 
spreagadh le coinneáil orthu ag troid tríd an gcluiche 
ar líne “Keepy Uppy” de chuid Vhi Blue September. 
Úsáideadh an t‑airgead ar fad a bailíodh le haghaidh 
tiomsú airgid do dhiagnóisic, cóireáil agus cúram níos fearr 
d’fhir a bhfuil ailse orthu.

Ag deireadh mhí na Samhna 2014, d’fhógair Vhi go 
mbeidh sé ina urraitheoir ar Mhion‑Mharatón na mBan 
go ceann cúig bliana. Tá Mionmharatón na mBan ar 
an imeacht is mó uile‑bhan dá shamhail ar domhan, a 
mheallann a mhéid le 40,000 rannpháirtí gach bliain. 
Fógraíodh an chomhpháirtíocht nua tráth a bhfuil 
méadú mór ar líon na ndaoine a bhíonn ag rith in Éirinn 
mar mhodh chun stíl mhaireachtála atá sláintiúil agus 
gníomhach a chothú. Trí daoine a spreagadh chun a 
bheith gníomhach tá súil againn tionchar dearfach a imirt 
ar a nósanna ó lá go lá agus ag an am céanna cabhrú leo 
buntáistí fadtéarmacha a bhaint amach dá gcuid folláine ó 
thaobh meabhair agus coirp de.

Forbhreathnú
Léirigh Vhi feidhmíocht láidir airgeadais arís in 2014. 
Tá áthas orainn go bhfuaireamar údarú i bprionsabal ó 
Bhanc Ceannais na hÉireann agus beimid ag obair chun 
an próiseas a thabhairt chun críche go rathúil. Leanaimid 
orainn de dhíriú ar bhainistiú costas ionas go mbeidh ár 
gcustaiméirí fós in ann árachas sláinte a cheannach. Tá deis 
againn margadh árachais sláinte phríobháidigh a fhorbairt 
a bheidh inbhuanaithe go fadtéarmach mar gheall ar an 
gcinneadh a rinneadh níos luaithe i mbliana praghsanna 
7 bplean a laghdú agus praghsanna a choinneáil mar an 
gcéanna ar gach plean eile mar aon le pleananna nua a 
thabhairt isteach atá dírithe orthu siúd atá ag glacadh 
páirte sa mhargadh den chéad uair nó atá ag glacadh 
páirte in athuair tar éis dóibh an margadh a fhágáil ar 
feadh tamaill roimh thabhairt isteach an Phobalrátaithe ar 
feadh an tSaoil ar an 1 Bealtaine 2015.

Tá athrú ag teacht ar dhinimic an mhargaidh agus tá  
athrú ag teacht ar dhéimeagrafaic. Tá daoine ag maireachtáil 
níos faide anois, ach i gcásanna áirithe, tá siad ag 
maireachtáil níos faide agus tinnis fhadtéarmacha orthu. 
Tuigim go maith go gcaithfimid leanúint orainn de bheith 
réamhghníomhach agus nuálach ó thaobh aghaidh a 
thabhairt ar riachtanais chúraim sláinte ár gcustaiméirí, luach 
breise a chur lenár dtáirgí agus torthaí cúraim sláinte níos 
fearr a bhaint amach. Beidh ár straitéis ghnó le haghaidh na 
mblianta amach romhainn dírithe ar shláinte agus folláine ár 
gcustaiméirí a fheabhsú go réamhghníomhach. Ní mór dúinn 
a chinntiú go mbeimid ar thús cadhnaíochta i gcónaí ionas 
gur féidir linn a bheith ar chomhrian le forbairtí leighis agus 
freastal ar riachtanais chúraim sláinte ár gcustaiméirí anois 
agus amach anseo.

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le 
foireann Vhi as an méid atá déanta acu i rith na bliana.

John O’dwyer 
Príomhfheidhmeannach
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Nuálaíocht a chur chun cinn, gnó níos 
cliste a dhéanamh, costais a bhainistiú 
agus sláinte agus folláine ár gcustaiméirí 
a fheabhsú go réamhghníomhach

52,000 

4,000

€24M
COIGILTE

OTHAR  
CÓIREAILTE

LEABA OSPIdÉIL 
COIGILTE 

Aonad Imscrúduithe Speisialta Vhi
Costais éileamh a laghdú in 2014

€20
MILLIÚN 
A GNOTHAíOdH

60,000
ÉILEAMH A 
NdEARNA

66,000 
OTHAR A FUAIR CÓIR LEIGHIS I LEITH 
MIONBHREOITEACHTA AGUS MIONGHORTÚ

22,000 
CUSTAIMÉIR A d’FHREASTAIL AR SHEIRBHíSí  
COINNí‑THREOIRITHE LENA N‑ÁIRíTEAR FISTEIRIPE,  
SEIRBHíSí ORTAIPÉIdEACHA, SEIRBHíSí X‑GHA,  
MíOCHAINE SPÓIRT, CHOMH MAITH LE MIONGHNÁTHAIMH

Vhi Homecare
Coigilt airgid a sheachadadh ó bhí 2010 ann

52,000 
SCAGTHÁSTÁIL &  
SCRÚdÚ SLÁINTE

40,000 
SCAGTHÁSTÁIL TAIGHdE

33,800
SCAGTHÁSTÁIL 
dIAIBÉITEAS 
CHINEÁL II AGUS 
CARdASHOITHíOCH

Vhi Medical Centres
52,000 scagthástáil déanta in 2014  

Vhi Swiftcare
88,000 duine a fuair cóir leighis in 2014
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TUARASCÁIL NA STIúRTHóIRÍ 

Tá áthas ar na Stiúrthóirí an 58ú Tuarascáil Bhliantúil dá 
gcuid a chur i láthair de réir Alt 20(1) den Acht Árachais 
Sláinte Shaorálaigh, 1957. Áirítear leis an tuarascáil seo 
Cuntais an Bhoird agus na nótaí gaolmhara atá mar chuid 
de na Cuntais, agus ullmhaíodh iad de réir na gcaighdeán 
cuntasaíochta a bhfuil glacadh coitianta leo in Éirinn 
agus comhlíonann siad Rialacháin na gComhphobal 
Eorpach (Gnóthais Árachais: Cuntais), 1996 agus Ráiteas 
ar Chleachtas Molta um Chuntasaíocht i nGnó Árachais 
(SORP) arna ghlacadh ag Cumann Árachóirí na Breataine.

1. Príomhghníomhaíochtaí 
Is corparáid reachtúil a bunaíodh faoin Acht Árachais 
Sláinte Shaorálaigh, 1957 é an Bord Árachais Sláinte 
Shaorálaigh agus tá sé ina chuspóir aige córas airgeadais 
a sholáthar do chúram sláinte príobháideach, á chur ar 
fáil ar bhunús cúnaimh fhrithpháirtigh.

2. Torthaí
Tá na torthaí comhdhlúite do na 12 mhí go dtí an 31 
Nollaig 2014 leagtha amach sa Chuntas Ioncaim agus 
Caiteachais.

3. Athbhreithniú ar an ngnó agus  
Forbairtí Amach Anseo

Tá athbhreithniú ar ghnó a rinneadh i rith na bliana, mar 
aon le tuairimí an Bhoird faoi fhorbairtí dóchúla amach 
anseo, le fáil i Ráiteas an Chathaoirligh.

4. Freagrachtaí na Stiúrthóirí 
Ceanglaítear ar na Stiúrthóirí ráitis airgeadais a ullmhú 
maidir le gach tréimhse airgeadais, ina dtugtar léargas 
fírinneach cóir ar staid chúrsaí an Bhoird agus ar 
bharrachas nó easnamh an Bhoird don tréimhse sin.

Agus na ráitis airgeadais sin á réiteach, ceanglaítear ar an 
Stiúrthóir:

• beartais chuntasaíochta a roghnú agus iad a chur i 
bhfeidhm go comhsheasmhach ina dhiaidh sin;

• breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá 
réasúnta agus stuama; agus

• na ráitis airgeadais a réiteach ar bhonn gnóthas 
leantach mura cuí a mheas go leanfaidh an Bord i 
mbun gnó.

Tá na Stiúrthóirí freagrach as leabhair chuntais chuí a 
choinneáil, ina nochtar le cruinneas réasúnta ag aon 
tráth staid airgeadais na heagraíochta agus lena gcuirtear 
ar a gcumas a chinntiú go bhfuil na ráitis airgeadais 
ullmhaithe de réir na gcaighdeán cuntasaíochta a bhfuil 

glacadh coitianta leo in Éirinn agus go gcomhlíonann siad 
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnóthais Árachais: 
Cuntais), 1996. 

Tá siad freagrach freisin as sócmhainní na heagraíochta 
a chosaint agus, dá bhrí sin, as céimeanna réasúnacha a 
ghlacadh chun calaois agus neamhrialtachtaí eile a bhrath 
agus a chosc.

5. Rialachas Corparáideach
Tacaíonn na Stiúrthóirí leis na prionsabail Rialachais 
Chorparáidigh atá mínithe i gCód Rialachais 
Chorparáidigh Bhanc Ceannais na hÉireann d’Institiúidí 
Creidmheasa agus do Ghnóthais Árachais, mar aon leis 
an gCód Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit. Cé 
nach bhfuil an Bord údaraithe faoi láthair ach i ndáil le 
gníomhaíochtaí idirghabhála amháin, tá iarracht déanta 
ag an mBord cloí le forálacha infheidhmithe an Chóid atá 
infheidhme, seachas i gcás ceapadh agus téarmaí oifige 
Stiúrthóirí, as a bhfuil an tAire Sláinte freagrach.

Bord na Stiúrthóirí
Is ar leithligh atá róil an Chathaoirligh agus an 
Phríomhfheidhmeannaigh. Is é an tAire Sláinte a 
cheapann gach Stiúrthóir. Bhí 14 chruinniú ag an 
mBord i rith 2014 agus bíonn sceideal foirmiúil 
ceisteanna aige curtha in áirithe dó go sonrach chun 
cinneadh a dhéanamh ina leith, lena n‑áirítear an plean 
straitéiseach foriomlán, pleananna bliantúla oibriúcháin, 
an tuarascáil bhliantúil agus na cuntais bhliantúla agus 
mórghníomhaíochtaí corparáideacha a fhaomhadh. 
Seoltar páipéir an Bhoird chuig gach comhalta i ndóthain 
ama roimh chruinnithe. Tá oiliúint agus treoir chuí ar fáil 
do gach Stiúrthóir nuair a cheaptar chuig an mBord iad, 
agus cuirtear oiliúint bhreise ar fáil ina dhiaidh sin, de réir 
mar is gá. Féadfaidh Stiúrthóirí comhairle neamhspleách 
ghairmiúil a fháil. Tá rochtain ag gach Stiúrthóir ar 
chomhairle agus ar sheirbhísí an Rúnaí agus tá clúdach 
árachas dliteanais Stiúrthóra i bhfeidhm. Tá próiseas i 
bhfeidhm ag an mBord chun breithmheas a dhéanamh ar 
a chuid feidhmíochta.
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Freastal ar Chruinnithe an Bhoird a bhí ar siúl i rith na bliana airgeadais

An Bord Iniúchadh

An Coiste  
Luach  

Saothair

 Bainistíocht 
Riosca agus 

Comhlíonadh Straitéis

Athbhreithniú 
ar Bhainistiú 

Costais

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

Martin Sisk 14* 14 5 5 3 3 4 4

Seamus Creedon 12 14 4* 4 2 3

Christy Cooney 2 2

Celine Fitzgerald 12 14 3* 4 5 5 1 4

Liam Downey 14 14 4 4 5* 5

Caitríona Hallahan 5 6 1* 1

John Melvin 13  14 4 4 3 3 4* 4

Terry Ó Niadh 14 14 4 4 3 3 3 4

An Dr Ruth Barrington 14 14 3 4 3 3 4 4

Paul O’Faherty 2 2

Joyce Brennan 2 2

Greg Sparks 1 1

Declan Moran 2 2

John O’Dwyer 14 14 5 5 4 4 3* 3 2 4

Colún A: líon na gcruinnithe sceidealta a ndearnadh freastal orthu le linn na tréimhse ina raibh an Stiúrthóir ina chomhalta den Bhord agus/nó den Choiste 
Colún B: líon na gcruinnithe sceidealta a tionóladh le linn na tréimhse ina raibh an Stiúrthóir ina chomhalta den Bhord agus/nó den Choiste *= Cathaoirleach an Choiste

Nóta:
An Coiste Iniúchóireachta – Chuaigh Caitríona Hallahan ar scor i mBealtaine 2014 agus tháinig Celine Fitzgerald ina hionad mar Chathaoirleach gníomhach.  
Ceapadh Greg Sparks ina Chathaoirleach den Choiste Iniúchóireachta i Nollaig 2014. Ceapadh Paul O’Faherty leis an gCoiste Iniúchóireachta i Nollaig 2014.
Bainistíocht Riosca agus Comhlíonadh – ceapadh Paul O’Faherty agus Joyce Brennan leis an gcoiste i Nollaig 2014.
An Coiste Luach Saothair – ceapadh Joyce Brennan leis an gcoiste seo i Nollaig 2014.

Ceapacháin/Éirí as i rith na bliana:
Chuaigh Christy Cooney ar scor an 23 Feabhra 2014 
Chuaigh Caitríona Hallahan ar scor an 15 Bealtaine 2014 
Ceapadh Paul O’Faherty an 26 Samhain 2014 Ceapadh 
Joyce Brennan an 26 Samhain 2014 
Ceapadh Declan Moran an 26 Samhain 2014 
Ceapadh Greg Sparks an 9 Nollaig 2014

An Coiste Iniúchóireachta
Tá an Coiste Iniúchóireachta, ar bhunaigh an Bord é, 
comhdhéanta de thriúr Stiúrthóirí Neamhfheidhmiúcháin 
ar a laghad. Tagann an Coiste Iniúchóireachta le chéile 
ceithre huaire sa bhliain ar a laghad agus déanann sé 
athbhreithniú ar na cuntais bhliantúla, ar cheisteanna maidir 
le stiúradh inmheánach agus ar éifeachtacht an iniúchta 
inmheánaigh agus sheachtraigh. Ina theannta sin, cuireann 
an Coiste Iniúchóireachta moltaí faoi bhráid an Bhoird 
maidir le hiniúchóirí seachtracha a cheapadh agus déanann 
sé measúnú ar a n‑oibiachtúlacht agus a neamhspleáchas. 
Déantar athbhreithniú freisin ar an bplean maidir le 
hiniúchadh seachtrach agus ar thorthaí ón iniúchadh ar 
na ráitis airgeadais. Tá príomhróil agus freagrachtaí an 
Choiste Iniúchóireachta leagtha amach i dtéarmaí tagartha, i 
scríbhinn, agus tá siad ar fáil ach iad a iarraidh.

Tá próiseas i bhfeidhm ag an gCoiste Iniúchóireachta 
chun a chinntiú nach mbeidh neamhspleáchas na 
hiniúchóireachta i gcontúirt, lena n‑áirítear monatóireacht 
a dhéanamh ar chineál agus mhéid na seirbhísí 
a sholáthraíonn na hiniúchóirí seachtracha trína 
athbhreithniú bliantúil ar tháillí a íoctar leis na hiniúchóirí 
seachtracha as seirbhísí iniúchóireachta agus seirbhísí 
neamh‑iniúchóireachta.

An Coiste Bainistithe Riosca agus Comhlíonta
Bhunaigh an Bord Coiste Bainistithe Riosca agus Comhlíonta 
in 2012. Cuimsíonn an Coiste meascán de Stiúrthóirí 
neamh‑fheidhmiúcháin agus de Stiúrthóirí feidhmiúcháin 
arb é a bpríomhchuspóirí chun maoirseacht, athbhreithniú 
agus monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmiú na gcóras um 
chomhlíonadh agus bainistiú riosca.

An Coiste Luach Saothair
Tá Coiste Luach Saothair, atá ceaptha ag an mBord, i bhfeidhm 
freisin atá comhdhéanta den Chathaoirleach agus beirt 
Stiúrthóirí Neamhfheidhmiúcháin. Tá an Coiste seo freagrach 
as iarrthóirí a mholadh maidir le ceapacháin chuig an lucht 
bainistíochta sinsearaí, agus as beartais luach saothair

Rialú Inmheánach
Tá éifeacht tugtha ag an mBord do na moltaí a dhéantar i 
Rialú Inmheánach: Treoir do Stiúrthóirí maidir le Cód Rialachais 
Chorparáidigh d’Institiúidí Creidmheasa agus Gealltanais 
Ghnóthais Árachais mar aon leis an gCód Cleachtais um 
Rialachas Comhlachtaí Stáit. Tá na Stiúrthóirí freagrach as 
córas rialaithe inmheánaigh an Bhoird agus as a éifeachtúlacht 
a athbhreithniú, agus comhlíonann siad an fhreagracht 
sin trí chruinnithe rialta den Choiste Iniúchóireachta. Tá an 
fhreagracht as cur i bhfeidhm an chórais sin tarmligthe acu 
don Bhainistíocht Feidhmiúcháin ar bhonn lá go lá.

Soláthraíonn an córas rialaithe inmheánaigh ráthaíocht 
réasúnta, seachas ráthaíocht iomlán, go bhfuil na sócmhainní 
á gcosaint ó úsáid nó diúscairt neamhúdaraithe, go bhfuil 
taifid chuntasaíochta chuí á gcoimeád agus gur iontaofa í an 
fhaisnéis arna soláthar leo, le haghaidh úsáid inmheánach 
agus foilsithe araon.
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Is iad seo a leanas príomhghnéithe an chórais:

• tá beartais, nósanna imeachta agus struchtúir fhoirmiúla 
eagraíochtúla i bhfeidhm lena dtacaítear le timpeallacht 
rialaithe láidir;

• áirítear leis an straitéis ghnó, leis an bpleanáil agus leis an 
bpróiseas buiséadta anailís ar na mór‑rioscaí gnó a mbíonn 
tionchar acu ar an eagraíocht; Próiseas leanúnach is ea 
measúnú riosca ar a leagann an Bord béim shuntasach;

• soláthraítear sraith chuimsitheach faisnéis bhainistíochta 
agus táscairí feidhmíochta go pras ar bhonn míosúil; 
Cumasaítear leis sin monatóireacht a dhéanamh ar an 
dul chun cinn os coinne aidhmeanna níos fadtéarmaí 
agus buiséid bhliantúla a mhonatóiriú, treochtaí a mheas 
agus gníomhú i ndáil le hathraithis; Ullmhaítear buiséid 
mhionsonraithe go bliantúil i gcomhthéacs pleananna 
straitéiseacha níos fadtéarmaí agus déantar iad a 
nuashonrú go rialta;

• déantar nósanna imeachta cuntasaíochta a dhoiciméadú, 
timthriallta idirbhirt a shainiú, cláir ama cuntasaíochta a 
mhionsonrú, comhéadain uathoibríocha a rialú, próisis 
athbhreithnithe agus réitigh a chur i bhfeidhm, dualgais 
a scaradh agus teorainneacha údaraithe a sheiceáil; 
Leithdháileadh freagracht i ndáil le gach mórfheidhm 
ghnó do bhaill foirne a bhfuil taithí agus cáilíochtaí acu;

• ullmhaíonn an fheidhm Iniúchóireachta Inmheánaí 
plean Iniúchóireachta Inmheánaí agus faomhann an 
Coiste Iniúchóireachta é. Tuairiscíonn an fheidhm 
Iniúchóireachta Inmheánaí don Choiste Iniúchóireachta 
ar bhonn leanúnach.

Sócmhainneacht agus Caipitliú 
Rinne an Bord iarratas ar údarú mar ghnóthas rialáilte 
árachais ag Banc Ceannais na hÉireann (‘an Banc’) i rith 
Bhealtaine 2014. Tá an próiseas iarratais ar údarú ar siúl go 
fóill agus d’eisigh an tAire Sláinte Ordú ón Aire a shíneann 
an tréimhse ar gá do Vhi na cúlchistí riachtanacha caipitil 
a bheith faighte aige laistigh di, go ndéanfaidh an Banc 
iad a údarú, a fhad leis an 31 Márta 2015. Leanann Vhi ag 
comhoibriú leis an mBanc fad atá breithniú á dhéanamh aige 
ar iarratas Vhi. Mar chuid den mheasúnú a dhéantar ar an 
iarratas ar údarú, cuireann an Banc roinnt breithniúchán i 
bhfeidhm, ina measc, i measc rudaí eile:

• inmharthanacht an ghnólachta

• leordhóthanacht an leibhéil reatha thuartha 
sócmhainneachta

Ullmhaíodh cuntais Bhord Vhi ar bhonn gnóthas leantach 
agus shásaigh na Stiúrthóirí dóibh féin go mbeidh dóthain 
acmhainní ag an mBord chun leanúint bheith ar an bhfód 
ag oibriú agus chun freastal ar riachtanais chorrlaigh 
shócmhainneachta don todhchaí intuartha. Nuair a bhí an 
dearcadh seo á chruthú, measann na Stiúrthóirí gur cuí 
amhlaidh a dhéanamh ar bhonn Phlean Oibriúcháin an 
Bhoird don bhliain 2015, measúnuithe ar thástáil struis, 
struchtúir fheabhsaithe rialachais a bheith i bhfeidhm, 
torthaí tréana oibriúcháin i rith 2014 a chuir go mór le staid 
na sócmhainneachta, clár athárachais ceithre bliana lenar 
comhaontaíodh ó 2014 go dtí 2017, breithniú agus anailís a 
dhéanamh ar roghanna caipitiúla eile.

Tá an Bord sásta nach n‑athróidh tabhairt isteach Threoir 
Sócmhinneachta an AE (dá dtagraítear mar ‘Sócmhainneacht 
II’) a bheidh éifeachtach an 1 Eanáir 2016, a cuspóir maidir le 
riachtanais acmhainn airgeadais.

6. Luach Saothair na Stiúrthóirí
Tá leibhéil an luacha saothair bhliantúil don Chathaoirleach 
agus do gach Stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin leagtha síos 
ag an Rialtas amhail €20,520 agus €11,970 faoi seach le 
héifeacht ón 1 Samhain 2011. 

7.  Príomhrioscaí agus  
príomh‑neamhchinnteachtaí

Ceanglaíonn dlí cuideachtaí na hÉireann ar chomhlachtaí 
anois cur síos a thabhairt ar na príomhrioscaí agus na 
príomh‑neamhchinnteachtaí atá le sárú acu. D’ainneoin 
nach bhfuil an Bord faoi réir forálacha dlí cuideachta, 
measann na Stiúrthóirí gur rialachas corparáideach 
slán é a leithéid de chur síos a sholáthar. Rinne an 
Bord athbhreithniú ar a chuid rioscaí ó pheirspictíocht 
straitéiseach agus oibriúcháin araon.

(i) Riosca Údaraithe:
Is príomhdhúshlán atá os comhair an Bhoird údarú a 
bhaint amach ó Bhanc Ceannais na hÉireann (‘an Banc’). 
Éilítear leis sin a bheith in ann a léiriú gurb ann do ghnó 
inbhuanaithe sa timpeallacht rialála a chuireann ar 
chumas na heagraíochta riachtanais sócmhainneachta 
an Bhainc a choimeád ar bun, lena mbeidh i gceist, i 
measc rudaí eile:

(a) méadú amach anseo ar éifeachtacht na 
Scéime um Chomhionannú Riosca

(b) caipiteal rialáa a bhainistiú agus úsáid á baint as 
athárachas, fiachas agus roghanna cistithe eile.

(ii) Riosca i leith Comhionannú neamhleor Riosca:
Chuir an tAcht Árachais Sláinte (Leasú), 2012 tús le 
Ciste um Chomhionannú Riosca atá á riaradh ag an 
Údarás Árachais Sláinte. Cuireadh tús leis an gciste ón 1 
Eanáir 2013 agus tá sé in ainm is tacú leis an margadh 
pobalrátaithe árachas sláinte trí chostais éileamh daoine 
aosta agus daoine breoite a roinnt i measc daoine óga 
agus sláintiúla i measc gach cuideachta phríobháideach 
árachas sláinte.

Soláthraíonn an scéim creidmheasanna sláinte a 
bhaineann le haois maidir leo siúd os cionn 60 bliain 
d’aois. Is éagsúil a bhíonn na creidmheasanna sláinte a 
íoctar ón gciste de réir aoise agus leibhéal cumhdaigh. 
Anuas air sin, tá beart um stádas sláinte ann a 
sholáthraíonn creidmheasanna sláinte maidir le gach 
fanacht thar oíche i leaba ospidéil.

Cistíonn tobhach árachas sláinte a íocann árachóirí 
sláinte, ar féidir é a athrú de réir leibhéal cumhdaigh 
agus aoise (leagtar amach sonraí iomlána faoi 
na tobhaigh agus na creidmheasanna mar 
fhaisnéis fhorlíontach sna Nótaí leis na Cuntais) na 
creidmheasanna go léir.

Tá an Scéim um Chomhionannú Riosca in ainm is an 
riosca breise a bhaineann le hárachas a sholáthar do 
chustaiméirí níos sine agus níos breoite a chúiteamh 
agus is é tuairim an Bhoird gur gá breis feabhais a chur 
ar éifeachtacht na Scéime um Chomhionannú Riosca ar 
aon dul le beartas an Rialtais.

(iii) Riosca Margaidh:
Anuas air sin, is iad na príomhrioscaí margaidh agus na 
príomh‑neamhchinnteachtaí atá roimh an ngnólacht:

TUARASCÁIL NA STIúRTHóIRÍ (AR LEANÚINT)
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(1) A inbhuaine atá margadh árachais sláinte 
phríobháidigh pobalrátaithe i gcomhthéacs na 
mbrúnna costais an‑suntasach seo a leanas:

(i) treochtaí déimeagrafacha, agus méadú 
suntasach ag teacht ar chostais árachais 
sláinte phríobháidigh mar gheall ar an 
bpobal a bheith ag dul in aois;

(ii) timpeallacht dhúshlánach gheilleagrach, 
ina bhféadfadh nach féidir daoine íoc as 
árachas sláinte príobháideach a thuilleadh;

(iii) méadú ar chumas, úsáid agus ar 
chóireálacha, a bhfuil méadú suntasach 
ar chostais ina thoradh air;

(iv) muirir mhéadaithe ospidéil phoiblí, a 
ndéanann an rialtas agus eisean amháin, 
cinneadh orthu; boilsciú leanúnach ar 
chostais leighis, a eascraíonn as forbairt 
teicneolaíochtaí, drugaí, cóireála nua srl;

(2) I mí Feabhra 2010, thionscain an Coimisiún Eorpach 
cás i gcoinne Stát na hÉireann a bhí dírithe ar 
dhíolúine leanúnach Bhord Árachas Sláinte Saorálach 
Vhi Healthcare i leith chur i bhfeidhm rialacha 
maoirsithe an AE maidir le hárachas neamhshaoil.

An 29 Meán Fómhair 2011, chinn an Chúirt 
Bhreithiúnais Eorpach gur theip ar Éirinn a 
hoibleagáidí a chomhlíonadh faoi threoracha iomchuí 
an AE maidir leis an mainneachtain um reachtaíocht 
árachais an Aontais Eorpaigh a chur i bhfeidhm 
ina hiomláine ar gach gnóthas árachais ar bhonn 
neamh‑idirdhealaitheach. Ar ordú an Stáit, cuireadh 
tús le próiseas agus is é is aidhm den phróiseas teacht 
ar an bpointe údaraithe, faoi réir fhaomhadh Bhanc 
Ceannais na hÉireann agus Ordú ón Aire a shínfidh 
an tréimhse inar gá do Vhi na cúlchistí riachtanacha 
caipitiúla a bheith faighte aige atá le húdarú ag an 
mBanc, faoi mar a leagtar amach thuas.

(3) Faoin Acht Árachais Sláinte Shaorálaigh (Leasú), 
2008, tugadh cumhachtaí tráchtála breise 
do Vhi ach ní bheidh feidhm acu ach amháin 
tar éis do Bhanc Ceannais na hÉireann é a 
fhaomhadh agus a údarú (féach 2 thuas).

Baineann Vhi Healthcare úsáid as roinnt Eochairtháscairí 
Feidhmíochta ar fud a chuid gníomhaíochtaí éagsúla agus tá 
na cinn is suntasaí leagtha amach sa Tuarascáil Bhliantúil.

8. Íoc Pras Cuntas
Aithníonn an Bord an fhreagracht atá air as a chinntiú go 
gcomhlíonfar forálacha an Achta um Íoc Pras Cuntas, 1997 
(arna leasú le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (íocaíocht 
dhéanach in idirbhearta tráchtála), 2012). Tá nósanna 
imeachta i bhfeidhm chun na dátaí a aithint ar a mbíonn 
sonraisc dlite le híoc agus chun íocaíochtaí a dhéanamh ar na 
dátaí sin, agus dá réir sin, tá an Bord sásta gur chomhlíon an 
Bord Árachais Sláinte Shaorálaigh riachtanais na Rialachán.

9. Fochuideachtaí agus gnóthais ghaolmhara
Tá fochuideachtaí an Bhoird agus a chuid gnóthais eile, 
amhail an 31 Nollaig 2014, leagtha amach i nóta 24.

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

11. Iniúchóirí Neamhspleácha
Cuireann na hiniúchóirí neamhspleácha, Deloitte & Touche, 
Cuntasóirí Cairte, iad féin i láthair le haghaidh atofa de réir 
Alt 19 (2) den Acht Árachais Sláinte Shaorálaigh, 1957.

Thar ceann an Bhoird

 

Seamus Creedon greg Sparks 
Stiúrthóir Stiúrthóir

An 24 Márta 2015
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TUARASCÁIL NA NINIúCHóIRÍ 

Tuarascáil na nIniúchóirí Neamhspleácha  
le Stiúrthóirí Bhord an Bhoird Árachais  
Sláinte Shaorálaigh
Tá iniúchadh déanta againn ar ráitis airgeadais an Bhoird 
Árachais Sláinte Shaorálaigh don bhliain dar chríoch an 31 
Nollaig 2014, lena gcuimsítear Ráitis Airgeadais an Ghrúpa: 
an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais Comhdhlúite, an 
Clár Comhardaithe Comhdhlúite, an Ráiteas Comhdhlúite 
ar Shreabhadh Airgid agus Ráiteas Comhdhlúite na 
nGnóthachan agus na gCaillteanas Aitheanta Iomlán; agus 
Ráitis Airgeadais na Cuideachta: an Clár Comhardaithe, 
an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid agus an Ráiteas na 
nGnóthachan agus gCaillteanas Aitheanta Iomlán agus 
an ráiteas faoi na beartais chuntasaíochta agus na nótaí 
gaolmhara 1–28. Is é an creat tuairiscithe airgeadais a 
cuireadh i bhfeidhm ina n‑ullmhú ná dlí na hÉireann agus na 
caighdeáin chuntasaíochta arna n‑eisiúint ag an gComhairle 
Tuairiscithe Airgeadais agus arna bhfógairt ag Institiúid na 
gCuntasóirí Cairte in Éirinn (an Cleachtas Cuntasaíochta a 
bhfuil Glacadh Coitianta leis in Éirinn).

Freagrachtaí na stiúrthóirí agus na 
n‑iniúchóirí faoi seach
Mar a mhínítear níos iomláine sa ráiteas ar Fhreagrachtaí 
na Stiúrthóirí, tá na stiúrthóirí freagrach as ullmhú na 
ráiteas airgeadais chun léargas fírinneach cóir a thabhairt. 
Táimid féin freagrach as iniúchadh a dhéanamh ar na ráitis 
airgeadais agus tuairim a chur in iúl ina leith i gcomhréir le 
dlí na hÉireann agus leis na Caighdeáin Idirnáisiúnta maidir le 
hIniúchóireacht (an Ríocht Aontaithe agus Éire). Cuirtear de 
cheangal orainn faoi na caighdeáin sin cloí leis na Caighdeáin 
Eiticiúla d’Iniúchóirí de chuid an Bhoird um Chleachtais 
Iniúchóireachta (BCIanna).

Scóip iniúchta na ráiteas airgeadais
Is éard atá i gceist le hiniúchadh fianaise a fháil faoi na 
suimeanna agus an nochtadh sna ráitis airgeadais ar leor iad 
le dearbhú réasúnta a thabhairt nach bhfuil aon mhí‑ráiteas 
ábhartha sna ráitis airgeadais, bíodh calaois nó earráid is 
cúis leo. Áirítear leis seo measúnú ar an méid a leanas: cibé 
acu an bhfuil nó nach bhfuil na beartais chuntasaíochta 
oiriúnach do chúinsí an ghrúpa agus an Bhoird agus 
cibé acu ar cuireadh nó nár cuireadh i bhfeidhm iad go 
comhsheasmhach; réasúntacht na meastachán suntasach 
cuntasaíochta a rinne na stiúrthóirí; agus an cur i láthair 
foriomlán sna ráitis airgeadais. Sa mhullach air sin, léimid an 
fhaisnéis uile airgeadais agus neamhairgeadais i dTuarascáil 
na Stiúrthóirí agus sna Ráitis Airgeadais Chomhdhlúite 
chun neamh‑chomhsheasmhacht ábhartha a shainaithint 
leis na ráitis airgeadais iniúchta agus chun aon fhaisnéis a 
shainaithint is dealraitheach atá mícheart i dtaobh cúrsaí 
ábhartha de bunaithe ar an eolas a fuaireamar fad a bhíomar 
ag tabhairt faoin iniúchadh nó atá neamh‑chomhsheasmhach 
leis an eolas sin. Má thugaimid aon mhí‑ráitis nó 
neamh‑chomhsheasmhacht ábhartha faoi deara, déanaimid 
breithniú ar na himpleachtaí dár dtuarascáil.

Tuairim ar na ráitis airgeadais
Inár dtuairim:

• tugann na ráitis airgeadais cuntas fíor agus cothrom, i 
gcomhréir leis an gCleachtas Cuntasaíochta lena bhfuil 
Glacadh Ginearálta in Éirinn, ar staid ghnóthaí an ghrúpa 
agus an Bhoird amhail an 31 Nollaig 2014 agus ar bhrabús 
an ghrúpa don bhliain dar críoch an tráth sin: agus

• ullmhaíodh na ráitis airgeadais i gcomhréir leis an Acht 
Árachais Sláinte Shaorálaigh, 1957 agus Rialacháin na 
gComhphobal Eorpach (Gnóthais Árachais: Cuntais), 1996. 

Béim ar Ábhar – Sócmhainneacht agus 
Caipitliú
Agus muid ag teacht ar ár dtuairim faoi na ráitis airgeadais, 
nach modhnaithe í, dírímid d’aird ar nóta 1 maidir leis an 
iarratas a rinne an Bord ar údarú mar ghnóthas rialaithe 
árachais ag Banc Ceannais na hÉireann (‘an Banc’). Tá an 
próiseas iarratais ar údarú ar siúl go fóill agus d’eisigh an 
tAire Sláinte Ordú ón Aire a shíneann an tréimhse ar gá do 
Vhi na cúlchistí riachtanacha caipitil a bheith faighte aige 
laistigh di, go ndéanfaidh an Banc iad a údarú, a fhad leis an 
31 Márta 2015.

Ábhair a gceanglaítear orainn tuairisciú orthu 
trí eisceacht 
Níl aon rud le tuairisciú againn maidir leis an méid a leanas;

• Faoi fhorálacha an Achta Árachais Sláinte Shaorálaigh, 
1957.

• Faoin gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit 
(‘an Cód’), ceanglaítear orainn tuairisciú duit mura léiríonn 
an ráiteas maidir leis an gcóras rialaithe inmheánaigh 
airgeadais a theastaíonn faoin gCód, faoi mar a áirítear 
le Tuarascáil na Stiúrthóirí, comhlíonadh alt 13.1 (iii) an 
Chóid ag an nGrúpa nó mura bhfuil sé comhsheasmhach 
leis an bhfaisnéis a bhfuilimid feasach uirthi ónár n‑obair 
iniúchta ar na ráitis airgeadais.

Deloitte & Touche 
Cuntasóirí Cairte agus Gnóthas Iniúchóireachta Reachtúla, 
Baile Átha Cliath

An 24 Márta 2015
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AN RÁITEAS AR BHEARTAIS CHUNTASAÍOCHTA

Bonn an Réitigh
Ullmhaítear na cuntais de réir na gcaighdeán cuntasaíochta 
a bhfuil glacadh coitianta leo in Éirinn agus comhlíonann 
siad Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnóthais 
Árachais: Cuntais), 1996 agus an Ráiteas ar Chleachtas 
Molta um Chuntasaíocht i nGnó an Árachais (SORP) 
arna ghlacadh ag Cumann Árachóirí na Breataine. 
Ullmhaítear na cuntais ar bhonn comhdhlúite. Déantar 
gach idirbheart, gach iarmhéid, gach ioncam agus gach 
costas laistigh den Ghrúpa a dhíothú ar chomhdhlúthú.

Is iad seo a leanas na príomhbheartais chuntasaíochta arna 
nglacadh:

Bonn na Cuntasaíochta
Ullmhaítear na cuntais faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil, 
arna mhionathrú ag athluacháil infheistíochtaí áirithe. Le 
hullmhú na gcuntas de réir na gcleachtas cuntasaíochta a 
bhfuil glacadh coitianta leo, ceanglaítear go mbainfí leas 
as an mbreithiúnas nuair a bhíonn beartais chuntasaíochta 
an Bhoird á gcur i bhfeidhm. Baineann na réimsí ina bhfuil 
ardleibhéal breithiúnais nó castachta i gceist, nó na réimsí ina 
mbaineann suntas leis na toimhdí nó na meastacháin i leith na 
gcuntas, le forálacha maidir le héilimh atá gan íoc agus rioscaí 
neamhéagtha den chuid is mó, agus déantar doiciméadú orthu 
sna beartais chuntasaíochta anseo thíos. Tá na forálacha le 
haghaidh éilimh gan íoc agus rioscaí neamhéagtha bunaithe 
ar mhodhanna ríofa achtúireacha arna n‑athbhreithniú ag 
achtúirí comhairleacha an Bhoird, Towers Watson Limited.

Préimheanna geallta
Is éard atá i gceist le méid comhlán na bpréimheanna 
geallta ná an t‑ioncam préimhe is infhaighte ó bhaill 
maidir le polasaithe a thosaítear sa bhliain airgeadais.

Is éard atá i gceist le préimheanna neamhthuillte ná an 
chuid sin de na préimheanna a gealladh sa bhliain a 
bhaineann leis an téarma neamhéagtha de pholasaithe 
atá i bhfeidhm ag dáta an chláir chomhordaithe, 
agus iad ríofa ar bhonn cionroinnt ama.

Éilimh a Tabhaíodh
Is éard atá i gceist le héilimh a tabhaíodh ná éilimh agus costais 
ghaolmhara a íocadh i rith na bliana mar aon le hathruithe 
ar fhorálacha le haghaidh éileamh gan íoc, lena n‑áirítear 
forálacha le haghaidh costas measta na n‑éileamh atá 
tuairiscithe ach nach bhfuil íoctha fós, éilimh atá tabhaithe ach 
nach bhfuil tuairiscithe agus costais láimhseála ghaolmhara.

Léiríonn an soláthar comhlán d’éileamh an dliteanas measta 
ag éirí as éilimh mhíochaine arna dtabhú sa bhliain airgeadais 
reatha agus sna blianta airgeadais roimhe sin nach raibh éilimh 
íoctha ina leith fós.

Áirítear leis an soláthar liúntas le haghaidh láimhseáil éileamh 
agus costas.

Déantar an soláthar d’éilimh a mheas ar bhonn na faisnéise 
is fearr atá ar fáil chomh maith le faisnéis agus teagmhais ina 
dhiaidh sin. Cuirtear coigeartuithe ar mhéid an tsoláthair le 
haghaidh éileamh maidir le blianta roimhe sin san áireamh 
sa chuntas ioncaim agus caiteachais sa bhliain airgeadais ina 
ndéantar an t‑athrú.

Rioscaí Neamhéagtha
Déantar soláthar, bunaithe ar fhaisnéis atá ar fáil ag dáta 
an chláir chomhordaithe, d’aon easnaimh mheasta um 
fhrithghealladh a bhaineann le rioscaí neamhéagtha agus an 
toradh infheistíochta ábhartha san áireamh. Déantar toimhdí 
stuama ionas gur cheart go mbeadh an soláthar leordhóthanach 
i gcúinsí neamhfhabhracha atá measartha intuartha.

Cánachas Iarchurtha
Soláthraítear cánachas iarchurtha ar dhifríochtaí uainithe idir 
barrachas incháinithe an Bhoird agus a bharrachas mar a 
shonraítear sna cuntais é. Déantar na soláthairtí ar na rátaí 
cánach a mheastar a bheidh i bhfeidhm sna tréimhsí ina meastar 
go n‑aisiompóidh na difríochtaí uainithe. Aithnítear sócmhainní 
cánach iarchurtha sa mhéid is gur dóchúil go n‑aisghabhfar iad.

Sochar um Chomhionannú Riosca agus an 
Tobhach Árachas Sláinte
Is éard atá sna Sochair um Chomhionannú Riosca agus 
an Tobhach Árachas Sláinte atá geallta, na suimeanna atá 
infhaighte/iníoctha leis an Údarás Árachais Sláinte agus na 
Coimisinéirí Ioncaim maidir le beartais a gcuirtear tús leo sa 
bhliain airgeadais. Léiríonn an soláthar do shochair/tobhach 
neamhthuillte/neamhchaite an chomhréir de shochair/den 
tobhach a gealladh sa bhliain sin a bhaineann le téarma 
neamhéagtha na mbeartas atá i bhfeidhm ar dháta an 
chláir chomhardaithe, a ríomhadh ar bhonn cionroinnt ama. 
Aithnítear an glantairbhe ar bhonn préimh thuillte thar shaolré 
na mbeartas agus cuirtear san áireamh é mar ioncam teicniúil 
eile sa chuntas ioncaim agus caiteachais.

Sócmhainní Inláimhsithe
Luaitear sócmhainní inláimhsithe ar chostas lúide dímheas 
carnach. Déantar dímheas a ríomh d’fhonn costas na 
sócmhainní seasta a dhíscríobh thar a saolré ionchais mheasta 
ar bhonn líne dhíreach mar seo a leanas:

Mótarfheithiclí 4 bliana
Trealamh ríomhaire agus Bogearraí 4 bliana
Troscán, feistis, trealamh leighis agus oifige 5 bliana

Caipitlítear agus dímheastar caiteachas a tabhaíodh ar chórais 
ríomhaire a fhorbairt atá mór i dtaobh méide agus a meastar 
a mbaineann sochar geilleagrach leis don Bhord a mhair breis 
agus bliain amháin amach anseo thar an tréimhse ina meastar go 
n‑eascróidh na sochair gheilleagracha. Tá an tréimhse seo faoi réir 
tréimhse uasta ceithre bliana. I gcás neamhchinnteachta maidir 
lena shochar geilleagrach amach anseo, gearrtar an caiteachas ar 
an gcuntas Ioncaim agus Caiteachais.

Infheistíochtaí
Sonraítear infheistíochtaí atá sealbhaithe le haghaidh trádála, 
lena n‑áirítear urrúis liostaithe, ar an luach margaidh. Is éard atá 
sa luach margaidh ná an praghas tairgthe, lúide ús fabhraithe ag 
dáta an chláir chomhordaithe. Cinntear gnóthachain/caillteanais 
réadaithe ar idirbhearta infheistíochta ar bhonn meánchostais 
agus déantar taifead orthu 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 
arna ráthú ag an rialtas, ar an gcostas amúchta thar an tréimhse 
idir an dáta ceannaigh agus an dáta fuascailte.
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Déantar luacháil ar thalamh agus ar fhoirgnimh go bliantúil 
ar bhonn luacháil margaidh oscailte. Déanann luachálaithe 
neamhspleácha atá cáilithe go gairmiúil na luachálacha. 
Coinnítear na hionaid réadmhaoine uile atá áitithe ag an mBord 
i ndea‑riocht i gcónaí ó thaobh deisiúcháin. Dá bhrí sin, measann 
na stiúrthóirí, i gcomhthéacs saolta geilleagracha agus luachanna 
iarmharacha na n‑ionad réadmhaoine sin, nach mbeadh dímheas 
suntasach i gceist, agus ar an ábhar sin, ní sholáthraítear é.

Bearnú
Déantar measúnú ar shócmhainní airgeadais, seachas iad 
siúd ar an luach margaidh, le haghaidh táscairí bearnaithe 
ag dáta gach cláir chomhordaithe. Bíonn sócmhainní 
airgeadais bearnaithe nuair is ann d’fhianaise oibiachtúil 
gurb amhlaidh, mar thoradh ar theagmhas amháin nó níos 
mó a tharla tar éis na sócmhainne airgeadais a aithint i 
dtosach, gur cuireadh isteach ar shreabhadh airgid measta 
na hinfheistíochta sa todhchaí.

Ioncam Infheistíochta 
Glactar leis go n‑áirítear leis an ús ar stoic agus taiscí 
bainc ar ús seasta ioncam arna thuilleadh ar bhonn lá go 
lá. Tugtar cuntas ar an ioncam uile ar bhonn fabhraithe. 
Áirítear ioncam ó ghnáthscaireanna ar bhonn na ndíbhinní a 
fhaightear i rith na bliana airgeadais.

Toradh ar Infheistíocht
Tuairiscítear na torthaí oibriúcháin bunaithe ar an toradh iarbhír 
ar infheistíocht. 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, 
Fochuideachtaí agus gnóthais Chomhlaigh
Tugtar cuntas ar fhochuideachtaí faoin modh costais. Tugtar 
cuntas ar ghnóthais chomhlaigh agus ar chomhfhiontair faoi 
mhodh an chothromais ghlain.

Sochair Scoir
Déantar an costas a bhaineann le sochair a sholáthar agus 
dliteanais na bpleananna le sochar sainithe a chinneadh trí 
mhodh na n‑aonad réamh‑mheasta creidmheasa a úsáid, 
agus déantar luachálacha achtúireacha ag dáta gach cláir 
chomhardaithe.

Aithnítear costas reatha seirbhíse, costas 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 iomlán. Aithnítear costas seirbhíse san am a 
caitheadh láithreach. Aithnítear an barrachas glan nó an 
t‑easnamh glan ar an scéim pinsin le sochar sainithe, glan ó 
chánachas iarchurtha, ar an gclár comhardaithe.

Ina theannta sin, feidhmíonn an Chuideachta plean scoir le 
ranníocaíochtaí sainithe d’fhostaithe cáilitheacha a roghnaíonn 
a bheith páirteach ann.

Sealbhaítear sócmhainní na bpleananna sin ar leithligh 
uathu siúd de chuid na Cuideachta, i gcistí atá faoi rialú na 
nIontaobhaithe. Cuirtear costais a eascraíonn ina leith sin de 
mhuirear ar an Ráiteas Ioncaim Comhdhlúite mar chostas de 
réir mar a bhíonn siad dlite.

Ioncam Eile
Aithnítear ioncam eile sa chuntas ioncaim agus caiteachais sa 
tréimhse ina dtuilltear é agus léiríonn sé an luach sonraisc agus 
luach na hoibre idir lámha maidir le seirbhísí arna soláthar, gan 
cáin bhreisluacha.

Costais Éadála Iarchurtha
Na costais a thabhaítear i rith na bliana airgeadais atá inchurtha 
go díreach i leith gnó nua a ghnóthú, cuirtear iad de chostas sa 
tréimhse chuntasaíochta chéanna ina dtuilltear na préimheanna 
lena mbaineann siad. Aithnítear na costais fála eile go léir mar 
chostas nuair a thabhaítear iad.

Tar éis iad a aithint i dtosach, iarchuirtear na costais sin 
i gcomhréir leis an soláthar le haghaidh préimheanna 
neamhthuillte. I bhfriotal eile, is ionann an méid atá iarchurtha 
agus comhréir na gcostas fála iomlán le seasamh ag an soláthar 
le haghaidh préimheanna neamhthuillte agus préimheanna 
geallta comhlána. Déantar taifead ar an amúchadh sa chuntas 
ioncaim agus caiteachais.

Déantar athbhreithniú ar chostais fála 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 an stoc trealamh míochaine agus sonraítear é 
ar a chostas nó a ghlanluach inréadaithe, cibé acu is ísle, ar 
bhonn ‘an chéad cheann isteach, an chéad cheann amach.’ 
Cuimsíonn an costas an luach sonraisc ó na soláthraithe. Tá an 
glanluach inréadaithe bunaithe ar an bpraghas díola measta 
lúide aon chostais bhreise a mheastar a thabhófar roimh 
chomhlíonadh agus dhiúscairt.

Soláthairtí do dhliteanais 
Táthar tar éis soláthairtí a chur san áireamh maidir le 
hoibleagáidí reatha aithnide a eascraíonn ó theagmhais san am 
atá caite bunaithe ar mheastacháin an lucht bainistíochta, lena 
n‑áirítear athbhreithniú ar an bhfaisnéis a bhfuil fáil uirthi agus 
comhairle sheachtrach iomchuí nuair atá a leithéid ar fáil.

Athárachas
Na préimheanna atá iníoctha i ndáil le hathárachas géillte, 
aithnítear iad sa tréimhse ina ndéantar an conradh athárachais, 
agus ní bhaineann sé sin ach le préimheanna arna dtuilleamh sa 
bhliain airgeadais reatha.

Tá sócmhainn athárachais (scair na n‑athárachóirí de na héilimh 
gan íoc) aitheanta chun léiriú a dhéanamh ar an méid a mheastar 
atá inghnóthaithe faoi na conarthaí athárachais i ndáil le héilimh 
gan íoc a tuairiscíodh faoi dhliteanais árachais. Déantar luacháil 
ar an méid atá inghnóthaithe ó athárachóirí ar dtús ar an mbonn 
céanna leis an soláthar i leith na n‑éileamh bunaidh. Déantar 
an méid inghnóthaithe a laghdú nuair is ann do theagmhas a 
thagann chun cinn tar éis an aitheantais tosaigh lena dtugtar 
fianaise oibiachtúil go bhféadfadh sé nach bhfaighidh an 
Chuideachta gach suim atá dlite faoin gconradh, agus nuair a 
bhíonn tionchar intomhaiste, arb iontaofa é, ag an teagmhas ar 
an méid a mheastar a bheidh inghnóthaithe ón athárachóir.

Cistí arna siarchoinneáil ón Athárachóir 
Is ar bhonn cistí arna siarchoinneáil atá an conradh athárachais. 
Faoi na comhaontuithe, coinníonn an Bord préimheanna arb 
ionann iad leis an tsócmhainn athárachais, ar a laghad, i gcónaí.

AN RÁITEAS AR BHEARTAIS CHUNTASAÍOCHTA (AR LEANÚINT)
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CUNTAS COMHdHLúITE IONCAIM AgUS CAITEACHAIS

Cuntas Teicniúil don bhliain dar críoch 31 an 31 Nollaig

2014 2013

Nótaí €m €m

gníomhaíochtaí Leantacha  

Préimheanna Tuillte, glan ó athárachas: 2
Ollphréimheanna geallta  1,455.9  1,494.7 

Préimheanna árachais amach (724.0) (734.7)

Athrú ar an ollsoláthar do phréimheanna neamhthuillte  6.5 (4.3)

Athrú ar scair phréimheanna neamhthuillte an athárachóra (144.0) –

 594.4  755.7 

Ioncam infheistíochta leithdháilte a aistríodh ón gcuntas neamhtheicniúil  17.6  14.0 

 612.0  769.7 

Ioncam teicniúil eile, glan ó athárachas:
Scéim um Chomhionannú Riosca – comhlán 3  71.8  68.5 
Éilimh a tabhaíodh – scair an athárachóra (43.1) (34.3)

Coimisiúin athárachais  75.9  64.8 

 104.6  99.0 

Éilimh a tabhaíodh, glan ó athárachas:
Éilimh a íocadh – comhlán (1,242.2) (1,181.8)

Éilimh a íocadh – scair an athárachóra  703.1  469.2 

Athrú ar an soláthar d’éilimh – comhlán (134.6) (184.0)

Athrú ar an soláthar d’éilimh – scair an athárachóra  138.6  206.5 

 4 (535.1) (690.1)

glanchostais oibriúcháin 5 (118.2) (99.5)

Iarmhéid sa chuntas teicniúil  63.3  79.2 

Cuntas Neamhtheicniúil don bhliain dar críoch an 31 Nollaig

2014 2013

Nótaí €m €m

gníomhaíochtaí Leantacha
Iarmhéid sa chuntas teicniúil  63.3  79.2 

Ioncam infheistíochta 6  17.6  14.0 
Toradh ar ioncam infheistíochta leithdháilte a aistríodh chuig an gcuntas teicniúil (17.6) (14.0)

 63.3  79.2 

Ioncam Eile 25  3.9  0.5 
Costais Eile 26 (10.6) (5.8)

Barrachas ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas  56.6  73.9 

Cánachas ar ghnáthghníomhaíochtaí 7 (6.8) (8.9)
Barrachas ar ghnáthghníomhaíochtaí i ndiaidh cánachais a aistríodh chuig cúlchistí 8  49.8  65.0 

D’fhaomh an Bord na cuntais an 24 Márta 2015, agus shínigh na daoine seo a leanas iad ar a shon:

 

Seamus Creedon greg Sparks 
Stiúrthóir Stiúrthóir
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AN CLÁR COMHdHLúITE COMHARdAITHE

Sócmhainní Amhail an 31 Nollaig 

2014 2013

Nótaí €m €m

Infheistíochtaí
Talamh agus Foirgnimh 9  21.1  19.5 
Infheistíochtaí airgeadais eile 10  1,106.7  1,016.8 

Scair an Athárachóra de Sholáthairtí Teicniúla
Éilimh gan íoc  345.1  206.5 

Scair phréimheanna neamhthuillte an athárachóra  144.0 –

Féichiúnaithe
Féichiúnaithe ó chustaiméirí ag eascairt as oibríochtaí árachais operations  408.5  411.7 

Féichiúnaithe ó oibriúcháin athárachais  6.4 –
Féichiúnaithe eile 11  262.3  235.1 

Sócmhainní Eile
Sócmhainní inláimhsithe 12  5.9  5.6 

Airgead sa bhanc agus ar láimh  21.3  9.5 

Cánachas Iarchurtha 13  2.4  2.7 

Réamhíocaíochtaí agus ioncam fabhraithe
Réamhíocaíochtaí  2.1  2.2 

Ús fabhraithe  13.3  12.5 
Costais Éadála iarchurtha 14  4.2  4.6 

Sócmhainní Iomlána  2,343.3  1,926.7 

dliteanais Amhail an 31 Nollaig

2014 2013

Nótaí €m €m

Cúlchistí

Cúlchiste ginearálta  453.7  388.9 

Soláthairtí teicniúla
Soláthar do phréimheanna neamhthuilte  490.5  497.0 

Éilimh gan íoc – Comhlán  648.6  523.9 

Cistí a siarchoinneáladh don Athárachóir  489.1  206.5 

Creidiúnaithe
Creidiúnaithe a eascraíonn as árachas díreach insurance operations  45.1  35.6 

Creidiúnaithe a eascraíonn as oibríochtaí athárachais –  30.3 
Creidiúnaithe agus fabhruithe eile 15  199.3  186.6 

Rótharraingt bhainc  0.4  24.2 

dliteanas na Sochar Scoir 16  16.6  33.7 

dliteanais Iomlána  2,343.3  1,926.7 

D’fhaomh an Bord na cuntais an 24 Márta 2015, agus shínigh na daoine seo a leanas iad ar a shon:

 

Seamus Creedon greg Sparks 
Stiúrthóir Stiúrthóir
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CLÁR COMHARdAITHE AN BHOIRd

Sócmhainní Amhail an 31 Nollaig 

2014 2013

Nótaí €m €m

Infheistíochtaí
Talamh agus foirgnimh 9  21.1  19.5 
Infheistíochtaí airgeadais eile 10  1,107.9  1,017.9 

Scair an Athárachóra de Sholáthairtí Teicniúla
Éilimh gan íoc  345.1  206.5 

Scair phréimheanna neamhthuillte an athárachóra  144.0 –

Féichiúnaithe
Féichiúnaithe ó chustaiméirí ag eascairt as oibríochtaí árachais  407.4  411.7 

Féichiúnaithe ó oibríochtaí athárachais  6.4 –
Féichiúnaithe eile 11  262.5  235.0 

Sócmhainní Eile
Sócmhainní inláimhsithe 12  5.8  5.4 

Airgead sa bhanc agus ar láimh  20.3  9.3 

Cánachas iarchurtha 13  2.4  2.7 

Réamhíocaíochtaí agus ioncam fabhraithe
Réamhíocaíochtaí  2.2  2.2 

Ús fabhraithe  13.3  12.5 
Costais éadála iarchurtha 14  4.2  4.6 

Sócmhainní Iomlána  2,342.6  1,927.4 

dliteanais Amhail an 31 Nollaig 

2014 2013

Nótaí €m €m

Cúlchistí
Cúlchiste ginearálta  452.6  389.1 

Soláthairtí teicniúla
Soláthar do phréimheanna neamhthuillte  490.5  497.0 

Éilimh gan íoc – Comhlán  650.6  525.5 

Cistí arna siarchoinneáil don Athárachóir  489.1  206.5 

Creidiúnaithe
Creidiúnaithe a eascraíonn as oibríochtaí díreacha árachais  45.0  35.4 

Creidiúnaithe a eascraíonn as oibríochtaí athárachais –  30.3 
Creidiúnaithe agus fabhruithe eile 15  197.8  185.7 

Rótharraingt bhainc  0.4  24.2 

dliteanas na Sochar Scoir 16  16.6  33.7 

dliteanais Iomlána  2,342.6  1,927.4 

D’fhaomh an Bord na cuntais an 24 Márta 2015, agus shínigh na daoine seo a leanas iad ar a shon:

 

Seamus Creedon greg Sparks 
Stiúrthóir Stiúrthóir
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AN RÁITEAS COMHdHLúITE AR SHREABHAdH AIRgId

don bhliain dar críoch an 31 Nollaig

Nótaí 2014 2013

€m €m

Glan‑insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 17  140.8  211.0 

Cánachas (6.5) –

Caiteachas caipitil (6.2) (4.5)

 128.1  206.5 

Rinneadh sreabhadh airgid a infheistiú mar seo a leanas:
Méadú/(laghdú) ar shealúchais airgid thirim 35.5 (7.7)
Glan‑infheistíocht phunainne 18 & 20  92.6  214.2 

glanmhéadú ar shreafaí airgid 19  128.1  206.5 

RÁITEAS COMHdHLúITE NA NgNóTHACHAN AgUS  
NA gCAILLTEANAS AITHEANTA IOMLÁN

don bhliain dar críoch an 31 Nollaig

2014 2013

Nótaí €m €m

Barrachas don tréimhse airgeadais  49.8  65.0 

Gnóthachan/(caillteanas) achtúireach ar an scéim pinsin 16  14.4 (0.5)

gnóthachain aitheanta iomlána a bhaineann leis an tréimhse  64.2  64.5 
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RÁITEAS AN BHOIRd AR SHREABHAdH AIRgId

don bhliain dar críoch an 31 Nollaig

Nótaí 2014 2013

€m €m

Glan‑insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 17  140.1  210.5 

Cánachas (6.5) –

Caiteachas caipitil (6.1) (4.4)

 127.5  206.1 

Rinneadh sreabhadh airgid a infheistiú mar seo a leanas:
Méadú/(laghdú) ar shealúchais airgid thirim  34.7 (7.8)
Glan‑infheistíocht phunainne 18 & 20  92.8  213.9 

glanmhéadú ar shreafaí airgid 19  127.5  206.1 

RÁITEAS AN BHOIRd AR gHNóTHACHAIN AgUS  
CAILLTEANAIS AITHEANTA IOMLÁNA

don bhliain dar críoch an 31 Nollaig

2014 2013

Nótaí €m €m

Barrachas don tréimhse airgeadais  49.3  64.9 

Gnóthachan/(caillteanas) achtúireach ar an scéim pinsin 16  14.4 (0.5)

gnóthachain aitheanta iomlána a bhaineann leis an tréimhse  63.7  64.4 



28  |  Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2014 Vhi Um Chúram Sláinte

NóTAÍ LEIS NA CUNTAIS

1. Sócmhainneacht agus Caipitliú 
Rinne an Bord iarratas ar údarú mar ghnóthas rialáilte árachais ag Banc Ceannais na hÉireann (‘an Banc’) i rith Bhealtaine 2014. 
Tá an próiseas iarratais ar údarú ar siúl go fóill agus d’eisigh an tAire Sláinte Ordú ón Aire a shíneann an tréimhse ar gá do Vhi 
na cúlchistí riachtanacha caipitil a bheith faighte aige laistigh di, go ndéanfaidh an Banc iad a údarú, a fhad leis an 31 Márta 
2015. Leanann Vhi ag comhoibriú leis an mBanc fad atá breithniú á dhéanamh aige ar iarratas Vhi. Mar chuid den mheasúnú a 
dhéantar ar an iarratas ar údarú, cuireann an Banc roinnt breithniúchán i bhfeidhm, ina measc, i measc rudaí eile:

• inmharthanacht an ghnólachta

• leordhóthanacht an leibhéil reatha thuartha sócmhainneachta

Ullmhaíodh cuntais Bhord Vhi ar bhonn gnóthas leantach agus shásaigh na Stiúrthóirí dóibh féin go mbeidh dóthain acmhainní 
ag an mBord chun leanúint bheith ar an bhfód ag oibriú agus chun freastal ar riachtanais chorrlach sócmhainneachta don 
todhchaí intuartha, agus nuair a chuirtear san áireamh nár deimhníodh go fóill riachtanais sócmhainneachta an Bhainc go 
fóill nuair a bhí an tuairim seo á cruthú, measann na Stiúrthóirí go bhfuil sé oiriúnach é sin a dhéanamh bunaithe ar Phlean 
Oibriúcháin an Bhoird don bhliain 2015, measúnuithe tástáil struis, struchtúir fheabhsaithe rialachais a bheith i bhfeidhm, torthaí 
tréana oibriúcháin i rith 2014 a chuir go mór leis an staid sócmhainneachta, clár comhaontaithe athárachais ceithre bliana ó 2014 
go dtí 2017, agus breithniú agus anailís a dhéanamh ar roghanna caipitiúla eile.

Tá an Bord sásta nach ndéanfaidh tabhairt isteach Threoir nua Sócmhainneachta an AE (dá dtagraítear mar ‘Sócmhainneacht II’), 
a bheidh curtha i bhfeidhm an 1 Eanáir 2016, a chuspóir a mhionathrú go hábhartha maidir le riachtanais acmhainní airgeadais.

2.  Préimheanna tuillte
Is ionann gnó árachais an Bhoird agus árachas sláinte, go substaintiúil, agus baineann na préimheanna arna dtuilleamh leis an 
réimse gnó sin den chuid is mó. Is ionann an t‑ioncam ó tháirgí cúntacha in 2014 agus 15.6m (2013: €21m). Déantar an gnó go 
léir arna ghealladh i bPoblacht na hÉireann.

2014 2013
€m €m

Creidmheasanna um Chomhionannú Riosca/Creidmheasanna Cánach Aoischoibhneasa
Suim Chomhlán 351.9 353.5
Sciar an Athárachóra (211.1) (176.8)

Creidmheasanna um úsáid Leaba Ospidéil
Suim Chomhlán 44.7 7.2
Sciar an Athárachóra (26.8) (3.6)

Tobhach Árachas Sláinte
Suim Chomhlán (324.8) (292.2)
Sciar an Athárachóra 194.8 146.1

An Scéim um Chomhionannú Riosca – (glan ó athárachas) 28.7 34.2

3. An Ciste um Chomhionannú Riosca agus an Tobhach Árachas Sláinte
Creidmheas um Préimheanna Comhionannaithe Riosca 
Tá an Creidmheas um Préimheanna Comhionannaithe Riosca iníoctha as an gciste i leith gach árachaí atá os cionn 60 bliain. Ba é 
luach na gcreidmheasanna neamhthuillte préimhe ag deireadh na bliana 2014 €117.1m (2013: €110.3m).

Creidmheasanna um úsáid Leaba Ospidéil 
Chomh maith leis an gcreidmheas préimheanna, tá Creidmheas um Úsáid Leaba Ospidéil iníoctha ón gCiste um Chomhionannú 
Riosca freisin. Leagtar amach na rátaí san fhaisnéis fhorlíontach leis na nótaí seo.

Tobhach Árachas Sláinte 
Faoi théarmaí an Achta Airgeadais, 2013, tá Tobhach mar dhleacht stampa iníoctha ar thráth athnuachana nó ar thráth 
tionscanta polasaí árachais sláinte phríobháidigh idir an 1 Eanáir 2013 agus an 31 Márta 2013. Ón 1 Aibreán 2013, tugadh an 
dara ráta níos ísle de thobhach dleacht stampála isteach i gcás polasaithe a measadh gur cumhdach gnáthleibhéil a sholáthraítear 
leo. Cuireadh breis athruithe i bhfeidhm ar na rátaí ón 1 Márta 2014. Tá na rátaí a bhaineann leis an tobhach seo leagtha 
amach sna nótaí forlíontacha leis na cuntais. Cé go bhfuil an tobhach iníoctha ina iomláine ar thráth athnuachana nó ar thráth 
tionscanta an pholasaí, déantar é a mhuirearú thar shaolré an pholasaí agus, amhail an 31 Nollaig, 2014, b’ionann an chuid 
neamhéagtha den tobhach agus €115.1m (2013: €103.4m).
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4. Éilimh a tabhaíodh
Déanann an Bord measúnú gach bliain ar cé acu an dtabhóidh nó nach dtabhóidh sé caillteanais ar an gcuid neamhchaite de 
chonarthaí atá ann cheana nó ar chonarthaí nach mór dó tús a chur leo nó iad a athnuachan. Tá an meastachán ar na caillteanais 
sin bunaithe ar shamhail a úsáideann caighdeáin oiriúnacha achtúireachta. Baineann an phríomh‑éiginnteacht le costas agus 
méid na n‑éileamh amach anseo. Is ionann an méid a soláthraíodh ag Nollaig 2014 agus €0m (2013: €2.7m).

5. glanchostais oibriúcháin
Nol‑2014 Nol‑2013

€m €m

Costais riaracháin 102.6 80.1
Costais éadála 12.8 13.8
Costais éadála iarchurtha 0.4 3.7
Ús 2.4 1.9

118.2 99.5

Áirítear le caiteachais riaracháin don bhliain 2014 an táille socraithe athárachais. B’ionann na glanchostais oibriúcháin a bhain le 
táirgí cúntacha don bhliain 2014 agus €7.5m (2013: €8m)

Nol‑2014 Nol‑2013

Is mar seo a leanas a bhí meánlíon na ndaoine, lena n‑áirítear fostaithe páirtaimseartha,  
a bhí fostaithe ag an mBord: 1,089 1,031

€m €m
Ba iad na costais foirne:
Pánna agus tuarastail 56.3 54.9
Costais slándála sóisialaí 6.1 5.8
Sochair scoir 5.2 4.3

B’ionann an luach soathair iomlán, lena n‑áirítear ranníocaíocht pinsin, a íocadh leis an bPríomhfheidhmeannach agus a áiríodh 
sna glanchostais oibriúcháin sa bhliain go dtí Nollaig 2014 agus €323,403 (2013: €323,403).

6. Ioncam infheistíochta 
Nol‑2014 Nol‑2013

€m €m
Ioncam ó thalamh agus foirgnimh 0.1 0.1
Ioncam agam ó infheistíochtaí eile 23.6 16.3
Gnóthachain ar réadú infheistíochtaí 0.6 3.2
Caillteanais neamhréadaithe ar thalamh agus foirgnimh (2.0) (1.0)
Caillteanais neamhréadaithe ar infheistíochtaí arna sealbhú go dtí aibíocht (7.3) (4.5)
Gnóthachain neamhréadaithe ar infheistíochtaí arna sealbhú i gcomhair trádála 3.5 0.6
Costais ar bhainistiú infheistíochta (0.9) (0.7)

17.6 14.0

Tá aistriú de mhéid iomlán an toraidh ar infheistíocht déanta ón gcuntas neamhtheicniúil go dtí an cuntas teicniúil.
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7. Cánachas ar ghnáthghníomhaíochtaí

Nol‑2014 Nol‑2013

€m €m

Cuimsíonn an muirear cánach sa chuntas ioncaim agus caiteachais: 

Cánachas reatha don bhliain (6.6) (6.2)
Cánachas iarchurtha – muirear (0.2) (2.7)

(6.8) (8.9)

Tosca a imríonn tionchar ar an muirear cánach reatha don tréimhse airgeadais 
Déantar an cánachas reatha don tréimhse airgeadais a ríomh ar ráta atá difriúil ón ráta caighdeánach cánach corparáide 12.5% 
in Éirinn (Nollaig 2013: 12.5%)

Mínítear na difríochtaí thíos:

Nol‑2014 Nol‑2013

€m €m

Barrachas ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas  56.6  73.9 
Barrachas ar ghnáthghníomhaíochtaí méadaithe faoin ráta caighdeánach cáin chorparáide 
12.5% (2013: 12.5%)

(7.1) (9.2)

Tionchar an mhéid a leanas:

Costais nach gceadaítear chun críocha cánachais – (0.1)
(Gnóthachain)/caillteanais a tugadh anonn (0.2)  3.4 
Liúntais chaipitil de bhreis ar an dímheas don tréimhse  0.7 (0.3)

Cánachas reatha don tréimhse airgeadais (6.6) (6.2)

8. Barrachas ar ghnáthghníomhaíochtaí i ndiaidh cánachais a aistríodh chuig cúlchistí
B’ionann an barrachas ar ghnáthghníomhaíochtaí i ndiaidh cánachais a tugadh anonn chuig cúlchistí agus €49.3m don 
Bhord agus €49.8m ar bhonn comhdhlúite. Sonraítear an barrachas comhdhlúite don tréimhse airgeadais tar éis iad seo 
a leanas a ghearradh:

Nol‑2014 Nol‑2013

€m €m

Dímheas sócmhainní seasta inláimhsithe  2.4  12.9 
Luach saothair an Bhoird  0.5  0.5 

Faigheann comhaltaí Boird polasaí árachais leighis phríobháidigh ó Vhi i rith a dtionóntachta

Luach saothair na n‑iniúchóirí

Comhdhlúite €m €m

Táille iniúchóireachta  0.1  0.1 

Táillí eile um thuairisceáin reachtúla  0.1  0.1 

Táillí neamh‑iniúchóireachta  1.5  1.8 

An Bord €m €m
Táille iniúchóireachta  0.1  0.1 

Táillí eile um thuairisceáin reachtúla  0.1  0.1 

Táillí neamh‑iniúchóireachta  1.5  1.8 



 

Vhi Healthcare Annual Report and Accounts 2014  |  31

9. Talamh agus foirgnimh (Comhdhlúite agus Boird)
Nol‑2014 Nol‑2013

€m €m

Luacháil:
Amhail an 1 Eanáir  19.5  20.2 
Breisiúcháin  3.6  0.4 
Caillteanas ar athluacháil (2.0) (1.1)

Ag deireadh na bliana  21.1  19.5 

Tá an talamh agus na foirgnimh a áirítear thuas in úsáid ag an mBord dá chuid ghníomhaíochtaí féin agus is réadmhaoin ruílse 
iad den chuid is mó.

Rinneadh luacháil ar an talamh agus ar na foirgnimh an 31 Nollaig 2014 ar an luach margaidh oscailte de réir chaighdeáin 
mheasúnaithe agus luachála Institiúid Ríoga na Suirbhéirí Cairte (RICS). Ba iad na luachálaithe seachtracha Thorntons Chartered 
Surveyors, Savills Commercial Ltd, DTZ Sherry Fitzgerald agus O’Keeffe Auctioneers a rinne na luachálacha sin.

Más rud é nach ndearnadh athluacháil ar an talamh agus na foirgnimh, bheidís curtha san áireamh ag na méideanna seo a 
leanas lena léirítear an costas nó an glanluach inréadaithe, cibé acu ab ísle.

Nol‑2014 Nol‑2013

€m €m

Costais oscailte  15.2  15.9 

Breisiúcháin  3.6  0.4 

Gnóthachan/(caillteanas) athluachála  4.1 (1.1)

Costas dúnta  22.9  15.2 

10. Infheistíochtaí airgeadais eile 

Nol‑2014 Nol‑2014 Nol‑2013 Nol‑2013
Comhdhlúite €m €m €m €m

Luach 
margaidh Costas

Luach 
Margaidh Costas

Sealbhaithe le haghaidh Trádála
Scaireanna agus urrúis toraidh athraithigh eile  4.2  5.0  2.5  5.1 
Urrúis fiachais/urrúis ar ús seasta  232.6  232.0  384.6  385.3 
Infheistíochtaí eile  1.9  0.7  1.8  2.1 
Taiscí le hinstitiúidí creidmheasa  39.3  39.3  30.9  30.9 

 278.0  277.0  419.8  423.4 

Tabhair faoi deara go gcuimsítear in Infheistíochtaí Eile infheistíochtaí i bhfochuideachtaí. Chun teacht ar shonraí ar 
Fhochuideachtaí, féach Nóta 24

Costas 
Amúchta Costas

Costas 
Amúchta  Costas

Sealbhaithe go dtí aibíocht
Urrúis fiachais/urrúis ar ús seasta  828.7  837.2  597.0  598.3 

 1,106.7  1,114.2  1,016.8  1,021.7 

B’ionann luach margaidh na n‑infheistíochtaí a sealbhaíodh go dtí aibíocht don bhliain 2014 agus €833.8m (2013: €603.1m)
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10. Infheistíochtaí airgeadais eile (ar leanúint) 
An Bord €m €m €m €m

Luach 
Margaidh Costas

Luach 
Margaidh Costas

Sealbhaithe le haghaidh Trádála
Scaireanna agus urrúis toraidh athraithigh eile  4.2  5.0  2.5  5.1 
Urrúis fiachais/urrúis ar ús seasta  232.6  232.0  385.3  385.3 
Infheistíochtaí eile  3.1  1.3  2.2  2.5 
Taiscí le hinstitiúidí creidmheasa  39.3  39.3  30.9  30.9 

 279.2  277.6  420.9  423.8 

Tabhair faoi deara go gcuimsítear in Infheistíochtaí Eile infheistíochtaí i bhfochuideachtaí. Chun teacht ar shonraí ar 
Fhochuideachtaí, féach Nóta 24.

Luach 
Margaidh Costas

Luach 
Margaidh Costas

Sealbhaithe go dtí aibíocht
Urrúis fiachais/urrúis ar ús seasta  828.7  837.2  597.0  598.3 

 1,107.9  1,114.8  1,017.9  1,022.1 

B’ionann luach margaidh na n‑infheistíochtaí a sealbhaíodh go dtí aibíocht don bhliain 2014 agus €833.8m (2013: €603.1m)

11. Féichiúnaithe eile
Nol‑2014 Nol‑2013

€m €m

Comhdhlúite

An Ciste um Chomhionannú Riosca/an Tobhach Árachas Sláinte 261.2 233.3
Féichiúnaithe eile 1.1 1.8

262.3 235.1

An Bord
An Ciste um Chomhionannú Riosca/an Tobhach Árachas Sláinte 261.2 233.3
Iasacht le VHI Homecare Limited 0.1 0.1
Féichiúnaithe eile 1.2 1.7

262.5 235.0

12. Sócmhainní Inláimhsithe 

Mótar‑ 
fheithiclí 

€m

daingneáin, 
fearastú 

agus feistis  
€m

Trealamh 
ríomhaire 

oifige agus 
bogearraí 

€m

Trealamh  
leighis 

€m
Iomlán 

€m
Comhdhlúite
Costas
Amhail an 1 Eanáir 2014 2.1 10.5 91.5 0.2 104.3 
Breisiúcháin 0.5 0.2 2.8 – 3.5 
Diúscairtí (0.4) (0.3) (5.5) – (6.2)

Amhail an 31 Nollaig 2014 2.2 10.4 88.8 0.2 101.6 

dímheas
Amhail an 1 Eanáir 2014 (1.4) (9.5) (87.7) (0.1) (98.7)
Muirear don tréimhse airgeadais 0.3 (0.4) (2.3) – (2.4)
Díchurtha maidir le diúscairtí (0.4) 0.3 5.5 – 5.4 

Amhail an 31 Nollaig 2014 (1.5) (9.6) (84.5) (0.1) (95.7)

glanluach Leabhar amhail an 31 Nollaig 2014 0.7 0.8 4.3 0.1 5.9 

Glanluach Leabhar amhail an 31 Nollaig 2013 0.7 1.1 3.7 0.1 5.6 
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12. Sócmhainní Inláimhsithe (ar leanúint)

Mótar‑ 
fheithiclí

daingneáin, 
fearastú 

agus feistis

Trealamh 
ríomhaire 

oifige agus 
bogearraí Iomlán

An Bord €m €m €m €m
Costas
Amhail an 1 Eanáir 2014  1.9  10.5  91.4  103.8 
Breisiúcháin  0.4  0.2  2.8  3.4 
Diúscairtí (0.4) (0.3) (5.5) (6.2)

Amhail an 31 Nollaig 2014  1.9  10.4  88.7  101.0 

dímheas
Amhail an 1 Eanáir 2014 (1.3) (9.4) (87.6) (98.3)
Muirear don tréimhse airgeadais  0.4 (0.4) (2.3) (2.3)
Díchurtha maidir le diúscairtí (0.4)  0.3  5.5  5.4 

Amhail an 31 Nollaig 2014 (1.3) (9.5) (84.4) (95.2)

glanluach Leabhar amhail an 31 Nollaig 2014  0.6  0.9  4.3  5.8 

Glanluach Leabhar amhail an 31 Nollaig 2013  0.6  1.2  3.6  5.4 

13. Sócmhainn chánach iarchurtha (Comhdhlúite agus Boird)
Táthar tar éis sócmhainn a aithint maidir le cánachas iarchurtha i ndáil leis difríochtaí uainiúcháin seo a leanas:

Nol‑2014 Nol‑2013
€m €m

Caillteanas neamhréadaithe ar luacháil infheistíochta 0.9 0.5
Difríochtaí eile uainiúcháin 1.5 2.2
Sócmhainn chánach iarchurtha iomlán 2.4 2.7

14. Costais éadála iarchurtha (Comhdhlúite agus Boird)
Léirítear costais éadála mar speansais de réir mar a thuilltear na préimheanna lena mbaineann siad.

Is i ndáil le costais a tabhaíodh le linn na bliana airgeadais agus atá inchurtha go díreach i leith gnó nua a éadáil atá an méid de 
€4.2m a ndearnadh soláthar dóibh don bhliain 2014 (2013: €4.6m). Aithnítear na costais fála eile go léir mar chostas nuair a 
thabhaítear iad.
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15. Creidiúnaithe agus fabhruithe eile
Nol‑2014 Nol‑2013

Comhdhlúite €m €m
An Ciste um Chomhionannú Riosca/an Tobhach Árachas Sláinte  167.0  154.9 
ÍMAT agus ÁSPC  1.6  1.5 
Creidiúnaithe eile  4.0  8.3 
Fabhruithe  26.7  21.9 

 199.3  186.6 

An Bord €m €m
An Ciste um Chomhionannú Riosca/an Tobhach Árachas Sláinte  167.0  154.9 
ÍMAT agus ÁSPC  1.6  1.5 
Creidiúnaithe eile  2.8  7.4 
Fabhruithe  26.4  21.9 

 197.8  185.7 

16. Sochair scoir (Comhdhlúite agus Boird)
Feidhmíonn an Bord scéim pinsin le sochar sainithe a dúnadh do bhaill nua le feidhm ón 24 Eanáir 2013. Ina theannta sin, feidhmíonn 
an Bord plean scoir le ranníocaíochtaí sainithe d’fhostaithe cáilitheacha a roghnaíonn a bheith páirteach inti. Sealbhaítear sócmhainní 
an phlean sin ar leithligh uathu siúd de chuid na Cuideachta, i gciste atá faoi rialú na nIontaobhaithe. Cuirtear costais a eascraíonn ina 
leith sin de mhuirear ar an Ráiteas Ioncaim Comhdhlúite mar chostas de réir mar a bhíonn siad dlite.

Sealbhaítear sócmhainní na scéime le sochar sainithe i gciste ar leithligh arna riar ag iontaobhaithe. Déanann achtúire cáilithe 
neamhspleách na costais agus na dliteanais um shochar scoir a chinneadh, ag baint úsáide as modh na n‑aonad réamh‑mheasta 
creidmheasa i ndáil le cistiú. Tá an scéim pinsin cistithe go hinmheánach. B’ionann iomlán na ranníocaíochtaí leis an scéim ar 
feadh na 12 mhí go dtí Nollaig 2014 agus €7.3m (Nollaig 2013: €7.6m) agus tá siad bunaithe ar 16.5% den tuarastal.

Tá na luachanna a úsáidtear sa nochtadh seo bunaithe ar na luachálacha achtúireacha is déanaí, a cuireadh i gcrích an 31 Nollaig 
2014. Táthar tar éis na méideanna a chur i bhfeidhm go hiomlán sna cuntais i gcomhréir le ceanglais FRS 17: ‘Sochair Scoir.’ 

Tá na tuarascálacha achtúireacha ar fáil do chomhaltaí na scéim le hiniúchadh a dhéanamh orthu, ach níl siad ar fáil d’iniúchadh poiblí.

Is iad seo a leanas na mór‑thoimhdí a úsáidtear i leith na scéime pinsin:

Nol‑2014 Nol‑2013
% %

Ráta an mhéadaithe i dtuarastail* 1.50 2.75
Ráta an mhéadaithe ar phinsin atá á n‑íoc – 2.00
Ráta lascaine 2.30 4.00
Toimhde boilscithe 1.30 2.00

Is iad seo a leanas na rátaí toraidh ionchais fadtéarmacha ag deireadh  
na tréimhse airgeadais: Nol‑2014 Nol‑2013

% %
Gnáthscaireanna 2.3 7.0
Ús Seasta 2.3 3.0‑6.8
Réadmhaoin 2.3 6.0
Eile 2.3 5.3

*3% in 2015 agus in 2016 agus 1.5% ina dhiaidh sin.
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16. Sochair scoir (ar leanúint)
Meán‑ionchas saoil ualaithe do tháblaí mortlaíochta arna n‑úsáid chun oibleagáidí sochair a chinneadh amhail

Nol‑2014 Nol‑2013
Ball 65 bliain d’aois (ionchas saoil reatha)  23.5  23.3 
Ball 40 bliain d’aois (ionchas saoil ag aois 65)  26.5  26.4 

Nol‑2014 Nol‑2013
Athrú ar oibleagáid sochair €m €m
Oibleagáid sochair ag tús na bliana  207.0  192.8 
Costas reatha seirbhíse  5.2  4.3 
Costas úis  8.5  8.0 
Ranníocaíochtaí rannpháirtithe an phlean  2.7  2.9 
Leasuithe (0.2) (0.2)
Caillteanas achtúireach  0.3  1.5 
Sochair a íocadh ó phlean/chuideachta (3.2) (2.1)
Comhcheangail/dífheistiú/aistrithe gnó (0.6) (0.2)
Socraíochtaí plean (0.6) –

Oibleagáid sochair ag deireadh na bliana  219.1  207.0 

Nol‑2014 Nol‑2013
Athrú ar shócmhainní an phlean €m €m
Luach cóir shócmhainní an phlean ag tús na bliana  168.5  150.9 
Toradh ionchais ar shócmhainní an phlean  8.4  7.8 
Gnóthachan achtúireach ar shócmhainní an phlean  17.0  1.7 
Ranníocaíochtaí fostóra  7.3  7.5 
Ranníocaíochtaí rannpháirtithe an phlean  2.7  2.9 
Sochair a íocadh ó phlean/chuideachta (3.2) (2.1)
Préimheanna a íocadh (0.6) (0.2)

Luach cóir shócmhainní an phlean ag deireadh na bliana  200.1  168.5 

Ba iad na sócmhainní sa scéim pinsin ar luach margaidh: Nol‑2014 Nol‑2013
€m €m

Gnáthscaireanna  92.0  77.8 
Ús seasta  68.6  56.3 
Réadmhaoin  2.1  2.0 
Eile  37.4  32.4 

Luach margaidh iomlán na sócmhainní  200.1  168.5 
Luach reatha dhliteanais na scéime (219.1) (207.0)

Easnamh sa scéim (19.0) (38.5)
Bainteach le sócmhainn chánach iarchurtha  2.4  4.8 

glandliteanas na sochar scoir (16.6) (33.7)
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16. Sochair scoir (ar leanúint)

An Cuntas Ioncaim agus Caiteachais Nol‑2014 Nol‑2013

€m €m

gearrtha ar ghlanchostais oibriúcháin Sochair scoir

Costas seirbhíse reatha
Costas báis i mbun seirbhíse (4.6) (4.1)
Sochair scoir eile (0.6) (0.2)

Muirear a ghearrtar ar an gcuntas ioncaim agus caiteachais (5.2) (4.3)
Gnóthachan socraíochta  0.6 –
Ús ar dhliteanais scéime (8.5) (7.9)
Toradh ionchais ar shócmhainní na scéime  8.4  7.8 
Creidmheas um sheirbhís roimhe seo  0.2  0.2 

Creidmheas maoinithe iomlán –  0.1 

glanathrú ar an toradh oibriúcháin (4.5) (4.1)

Ráiteas na ngnóthachan agus na gCaillteanas Aitheanta Iomlán

Nol‑2014 Nol‑2013
Toradh iarbhír lúide toradh ionchais ar shócmhainní scéime  17.0  1.7 
Gnóthachain agus caillteanais ó thaithí ar dhliteanais scéime (1.1) (1.7)
Athruithe ar thoimhdí déimeagrafacha agus ar thoimhdí airgeadais  0.9 –

Gnóthachan achtúireach  16.8 –
Cáin iarchurtha (2.4) (0.5)

gnóthachan/(caillteanas) achtúireach iomlán  14.4 (0.5)

gluaiseacht sa ghlaneasnamh i rith na tréimhse airgeadais

Nol‑2014 Nol‑2013
Glan‑easnamh sa scéim ag tús na bliana (33.7) (36.6)
Costas seirbhíse reatha (4.6) (4.1)
Costas báis i mbun seirbhíse (0.6) (0.2)
Creidmheas um Sheirbhís Roimhe  0.2  0.2 
Seo Ranníocaíochtaí  7.2  7.6 
Ús ar dhliteanais scéime (8.5) (7.9)
Toradh ionchais ar shócmhainní scéime  8.4  7.8 
Gnóthachan socraíochta  0.6 –
Gnóthachan achtúireach  16.8 –
Cáin iarchurtha (2.4) (0.5)

glan‑easnamh ag deireadh na tréimhse airgeadais (16.6) (33.7)

Stair na ngnóthachan agus na gcaillteanas ó thaithí

An Bhliain 
dar Críoch 

Nol‑2014

An Bhliain 
dar Críoch 
Nol‑2013

An Bhliain 
dar Críoch 
Nol‑2012

An Bhliain 
dar Críoch 
Nol‑2011

An Bhliain  
dar Críoch  
Nol‑2010

Oibleagáid sochair shainithe  219.1  207.0  192.6  183.9  159.3 
Luach cóir shócmhainní an phlean  200.1  168.5  150.9  126.9  123.6 
Easnamh/(barrachas)  19.0  38.5  41.7  57.0  35.8 

Difríocht idir an toradh ionchais agus an toradh  
iarbhír ar shócmhainní

 17.0  1.7  8.9 (12.6)  5.2 

% de shócmhainní scéime 9% 1% 6% (10%) 4%

(Caillteanais) agus gnóthachain ó thaithí ar  
dhliteanais na scéime 

(1.1) (1.7) (4.4) (2.3)  5.6 

% de dhliteanais scéime (1%) (1%) (2%) (1%) 4%

Gnóthachan/(caillteanas) achtúireach iomlán  14.4 (0.5) (25.0) (20.4)  4.9 
% de dhliteanais scéime 7% (0%) (13%) (13%) 4%
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17.  Réiteach an bharrachais oibriúcháin le glansreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin
Nol‑2014 Nol‑2013

Comhdhlúite €m €m
Barrachas ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas  56.6  73.9 
Muirir dhímheasa  2.4  12.9 
Sochair scoir (2.7) (3.4)
Caillteanais neamhréadaithe ar infheistíochtaí  5.8  5.0 
(Laghdú) ar sholáthairtí teicniúla (20.3) (16.8)
Méadú/(laghdú) i ndáil le féichiúnaithe ó bhaill  3.3 (3.9)
(Laghdú) ar fhéichiúnaithe agus réamhíocaíochtaí (118.4) (61.0)
Méadú ar chreidiúnaithe agus fabhruithe  214.1  204.3 

glan‑insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin  140.8  211.0 

An Bord €m €m
Barrachas ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas  56.1  73.8 
Muirir dhímheasa  2.3  12.8 
Sochair scoir (2.7) (3.4)
Caillteanais neamhréadaithe ar infheistíochtaí  4.8  4.2 
(Laghdú) ar sholáthairtí teicniúla (20.0) (16.5)
Méadú/(laghdú) i ndáil le féichiúnaithe ó bhaill  3.3 (3.9)
(Laghdú) ar fhéichiúnaithe agus réamhíocaíochtaí (118.3) (60.8)
Méadú ar chreidiúnaithe agus fabhruithe  214.6  204.2 

glan‑insreabhadh airgid thirim ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin  140.1  210.5 

18. Réiteach infheistíochtaí oscailte agus dúnta punainne agus airgid ar láimh
Nol‑2014 Nol‑2013

Comhdhlúite €m €m
Glan‑insreabhadh/(glan‑eis‑sreabhadh) don tréimhse  35.5 (7.7)
Infheistíochtaí punainne  92.6  214.2 

Gluaiseacht ag eascairt ó shreabhadh airgid  128.1  206.6 
Athruithe ar luachanna margaidh (2.8) (3.6)

Gluaiseacht iomlán sa phunann  125.3  203.0 
Infheistíochtaí punainne agus airgead tirim ar láimh ag tús na tréimhse  1,002.3  799.3 

Infheistíochtaí punainne agus airgead tirim ar láimh ag deireadh na tréimhse  1,127.6  1,002.3 

An Bord €m €m
Glan‑insreabhadh/(glan‑eis‑sreabhadh) don tréimhse  34.7 (7.8)
Infheistíochtaí punainne  92.8  213.9 

Gluaiseacht ag eascairt ó shreabhadh airgid  127.5  206.2 
Athruithe ar luachanna margaidh (2.8) (2.9)

Gluaiseacht iomlán sa phunann  124.7  203.2 
Infheistíochtaí punainne agus airgead tirim ar láimh ag tús na tréimhse  1,003.1  799.9 

Infheistíochtaí punainne agus airgead tirim ar láimh ag deireadh na tréimhse  1,127.8  1,003.1 
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19. gluaiseacht in infheistíochtaí punainne oscailte agus dúnta
Amhail  

an 1 Eanáir 
2014

Sreabhadh 
airgid

Athruithe  
ar luach 

margaidh

Amhail an  
31 Nollaig 

2014
Comhdhlúite €m €m €m €m
Airgead sa bhanc agus ar láimh (14.7)  35.5 –  20.8 
Scaireanna agus urrúis toraidh athraithigh eile  2.6 (0.1)  1.6  4.1 
Urrúis fiachais agus urrúis eile ar ús seasta eile 
arna sealbhú le haghaidh trádála  384.6 (153.4)  1.4  232.6 
Urrúis fiachais agus urrúis eile ar ús seasta eile 
arna sealbhú go dtí aibíocht  597.0  239.0 (7.3)  828.7 
Infheistíochtaí eile  1.8 (1.3)  1.5  2.0 
Taiscí le hinstitiúidí creidmheasa  31.0  8.4 –  39.4 

 1,002.3  128.1 (2.8)  1,127.6 

An Bord €m €m €m €m
Airgead sa bhanc agus ar láimh (14.8)  34.7 –  19.9 
Scaireanna agus urrúis toraidh athraithigh eile  2.5 (0.2)  1.7  4.1 
Urrúis fiachais agus urrúis eile ar ús seasta eile 
arna sealbhú le haghaidh trádála  385.3 (153.4)  0.7  232.6 
Urrúis fiachais agus urrúis eile ar ús seasta eile 
arna sealbhú go dtí aibíocht  597.0  239.0 (7.3)  828.7 
Infheistíochtaí eile  2.2 (1.1)  2.2  3.2 
Taiscí le hinstitiúidí creidmheasa  30.9  8.5 (0.1)  39.3 

 1,003.1  127.5 (2.8)  1,127.8 

20. Anailís ar shreabhadh airgid sa ráiteas ar shreabhadh airgid

Nol‑2014 Nol‑2013
Comhdhlúite €m €m

Infheistíochtaí Punainne 
Ceannach scaireanna agus urrús toraidh athraithigh eile  1.5  0.3 
Ceannach urrús féich/urrús ar ús seasta  3,026.4  4,026.4 
Ceannach taiscí le hinstitiúidí creidmheasa  1,506.0  1,456.2 
Díol infheistíochtaí eile (1.3) (0.5)
Díol scaireanna agus urrúis toraidh athraithigh eile (1.6) (13.4)
Díol urrúis fiachais/urrúis ar ús seasta (2,940.8) (3,785.5)
Aistarraingt taisce ó institiúidí creidmheasa (1,497.6) (1,469.2)

glan‑insreabhadh airgid ar infheistíochtaí punainne  92.6  214.2 

An Bord €m €m

Infheistíochtaí punainne
Ceannach scaireanna agus urrúis toraidh athraithigh eile  1.5  0.3 
Ceannach urrús fiachais/urrús ar ús seasta  3,026.4  4,026.4 
Taiscí le hinstitiúidí creidmheasa  1,506.0  1,456.2 
Díol infheistíochtaí eile (1.2) (0.8)
Díol scaireanna agus urrúis toraidh athraithigh eile (1.6) (13.4)
Díol urrúis fiachais/urrúis ar ús seasta (2,940.8) (3,785.5)
Aistarraingt taisce ó institiúidí creidmheasa (1,497.5) (1,469.2)

glan‑insreabhadh airgid ar infheistíochtaí punainne  92.8  213.9 

21. Ceangaltais Chaipitil (Boird agus Comhdhlúite)
Nol‑2014 Nol‑2013

€m €m

Caiteachas caipitil atá faofa ach nach bhfuil conarthaí déanta ina leith 4.9 3.3
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22. Idirbhearta Páirtithe gaolmhara
Amhail go leor aonáin eile, déileálann an Bord Árachais Sláinte Shaorálaigh i ngnáthchúrsaí gnó le gníomhaireachtaí 
eile atá urraithe ag an Rialtas, lena n‑áirítear Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte trí na hospidéil phoiblí, agus le 
hinstitiúidí airgeadais faoi úinéireacht an Rialtais. Ceapann an tAire Sláinte na Comhaltaí Boird freisin. Dá bhrí sin, 
áirítear leis na hidirbhearta le páirtithe gaolmhara Rialtais eile éilimh agus íocaíochtaí costais eile, agus idirbhearta 
baincéireachta agus infheistíochta. Ní nochtar sonraí dá leithéid sin d’idirbhearta ar leithligh mar gurb í tuairim an 
Bhoird nach ionann í agus faisnéis a bheadh úsáideach do léitheoirí na ráiteas airgeadais. 

Leas na gComhaltaí Boird agus an Rúnaí 
Ní raibh aon leas tairbhiúil ag Comhaltaí an Bhoird sa Bhord Árachais Sláinte Shaorálaigh ná ina chuid fochuideachtaí 
ag aon tráth i rith na bliana.

Féach, le do thoil, Nóta 24 le haghaidh leasa i gComhfhiontair, i bhFochuideachtaí agus i nGnóthais Ghaolmhara.

23. Íoc Pras Cuntas
An tAcht um Íoc Pras Cuntas, 1997 (arna leasú ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (íocaíocht dhéanach in 
idirbhearta tráchtála) 2012).

Rialaíodh na híocaíochtaí a rinneadh i rith na bliana 2014 faoin Acht thuasluaite chun íocaíochtaí déanacha in 
idirbhearta tráchtála a chomhrac. Baineann an tAcht sin le hearraí agus seirbhísí a chuireann soláthraithe atá bunaithe 
san AE ar fáil don Bhord Árachais Sláinte Shaorálaigh.

Ráiteas faoi chleachtais íocaíochta lena n‑áirítear tréimhsí íocaíochta caighdeánacha  
Cuireann an Bord Árachais Sláinte Shaorálaigh beartas i bhfeidhm faoina n‑íoctar gach sonrasc neamhdhíospóidithe 
ó sholáthraithe faoi na coinníollacha íocaíochta arna gcomhaontú. Is ionann na téarmaí caighdeánacha atá sainithe 
san ordú ceannaigh caighdeánach agus 30 lá. D’fhéadfadh feidhm a bheith ag téarmaí íocaíochta eile i gcásanna ina 
gcomhaontaítear conradh ar leithligh leis an soláthraí.

Comhlíonadh na Treorach 
Comhlíonann an Bord Árachais Sláinte Shaorálaigh riachtanais na reachtaíochta maidir le gach íocaíocht le 
soláthraithe. Tá mionathrú déanta ar nósanna imeachta agus córais, lena n‑áirítear córais ríomhairithe, chun an Treoir 
a chomhlíonadh. D’fheidhmigh na nósanna imeachta go maith i rith na bliana.

Cinntíonn na nósanna imeachta sin dearbhú réasúnta, seachas iomlán i leith neamhchomhlíonta.

24. Fochuideachtaí agus gnóthais ghaolmhara
Is é an Bord Árachais Sláinte Shaorálaigh an t‑aonán rialúcháin bunaidh.

Bhunaigh Vhi Healthcare fochuideachta, Vhi Occupational Health Ltd, le héifeacht ó Dheireadh Fómhair 2008. Tá an 
chuideachta sin, atá cláraithe in Éirinn, lonnaithe i dTeach Vhi, Sráid na Mainistreach Íochtarach, Baile Átha Cliath 1. 
Tá an chuidechta faoi úinéireacht céad faoin gcéad an Bhoird Árachais Sláinte Shaorálaigh. Is é nádúr na n‑oibríochtaí 
sa chuideachta sin ná Seirbhísí Sláinte Cheirde a sholáthar.

Is le Vhi Board freisin 100% de na scaireanna in Vhi Health Services Ltd (ar ar tugadh Vhi Homecare Ltd roimhe seo), 
cuideachta atá cláraithe ag Páirc Gnó Waverly, Seanbhóthar an Náis, Baile Átha Cliath 12. Is é nádúr na n‑oibríochtaí 
sa chuideachta sin ná seirbhísí insilte baile agus seirbhísí gaolmhara a sholáthar. Chuaigh an chuideachta i mbun 
trádála i mí Feabhra 2010. An 1 Eanáir 2014, aistríodh gnólacht Scagthástála Leighis agus Réitigh Corparáideacha Vhi 
chuig Vhi Health Services Ltd mar chuid de phleananna athstruchtúir Vhi.

Tá comhfhiontar ag Vhi Board le Centric Health chun trí chlinic um mionghortú a fheidhmiú faoin ainm Vhi 
Swiftcare. Rinneadh an fiontar seo a nuáil chuig Vhi Investments Ltd ar 23:59 an 31 Nollaig 2014. Is é Vhi Board 
máthairchuideachta bhunaigh Vhi Investments Ltd.

Mar ullmhúchán don údarú ó Bhanc Ceannais na hÉireann, bhunaigh Vhi Board na haonáin Éireannacha seo a leanas, 
a bhfuil 100% de na scaireanna faoi úinéireacht aige;

Vhi Group Limited (le héifeacht ó Bhealtaine 2013), Vhi Insurance Limited (le héifeacht ó Bhealtaine 2013), Vhi 
Healthcare Limited (le héifeacht ó Bhealtaine 2013) and Vhi Investments Limited (le héifeacht ó Lúnasa 2013). Chomh 
maith leis sin, bhunaigh siad Vhi Group Services Limited (le héifeacht ó Eanáir 2014). 
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25. Ioncam Eile
Is ioncam é seo arna ghiniúint ag Vhi Health Services Ltd (tugadh Vhi Homecare Ltd air roimhe seo) agus Vhi Investments 
Ltd (seachas ó Vhi Board).

26. Costais Eile
Tá sé seo i ndáil le costais a bhaineann le soláthar seirbhísí do Chliaint.

27. Nochtadh cásanna dlí
Tá an Bord sásta nach bhfuil aon chásanna dlí ábhartha ar feitheamh.

28. Imeachtaí ina dhiaidh seo
Ní ann d’aon imeachtaí ábhartha ina dhiaidh seo. 
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TORTHAÍ COMPARÁIdEACHA

Comhdhlúite 
an Bhliain  
dar Críoch  

Nol‑2014

An bhliain  
dar críoch  
Nol‑2013

An bhliain  
dar críoch  
Nol‑2012

An bhliain  
dar críoch  
Nol‑2011

An bhliain  
dar críoch  
Nol‑2010

€m €m €m €m €m

Préimheanna tuillte – comhlán  1,462.4  1,490.4  1,431.3  1,314.1  1,334.9 

Préimheanna géillte (724.0) (734.7)
Athrú ar scair préimheanna neamhthuillte  
an athárachóra (144.0)
Éilimh a tabhaíodh – comhlán (1,376.8) (1,365.8) (1,395.7) (1,234.2) (1,307.3)

Éilimh – géillte  841.7  675.7 
Scéim um Chomhionannú Riosca – comhlán  71.8  68.5  65.4  41.1  37.2 

Scéim um Chomhionannú Riosca – Géillte (43.1) (34.3)

Coimisiúin Athárachais  75.9  64.8 
Costais oibriúcháin (110.7) (91.5) (50.6) (81.4) (82.7)
Costais oibriúcháin um tháirgí cúntacha (7.5) (8.0) (8.4) (7.0) (7.6)

Ioncam Eile  3.9  0.5  0.5 

Costais Eile (10.6) (5.8) (5.2)

Toradh ar infheistíocht  17.6  14.0  19.4 (23.5)  22.5 
Cánachas (muirear)/creidmheas (6.8) (8.9) (2.4) (1.6) (0.1)

Barrachas/(easnamh) don tréimhse  49.8  65.0  54.3  7.4 (3.1)

Barrachas/(easnamh)/Cóimheas Ioncaim 3.4% 4.4% 3.8% 0.6% (0.2%)

Cúlchistí  453.7  388.9  323.8  295.2  308.3 

Cóimheasa Airgeadais

 %  %  %  %  % 
Éilimh (glan ar an scéim um chomhionannú 
riosca) mar % de ollphréimheanna tuillte  89.2  87.0  92.9  90.8  95.1 

Costais oibriúcháin mar % de na 
hollphréimheanna tuillte – árachas sláinte  7.7  6.2  6.2  6.3  6.3 
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FAISNÉIS FHORLÍONTACH AR CHOMHIONANNú RIOSCA

An Scéim um Chomhionannú Riosca (athrú ráta ón 01 Márta 2014)
Saghas an Chonartha gnáthleibhéal Ardleibhéal

Tobhach Pobalrátúcháin duine Fásta Leanbh duine Fásta Leanbh
€290 €100 €399 €135

Creidmheasanna um Préimheanna Comhionannaithe Riosca Fir Mná Fir Mná
60–64 €250 €200 €450 €325
65–69 €575 €400 €1,150 €775
70–74 €925 €625 €1,850 €1,200
75–79 €1,200 €950 €2,500 €1,925
80–84 €1,575 €1,150 €3,200 €2,250
85+ €1,975 €1,325 €4,000 €2,725

Nóta: Déantar íocaíocht €60 i ndáil le húsáid leaba ospidéil maidir le gach oíche a chaitheann árachaí i gcóiríocht phríobháideach 
nó phríobháideach ospidéil.

An Scéim um Chomhionannú Riosca (athrú ráta ón 31 Márta 2013)
Saghas an Chonartha gnáthleibhéal Ardleibhéal

Tobhach Pobalrátúcháin duine Fásta Leanbh duine Fásta Leanbh
€290 €100 €350 €120

Creidmheasanna um Préimheanna Comhionannaithe Riosca Fir Mná Fir Mná
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

Nóta: Déantar íocaíocht €75 i ndáil le húsáid leaba ospidéil maidir le gach oíche a chaitheann árachaí i gcóiríocht phríobháideach 
nó leathphríobháideach ospidéil.
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In 2014 d’ídigh Vhi Healthcare 4,548,681kWh 
fuinnimh, atá comhdhéanta de: 

3,707,617kWh leictreachais 
Áirítear sna príomhúsáideoirí leictreachais:  

 16.5% de Shoilsiú  

 40.5% de Chumhacht oifige/ionaid sonraís 

 38% de Sheirbhísí ginearálta/aerchóiriú 

 5% de Chistin 

841,064kWh breosla iontaise (gas nádúrtha) 
Áirítear sna príomhúsáideoirí gais nádúrtha téamh spáis agus 
seirbhísí uisce te (96%), cistin (4%).

gníomhaíochtaí a Rinneadh in 2014

TFC
Fíorúlú freastalaí agus bainistíocht TFC tíosach ar fhuinneamh do 
ríomhairí agus do threalamh oifige.

Soilsiú 
Tionscadail Soilsiú fluaraiseach clisteT5 in oifigí Vhi Healthcare i 
Sráid na Mainistreach, i gCill Chainnigh, agus i nGaoth Dobhair.

Téamh, Aerú agus Aerchóiriú 
Straitéis rialála maidir le bainistíocht fuinnimh fheabhsaithe i 
bhfoirgnimh i dtaca le téamh, aerú agus aerchóireáil in áitribh Vhi 
Healthcare Healthcare i Sráid na Mainistreach agus i gCill Chainnigh.

gníomhaíochtaí a rinneadh in 2014, in éineacht le bearta 
um chaomhnú fuinnimh atá ann cheana, tugtar leis sin 
coigilt fuinnimh bhliantúil mheasta de 425,000kWh agus 
laghdaíodh tionchar ag úsáid fuinnimh ar an timpeallacht 
faoi 207,000kg CO2.

gníomhaíochtaí atá Beartaithe don bhliain 2015

Soilsiú 
Tionscadail soilsithe tíosach ar fhuinneamh do na hoifigí Vhi 
Healthcare i gCill Chainnigh, agus i nGaoth Dobhair.

Monatóireacht Fuinnimh agus Spriocadh 
Monatóireacht fuinnimh agus spriocadh a chur i bhfeidhm i ngach 
áitreabh de chuid Vhi Healthcare. Monatóireacht fuinnimh agus 
spriocadh uathoibríoch a uasghrádú agus a shíneadh do Vhi 
Healthcare Chill Chainnigh.

Clár um Bainistíocht Fuinnimh 
Forbairt agus athbhreithniú a dhéanamh ar an gClár um 
Bainistíocht Fuinnimh do gach áitreabh Vhi Healthcare. Beart 
gníomhaíochta fuinnimh a athbhreithniú agus a chur i bhfeidhm.

Meastar go dtabharfar coigilt fuinnimh bhliantúil 
300,000kWh san iomlán i ngníomhaíochtaí atá beartaithe 
don bhliain 2015.

Ídiú fuinnimh in 2014

úSÁId FUINNEAMH 
LEICTREACHAS 
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SONRAÍ NA CUIDEACHTA 

Uaireanta Oscailte

10rn–4in
Luan–Aoine

Teileafón

Íosghlao1890 44 44 44 

Línte ar Oscailt

8rn–6in Luan–Aoine
9rn–3in Satharn

R-phost/Láithreán gréasáin

info@vhi.ie 
www.vhi.ie 

Baile Átha Cliath 

Teach Vhi 
Sráid na Mainistreach Íochtarach
BÁC 1 
Facs: +353 (0) 1 799 4091

Corcaigh 

Teach Vhi 
70 An Meal Theas 
Corcaigh 
Facs: +353 (0) 21 4277901

Galway

Teach Vhi 
10 An Fhaiche Mhór 
Gaillimh 

Gaoth Dobhair 

Páirc Ghnó Údarás na Gaeltachta
Gaoth Dobhair 
Co. Dhún na nGall 

Cill Chainnigh

Páirc Ghnó IDA
Inse an Phuirséalaigh
Bóthar Bhaile Átha Cliath 
Cill Chainnogh
Facs: +353 (0) 56 7761741

Luimneach

Teach an Ghairneora,
Cé Charlotte 
Luimneach

Príomhbhaincéirí
Banc AIB Bank cpt

Iniúchóirí 

Deloitte & Touche 

Aturnaetha

McCann Fitzgerald

Achtúirí Comhairleacha

Towers Watson
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