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Is é misean Enterprise Ireland ná chun

forbairt náisiúnta agus réigiúnach na

hEireann a bhrustú trí oibriú le comhlachtaí

Eireannaigh chun forbairt agus chun dul in

iomaíocht, i dtreo go fbhfásaidh siad ins na

maragaí domhanda.

Don Aire Fiontar, Trádala agus Fostaíochta

De réir an Achta um Fhorbairt Tionscail
(Enterprise Ireland) 1998, tá an tuarascáil agus
ráitis airgeadais don bhliain 2003 á dtíolacadh
ag Enterprise Ireland.
Patrick J Molloy Cathaoirleach 

Frank Ryan Príomhoifigeach Feidhmiúcháin



Reflecting on the year

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2003

Patrick Molloy (ar dheis) Cathaoirleach An Bhoird Enterprise Ireland le Frank Ryan,
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin.
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Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2003

Sa bhliain 2003, d’oibrigh Comhlachtaí Éireannacha faoi

réimeas cúinsí dúshlánacha nua gnó a d’eascair as coinníollacha géara trádála

na mblianta deireanacha. An brú a bhí ag teacht ó mhargaí le táirgíocht ar

chostas íseal ar nós an tSín, Oirthear na hEorpa agus na tíortha nua a bhí ag

teacht isteach san Aontas Eorpach, bhí sé ag treisiú. Bhí ísliú drámatúil á

thaifeadadh ar luach an dollair, bhí fás comhréidh ar na margaí Eorpacha, agus

bhí coinníollacha deacra eacnamúla san Áise. D’oibrigh comhlachtaí Éirean-

nacha níos déine lena suíomh sa mhargadh agus lena leibhéal feidhmiúcháin a

choinneáil mar a bhí siad sa bhliain 2002. Lean torthaí seasta an obair sin in

éadan luaineachta domhanda, titim siar sa cheannach agus méadú san

iomaíocht. 



4+5

Díolachán iomlán thar lear de £10.2 billiún a bhain cliaint de chuid Enterprise Ireland amach sa bhliain 2003, sin fás beag glan de 0.8%. Bhí

ardú de 0.5% go €25.1 billiún ar dhíolacháin iomlána cliant, lena n-áirítear díolacháin sa bhaile. Maidir le fostaíocht chruthaigh comhlachtaí

cliaint 11,207 jab nua, ar jabanna chéaduaire 8,209 acu. Cailleadh 14,413 jab san iomlán, sin titim siar glan sa bhfostaíocht de 3,206, rud a

fhágann an fhostaíocht iomlán ag 142,045. Tá dúshláin ábhalmhóra roimh ár bhfiontair atá ag teacht chun cinn agus rompu siúd atá sean-

bhunaithe. Measaim go bhfuil an cumas agus an uaillmhian acu le go n-éireoidh leo. Tá tábhacht criticiúil leis an earnáil dúchasach i ndáil

leis an ngeilleagar Éireannach agus tá Enterprise Ireland tiomanta go hiomlán tacaíocht a thabhairt dó. Caitheann an earnáil nach mór €17

billiún in Éirinn ar phá, ar bhunábhair agus ar sheirbhísí. 

Is le haiféala a d’fhógair mé i Mí an Mheithimh anuraidh go raibh an cinneadh tógtha ag Dan Flinter tar éis dianmhacnaimh gan glacadh

le tairiscint an Bhoird a chonradh mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin a athnuachan le haghaidh téarma nua. Bhí páirt mhór ag Dan i

bhforbairt tionsclaíoch na hÉireann i gcaitheamh a réime agus is mar Príomhoifigeach Feidhmiúcháin i Enterprise Ireland thar thréimhse

na cúig bliana deireanacha a bhí sé chun tosaigh ag stiúradh fhorfheidhmiú pholasaí an Rialtais i leith tionscail dúchasaigh. Ar son an

Bhoird gabhaim buíochas le Dan as ucht a fhuinnimh phearsanta, a thiomantais agus a éifeachta i leith bunú Enterprise Ireland agus i leith

áisíneacht forbartha a bhunú a bhfuil an fheidhmíocht á thiomáint, áisíneacht a d’fheabhsaigh go mór feidhmíocht agus cáil tionscail 

dúchasaigh in Éirinn agus go hidirnáisiúnta. 

I Meán Fómhair, d’fhógair mé ceapachán Frank Ryan mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ag teacht i gcomharbacht ar Dan Flinter. Tá

saineolas agus eolas leathan ag Frank a rachaidh go mór chun tairbhe do thionsclaíocht na hÉireann agus do Enterprise Ireland sa chéad

chéim eile dá forbairt. Cuirfidh sé tuilleadh forbartha anois le láidreachtaí suntasacha na heagraíochta.

Tá Bord Enterprise Ireland tiomanta na caighdeáin rialachais is airde a bhaint amach, ar chóimhéid le freagrachtaí Enterprise Ireland mar

áisíneacht reachtúil. Lena linn sin, cuireann an Bord i bhfeidhm na prionsabail mhaithe rialachais atá leagtha amach sa Chód Cleachtais um

Rialú Comhlachtaí Stáit (an Roinn Airgeadais, Mí Dheireadh Fómhair 2001). Chomh maith leis sin tá rún daingean glactha ag an mBord agus

ag an mbainistíocht go ndéanfar cinnte de go mbeidh a gcuid ghníomhaíochtaí uile, cibé acu clúdaithe go sonrach sa Chód atá siad nó gan

a bheith clúdaithe, rialaithe ag na breithnithe eiticiúla agus ag breithnithe nach iad atá intuigthe ann. 

Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leis na Ranna Rialtais uile as ucht an tacaíocht thar bharr a fuair Enterprise Ireland uathu, lena 

n-áirítear an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta; an Roinn Airgeadais; an Roinn Talmhaíochta agus Bia; an Roinn Cumarsáide, Mara

agus Acmhainní Nádúrtha agus an Roinn Oideachais agus Eolaíochta. Gabhaim buíochas freisin lenár bpáirtithe eile, le Forfás, Bord Bia,

Bord Iascaigh Mhara, FÁS, IDA Ireland, Science Foundation Ireland, Shannon Development, Údarás na Gaeltachta agus áisíneachtaí Stáit

eile agus cumainn tionscail agus na hinstitiúidí tríú leibhéil. Leanann siad leo gan stad gan staonadh d’fhonn bonn geilleagrach na 

hÉireann a neartú agus le go gcuirfidh siad le rathúnas fadtéarmach na tíre. 

Patrick J Molloy Cathaoirleach.
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Díolacháin Onnmhaire a bhaint amach: Tá sé mar phríomhfhócas i gcónaí ag Enterprise Ireland go mbainfeadh comhlachtaí cliaint

rath idirnáisiúnta amach, go háirithe nuair a chuirtear san áireamh an méadú atá tagtha sa bhrú iomaíocha le deireanas. An cúnamh a

sholáthraíomar i dtaca le dul i bhfód ar an margadh, straitéisí forbartha, líonrú, ceannaitheoirí a chur in aithne, agus forbairt acmhainní daonna,

chabhraigh sé le cliaint margaí idirnáisiúnta dá gcuid féin a thógáil agus a choimeád. Ba chosúil onnmhairí iomlána cliaint sa bhliain 2003 leo

siúd ón mbliain roimhe sin ag €10.155 billiún. Chuaigh luach €4.8 billiún d’onnmhairí, sin méadú de 1.1%, go dtí an Ríocht Aontaithe, an

margadh is rathúla a bhí ag ár gcliaint. Tuairiscíodh luach €2.8 billiún d’onnmhairí ag dul go dtí an Eoraip, figiúr atá beagáinín níos airde ná

sa bhliain seo caite, méadú de 4.7%. Ba léir tús téarnaimh i margadh na Stát Aontaithe ón luach €1.1 billion d’onnmhairí a chuaigh go dtí

Críocha Mheiriceá. Is méadú de 0.8% é sin agus taispeánann sé tús téarnaimh láidir ó chás na mbliana 2002, nuair a bhí titim de 15% ar onnmhairí

go dtí an réigiún. D’fhan an Áise mar mhargadh deacair le titim ar onnmhairí de 7.7%. Bhain líon áirithe de na hearnálacha méaduithe nach

beag amach ar dhíolacháin onnmhaire i gcaitheamh na bliana. Mhéadaigh earnáil seirbhísí idirnáisiúnta, na meán digiteach, r-Fhoghlaim, san

aireamh a ndíolacháin onnmhaire go €761 milliún, sin méadú de 18.5% ar fhigiúr na bliana 2002. D’éirigh le comhlachtaí teicneolaíochta idirlín

agus teileachumarsáide méadú ar dhíolachán onnmhaire a bhaint amach freisin, suas 5% go €200 milliún. Maidir le tionscal an bhia, ba

shonrach an fuinneamh a bhí faoi earnálacha na mairteola, na muiceola, agus na caoireola, ar éirigh leo onnmhairí de €1.9 billiún a bhaint

amach, méadú de 10.4%. Bhí ardú de 6% go €839 milliún ar onnmhairí bianna tomhaltóra. Bhí Enterprise Ireland gníomhach ag cabhrú le 168

cliant chun dul i bhfód ar mhargaí nua, trí chúnamh a thabhairt dóibh straitéisí le haghaidh sin a phleanáil is a chur i ngníomh agus trínár líonra

féin d’oifigí thar lear agus saoráidí goradáin. Chuaigh 110 i mbun onnmhaire don chéad uair anuraidh agus bhunaigh cliaint 159 oifig nua thar

Tuairisc an Phríomhoifigigh Fheidhmiúcháin

Is maith an tslí a ndeachaigh comhlachtaí Éireannacha i ngleic le dúshláin na bliana

2003, dul chun cinn réasúnta ach seasta á thaispeáint acu. In ainneoin an mhoill ar an bhfás eacnamaíochta

domhanda agus an euro láidir, lean comhlachtaí Éireannacha leo ag baint amach conarthaí nua thar lear agus a sciar

den mhargadh a mhéadú. Dá ainneoin sin, taispeánann na torthaí go mb’fhearr a d’fheidhmigh na comhlachtaí

a bhí ag gabháil do thaighde, d’fhorbairt, do tháirgeadh, agus do dhíol táirgí agus seirbhísí sofaisticiúla chun conarthaí

onnmhaire nua a dhaingniú. Níos mó ná cheana tá ceannaitheoirí idirnáisiúnta ag breathnú ar Éirinn mar fhoinse de

tháirgí agus de sheirbhísí uathúla le breisluach ard. Cibé acu bogearraí, biteicneolaíocht, innealtóireacht, bia nó 

seirbhísí trádálaithe atá i gceist, tá an nuáil ríthábhachtach agus is cloch choirnéil í le haghaidh iomaíochas agus rath

sa mhargadh amach anseo. Bíonn an nuáil rathúil bunaithe ar thuiscint domhain ar riachtanais an

chustaiméara. I gcaitheamh na bliana 2003, thug comhlachtaí Éireannacha a n-aghaidh ar dhianiomaíocht idirnáisiúnta

agus thrádálaigh go rathúil toisc gur fhreastail siad ar riachtanais custaiméirí trí tháirgí agus seirbhísí ardchaighdeáin

a sholáthar ar an sprioc do mhargaí domhanda ar ghéire a n-éileamh ná riamh. 

Le tacú lenár gcliaint atá ag tabhairt aghaidh ar na dúshláin sin, dhírigh Enterprise Ireland ar cheithre phríomhréimse:

1 : Díolacháin onnmhaire a bhaint amach

2: Nuáil agus táirgiúlacht a chur chun cinn

3: Comhlachtaí ar fiontair nua iad a bhunú

4: Fiontar réigiúnach a thiomáint
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lear i réigiúin éagsúla mhargaidh mar atá Oirdheisceart na hÁise, Deisceart na hEorpa agus Meiriceá Thuaidh. Lean oifigí de chuid Enterprise

Ireland thar lear agus sa bhaile leo ag aithint go réamhghníomhach dá gcliaint ceannaitheoirí idirnáisiúnta le poitéinseal díolacháin agus

eagraíodh níos mó ná 9,000 cruinniú díolacháin do chliaint. Chomh maith leis sin chuir 61 misean, sa bhaile agus thar lear, cliaint in aithne do 

cheannaitheoirí ardleibhéil agus d’oscail 25 aonach trádála deiseanna margaidh nua do níos mó ná 233 comhlacht cliaint.

Táirgiúlacht agus Nuáil a chur chun cinn: Is de bharr dúshláin ghnó nua gur díol práinne é an gá atá le forbairt táirge nuálaigh sa

chaoi is go gcruthófar táirgí agus seirbhísí leithleacha breisluacha. Chun é sin a spreagadh, thacaigh Enterprise Ireland le tuilleadh caiteachas

cliaint ar Thaighde agus ar Fhorbairt (T&F), ar thraenáil agus ar neartú eolais. D’infheistíomar níos mó ná €40 milliún ag tacú le níos mó ná 186

tionscnamh T&F lena n-áirítear: €21 milliún faoin gCiste Iomaíoch Taighde, Teicneolaíochta agus Nuála, a thacaíonn le níos mó ná 133 

tionscnamh. Gealltanais de €19.8 milliún i dtaca le Cumas T&F mar chuid d’infheistiú a roinntear le 53 comhlacht. Bhunaíomar ciste nua freisin

atá dírithe go sonrach ar chomhlachtaí beaga agus meánacha de réir méide lena gcumas iomaíochta a fheabhsú trína n-aschur agus a 

dtáirgiúlacht a mhéadú. €10 milliún san iomlán a bhí sa Chiste Cumas Iomaíochais a thug tacaíocht do 97 tionscadal forbartha comhlachta faoi

leith. Faoi cheann Aibreáin 2004 bhí an ciste go hiomlán cionroinnte. Sholáthair Enterprise Ireland €11.63 milliún do chliaint le haghaidh forbairt

acmhainní daonna, mar chuid d’infheistíocht tionscail iomlán de €31.17 milliún. Na tionscnaimh seo againne, sholáthair siad deiseanna

oideachais, oiliúna agus forbartha do chliaint chun cabhrú leo torthaí sonracha a bhaint amach.
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Comhlachtaí ar Fiontair Nua iad a bhunú: Cuid tábhachtach de straitéis Enterprise Ireland is ea tacaíocht a chur ar fáil le fiontair

nua nuálacha a bhunú. Tugadh tacaíocht do 61 fiontar nua d’ardphoitéinseal sa bhliain 2003. Áirítear i measc réimsí le poitéinseal mór fáis an

bhiteicneolaíocht, beatha fheidhmiúil, gairis mhíochaine, meáin dhigiteacha agus r-Fhoghlaim.

Fiontar Réigiúnach a thiomáint: Is rud bunúsach i dtaca le fás eacnamúil na hÉireann é agus is cuspóir straitéiseach é de Enterprise

Ireland forbairt eacnamúil sna réigiúin a chomhardú. Táthar gníomhach ag cothú misnigh i bhfiontair nuálacha d’ardphoitéinseal agus i bhfion-

tair nua seachthairbhe ó institiúidí triú leibhéil nó ó chomhlachtaí móra. Le tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt réigiúnach, tá mandáidí réigiúnacha

sonracha ag ceithre cinn as na 14 chiste chaipiteall fiontair. Sa bhliain 2003, cionroinneadh €5.5 milliún ar spás goir, rud a d’ardaigh go €30

milliún an infheistiú iomlán chun 14 ionad goradáin teicneolaíochta in Institiúidí Teicneolaíochta timpeall na tíre a mhaoiniú. Is iad na cuspóirí

eamhnaithe atá aige sin taighde a thráchtálú agus spreagadh a thabhairt d’fhiontraíocht i láithreacha tábhachtacha. 

Airgeadas: San iomlán, thacaigh Enterprise Ireland le 180 tionscadal infheistithe tábhachtacha sa bhliain 2003. Is i dtionscadail a bhí

lonnaithe ar an Teorainn, i Lár Tíre agus san Iarthar daichead a seacht de na hinfheistíochtaí sin. Orthu siúd bhí T&F, comhlachtaí ar fiontair nua

iad, fairsingithe, bainistíocht agus acmhainní daonna agus forbairt ríomhghnó. Sa bhliain 2003 d’fhaomhaigh Enterprise Ireland deontais de

€71.72 milliún san iomlán do chomhlachtaí. Cuimsíonn an figiúr sin €21.5 milliún d’infheistiú in infheistíocht scairchaipiteal; €30.72 milliún

le haghaidh T&F, oiliúint agus tacaíocht eile le cumas a chothú; agus €19.5 milliún de thacaíocht chaipitil agus fostaíochta le haghaidh leathnú

ar chumas táirgthe. 

Infheistiú: Réadaigh Enterprise Ireland €12.5 milliún as díolachán scaireanna agus €1.8 milliún i ndíbhinní as a phunann cothromais i

gcaitheamh na bliana 2003. Ba toradh maith é sin, na cúinsí deacra leanúnacha sna margaí cothromais tógtha san áireamh. 

Grúpa Straitéise Fiontraíochta: I Mí Iúil 2003 cheap an Tánaiste an Grúpa Straitéise Fiontraíochta (GSF) chun athbhreithniú bunúsach

a dhéanamh ar bheartas tionscail agus moltaí a dhéanamh faoin straitéis a theastódh ó Éirinn amach anseo mar geilleagair forbartha ar a

bhealach ar aghaidh. Chuaigh Enterprise Ireland i mbun páirtíochta le GSF ar dtús i Mí Dheireadh Fómhair agus lean leis ag obair go dlúth leis

an nGrúpa sin lena mandáid siúd a chur i gcrích. Is i gcomhthreo leis an nGrúpa Straitéise Fiontraíochta a chuireamar tús le hathbhreithniú

straitéiseach dár gcuid féin chun an eagraíocht a chur in oiriúint agus a athshuí sa chaoi is go mbeidh ar a cumas freastal ar riachtanais ár

gcliant atá ag éirí níos sofaisticiúla agus táimid ag tnúth le hathbhreithniú deiridh de chuid GSF a fhoilsiú in am agus i dtráth. Ón am ar ghlac

mé le post mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin i Mí na Samhna 2003, chuaigh tiomantas, dúthracht, agus cumas gairmiúla foireann Enterprise

Ireland i bhfeidhm orm agus ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leo go pearsanta as ucht an obair chrua leanúnach a dhéanann siad. Tá

rún daingean glactha againn mar eagraíocht riachtanais ár gcliant sa bhaile agus thar lear a shásamh chomh fada agus atáimid in ann. 

Frank Ryan Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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1. Cumas a Chothú €26m

2. Cumas Táirgiúil a Chothú €21m

3. Cistí Cothromais & Caipiteal Fiontair €38m

4. Teicneolaíocht & Bonneagar Eolaíochta €63m

5. Costais Oibriúcháin Ghlana €81m

Iomlán  €229m

1. Líonra Seirbhísí Cliaint €26m

2. Líonra Oifigí thar Lear & 
    Goradáin Chliaint €19m

3. Líonra Oifigí Réigiúnacha €7m

4. Tacaíocht Eolaíochta & Nuála €16m

5. Tacaíocht Seirbhísí Corparáideacha €13m

Iomlán  €81m

Miondealú ar chostais
oibriúcháin ghlana

Cionroinnt Maoinithe
Enterprise Ireland

2003
1

2

4

3

5

1

2

34

5

Costais in aghaidh an jab

COSTAIS SA BHLIAIN 2003 IN AGHAIDH JAB MHARTHANAIGH (PRAGHSANNA 2003). ÁIRÍTEAR AN COSTAS IN AGHAIDH JAB TRÍ  CHAITEACHAS IOMLÁN NA HÁISÍNTEACHTA

AR NA COMHLACHTAÍ  UILE SA TRÉIMHSE A CHUR SAN ÁIREAMH. NÍL CURTHA CHUN SOCHAIR SNA HÁIRIMH ACH JABANNA A CRUTHAÍODH LE LINN NA TRÉIMHSE 

AGUS A BHÍ  FÓS MARTHANACH AG A DEIREADH.

1989/95 1990/96 1991/97 1992/98 1993/99 1994/00 1995/01 1996/02 1997/03 

15,349 15,702 14,860 15,615 15,002 11,133 9,719 10,191 8,961 

Cuspóir Toradh

Easpórtálacha (olltairbhaí) €1.1b €830m

Postanna nus (céad uair) 8,000 8,209

Tograí nua bunaithe 60 61

Achoimre toraidh na heochairchuspóir corparáideach 2003
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Ag cuir
Díolacháin
onnmhairíochta 
i gcrích
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D’fhan an t-iomlán onnmhairí seasta le linn na bliana 2003 ag €10.155 billiún. Bhí togha na bliana ag na hearnálacha bogearraí agus seirb-

hísí idirnáisiúnta agus bhí ardú 5.9% orthu mar ghrúpa go €1.4 billiún in onnmhairí. Tháinig ardú 18.5% go €761 milliún ar na seirbhísí

trádálaithe idirnaisiúnta, na meáindhigiteacha, r-Fhoghlaim san áireamh, agus fás 5.3% go €200 milliún ar theicneolaíocht idirlín agus

teileachumarsáide. Tháinig fás 2% go €1.5 billiún ar líon na n-onnmhairí i dtáirgí tionsclaíocha, leis an bhfeidhmíocht fo-earnála is

fearr sna réimsí innealtóireachta agus tógála, clódóireachta agus pacáistíochta. Tháinig fás 4% ar na honnmhairí seo. D’fhan an earnáil

bhia socair go leor le linn na bliana le méadú fhoriomlán 0.3% go €6.4 billiún in onnmhairí. Le cuidiú Enterprise Ireland, thosaigh 168

comhlachtaí ag dul i bhfód ar mhargaí nua agus ba onnmhaireoirí céaduaire 110 de na cliaint seo. Mar thoradh air seo, d’aimsigh breis

agus 800 custaiméir, imdháileoir nó comhpháirtí nua i margaí onnmhairíochta sa bhliain 2003. I dteannta seo, bhunaigh iomlán 159

comhlachtaí cliaint de chuid Enterprise Ireland láithreacht ar mhargaí thar lear le linn na bliana. Le gréasán 33 oifig idirnáisiúnta,

leanann Enterprise Ireland ag cuidiú le cliaint chun straitéisí rathúla a chruthú agus a chur i bhfeidhm chun dul i bhfód ar an margadh,

do fhorbairt agus do fhás. D’aithin Enterprise Ireland go réamhghníomhach, ach go háirithe, ceannaitheoirí/comhpháirtithe féideartha

thar ceann na gcliant. Is é an toradh a bhí aige seo ná breis agus 9,000 cruinniú díolacháin a bhí dírithe ar dhíolacháin idirnáisiúnta a

aimsiú agus ar chaidreamh le custaiméirí reatha a neartú. Faigheann cliaint Enterprise Ireland cabhair freisin tríd an lárionad eolais

gnó is mó in Éirinn. Phléigh an t-ionad seo le breis agus 2000 fiosrúchán i 2003, a chlúdaigh réimse leathan taighde tánaisteach maidir le

gach rud ó mhargaí agus táirgí go hearnálacha tionscail, ceisteanna dlíthiúla agus téamaí bainistíochta. 

Achoimre ar an Margadh An Ríocht Aontaithe agus an Eoraip: Le linn na bliana 2003, lean onnmhaireoirí na hÉireann ag amharc ar an

Ríocht Aontaithe agus ar mhór-roinn na hEorpa don chuid ba mhó dá n-onnmhairí. D’fhan an Ríocht Aontaithe ar an margadh

onnmhairíochta is láidre do chomhlachtaí cliaint le €4.8 billiún in onnmhairí, méadú 1.1%. Tháinig ardú 9.1% go €144 milliún ar líon na 

n-onnmhairí chuig an Ríocht Aontaithe sna hearnálacha airgeadais, cúraim sláinte agus bogearraí oiliúna agus seirbhísí; tháinig fás 7.1%

ar leictreonaic agus innealtóireacht bheachtais agus ardú 5.9% ar líon na n-onnmhairí san earnáil bhia agus éisc do thomhaltóirí.

Bhunaigh 36 comhlachtaí oifig ar mhargadh na Ríochta Aontaithe agus cheap breis agus 180 custaiméir, imdháileoir nó comhpháirtí. 

D’éirigh lena lán cliant éagsúlú rathúil a dhéanamh freisin ar mhór-roinn na hEorpa. Bhí glanfhás 4.7% i ndíolacháin onnmhairíochta sa

réigiún, sin breis agus €2.8 billiún, figiúr a léiríonn an méadú is mó in onnmhairí in aon mhargadh. I measc na n-earnálacha ar éirigh go maith

leo bhí na hearnálacha mairteola, muiceola agus caoireola ag €868 milliún, méadú 16%, agus seirbhísí trádálaithe idirnaisiúnta, na

meáindhigiteacha, r-Fhoghlaim san áireamh ag €259 milliún, méadú 40%. Thosaigh comhlachtaí tionsclaíocha a bhí ag díriú ar mhargaí

mar na Stáit Aontaithe agus an Ríocht Aontaithe roimhe seo ag feachaint i dtreo thíortha Eorpacha mar an Ghearmáin, an Fhrainc agus

tíortha an Benelux. Tháinig fás 6.4% go €464 milliún ar iomlán na n-onnmhairí chuig an Eoraip san earnáil thionsclaíoch, agus fás 13% go

€156 milliún ar onnmhairí innealtóireachta chuig an Eoraip. Ar an iomlán, bhunaigh 64 comhlacht láithreacht nua ar mhargadh na hEorpa

sa bhliain 2003, agus cheap breis agus 300 acu custaiméirí, imdháileoirí nó comhpháirtithe nua. Ba fócas faoi leith a bhí ann i 2003

cabhair a thabhairt do chomlachtaí cliaint éagsúlú a dhéanamh ar a gcuid margaí Eorpacha, agus béim speisialta ar chuidiú leo suímh

Tá sé fós ina phríomhfhócas ag Enterprise Ireland tacú le comhlachtaí cliaint

ionas go gcuirfidh siad díolacháin idirnaisiúnta i gcrích. Tá na coinníollacha

deacra trádála idirnáisiúnta atá ann le blianta beaga anuas sáraithe go maith

ag onnmhaireoirí na hÉireann, taithí a d’fhág iad i riocht daingean chun

deiseanna nua do fhás a thógáil. 

Tá comhlachtaí atá in earnálacha a bhí buailte go dona, mar bogearraí agus teileachumarsáid, ag cur nuáil chun cinn agus fós dírithe

ar mhargaí idirnáisiúnta agus tá siad i riocht mhaith chun dul i gcomórtas sa timpeallacht dhomhanda nua atá ag teacht chun solais.



Tá Norkom Technologies (Norkom) ina cheannródaí

Eorpach ar bhainistiú priacail agus ar bhogearraí

géilliúntais a úsáidtear chun cineálacha difriúla

coiriúlacht airgeadais a bhrath do chliaint

bhaincéireachta, árachais agus baincéireacht

infheistíochta. 

Tháinig 40% de láimhdeachas an chomhlachta as díolacháin easpórtála i 2002. Bhí easpórtálacha dúbailte go 80% faoin mbliain

2003. Leis an ráthúlacht seo d’fhás an láimhdeachas ó €8.5 milliún i 2002 go €10 milliún i 2003. Táthar ag súil go méadóidh an figiúr seo

go €14 milliún i 2004. * Is iad mór-roinn na hEorpa agus Meiriceá Thuaidh príomh-mhargaí easpórtála Norkom. Bíonn 55% den

láimhdeachas in Éirinn, sa Ríocht Aontaithe agus san Eoraip, 40% i gCeanada agus SAM agus tagann an 5% eile ón Áise agus ón

Meánoirthear. * Bhí Enterprise Ireland ag obair leis an gcomhlacht ó thosaigh sé ag forbairt trí thacú lena straitéisí chun an margadh a

fhorbairt, le tograí T&F, líonrú agus ceannaitheoirí sa mhargadh easpórtála a thabhairt i láthair. * Shínigh Norkom beart bogearraí €10

milliún le Bank of Montreal i gCeanada le linn mhisean trádála Enterprise Ireland go Ceanada i 2003, a raibh an Tánaiste, Mary Harney TD 

i gceannas air. Tá beart ar fud an domhain ag an gcomhlacht le HSBC Bank agus beart ar fud na hEorpa le National Australia Bank a

chabhróidh le Norkom a dhíolacháin a leathnú san Áise agus san Astráil. * Bunaíodh Norkom i 1998. Fostaíonn sé 70 duine agus beidh

an líon seo méadaithe go 100 faoi 2005. Tá ceanncheathrú an chomhlachta i mBaile Átha cliath agus oibríochtaí aige i SAM, Ceanada, sa

Ríocht Aontaithe, sa Bheilg agus in Iosrael. I measc a chuid cliant idirnáisiúnta tá príomhghrúpaí baincéireachta miondíola na hEorpa

agus SAM. *

*

*Norkom Technologies

www.norkom.com
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iomaíocha láidre a bhunú i stáit aontacha an AE. Bhunaigh iomlán 18 comhlacht cliaint láithreacht ar an margadh ar fud stáit aontacha

an AE le linn na bliana 2003. Críocha Mheiriceá: In ainneoin an dollar a bhí ag dul i laige agus na coinníollacha deacra trádála, chonac-

thas fás nua ar an margadh Meiriceánach do earnálacha faoi leith le linn na bliana 2003. Bhí dlúthobair ar siúl idir Enterprise Ireland agus

a cliaint chun suíomh ar an margadh a choimeád. Ar an iomlán, tháinig méadú 0.8% go €1.1 billiún ar líon na n-onnmhairí go Críocha

Mheiriceá. Ghnóthaigh cliaint atá tiomanta don mhargadh torthaí láidre agus d’éirigh go hiontach ar fad leis na hearnálacha teicneo-

laíochta. Tháinig ardú 26% go €72 milliún ar líon na n-onnmhairí idirlín agus teileachumarsáide, agus méadú 13% ar líon na n-onnmhairí

sna seirbhísí trádálaithe idirnaisiúnta, na meáindhigiteacha, r-Fhoghlaim san áireamh. D’éirigh go han-mhaith le bianna agus éisc do

thomhaltóirí, a d’fhás 18.2% go €13 milliún. Ar an iomlán, ba iad na réimsí leis an tacaíocht is mó do chomlachtaí Éireannacha ná r-

Fhoghlaim, teileachumarsáid, gairis mhíochaine agus áirgiúlachtaí. Bhunaigh 21 comhlachtaí oifig thar lear ar mhargadh Chríocha

Mheiriceá, sna Stáit Aontaithe don chuid is mó. Cheap 118 comhlachtaí custaiméirí, comhpháirtithe nó imdháileoirí nua le linn na bliana

in earnálacha mar earnálachta an mhiondíola, an chúram sláinte agus na baincéireachta. Fuair a lán cliant céaduaire sa mhargadh seo

tacaíocht ó Enterprise Ireland chun láithreacht a bhunú trí chomhpháirtithe imdháilte. Tá an bealach seo chun dul i bhfód ar an margadh

go rathúil éifeachtach ó thaobh costais agus ama de. An Áise agus An Chuid Eile den Domhan: Lean coinníollacha deacra trádála san

Áise le linn na bliana 2003 agus tháinig laghdú 8% go €0.9 billiún ar líon na n-onnmhairí. In ainneoin sin, tháinig fás 73% go €52 milliún ar

líon na n-onnmhairí mairteola, muiceola agus caoireola chuig an Áise agus fás 8.3% go €13 milliún ar onnmhairí tógála, clódóireachta agus

pacáistíochta. D’fhéach a lán comhlachtaí Éireannacha le deiseanna nua fadtéarmacha a chruthú san Áise le breis agus 280

comhlachtaí aonair ag tabhairt cuairt ar an réigiún i rith na bliana. D’oscail comhlachtaí Éireannacha 38 oifig agus áisíneacht nua i réigiún

na hÁise sa bhliain 2003, ag tabhairt an líon iomlán go 139 agus tá 32 cliant ag feidhmiú san Astráil anois. Léirigh taighde Enterprise

Ireland féin agus aiseolas ó chliaint in 2003 gurb iad na margaí is tábhachtaí a aithníodh sa réigiún ná Oir-Thuaisceart na hÁise (an

tSeapáin, an Chóiré agus an tSín) agus an Astráil. Mar fhreagra ar seo, d’oscail Enterprise Ireland oifig nua i Seoul sa Chóiré Theas agus

oifig réigiúnach níos lú sa tSín. Tá an ceanncheathrú réigiúnach aistrithe freisin ó Hong Cong go dtí Shanghai, chun an fás i dtábhacht

mhargadh na Síne a léiriú do chliaint. 

Ag Tabhairt na gCeannaitheoirí chuig na Cliaint Tá cuid ríthábhachtach de ghníomhaíochtaí Enterprise Ireland dírithe ar dheiseanna

díolacháin a chruthú do chliaint le ceannaitheoirí faoi leith. Tá sé riachtanach go gcruthóidh cliaint na naisc chearta agus go ndíolfaidh

siad leis na cinnteoirí cearta. D’aithin Enterprise Ireland ceannaitheoirí féideartha dá gcliaint go réamhghníomhach agus cuireadh

cruinnithe ar bun chun tacú lena n-iarrachtaí díolacháin. Bhain sé seo le comhlachtaí faoi leith a aithint, an cinnteoir/comhairleoir is mó

ábhartha a lorg, a spéis a cháiliú agus iad a chur i dteagmháil le cliaint. Cuireadh iomlán 9,503 cruinniú ceannaitheora ar bun i 2003 ar fud

gach earnáil agus margadh. San Eoraip, lena n-áirítear an margadh onnmhairíochta is mó, an Ríocht Aontaithe, chuir Enterprise

Ireland breis agus 5,000 cruinniú ceannaitheora ar bun do chliaint tar éis réamhchruinnithe agus taighde. Tógadh 900 ceannaitheoir go

hÉirinn, i gcláir ghrúpa nó aonair, agus eagraíodh breis agus 1,130 cruinniú aghaidh ar aghaidh do chomhlachtaí Éireannacha le comhlachtaí

áitiúla i stáit aontacha an AE. Is cuid suntais í an chuairt ceannaitheora isteach ó Lár agus Oirthear na hEorpa agus ón Rúis nuair a 

thaistil breis agus 65 ceannaitheoir go hÉirinn chun bualadh le chomhlachtaí Éireannacha agus chun breis deiseanna onnmhairíochta a

fhorbairt. Sna Stáit Aontaithe, i Meiriceá Theas agus i gCeanada, d’eagraigh Enterprise Ireland 2,292 cruinniú idir ceannaitheoirí agus

cliaint. Thug breis agus 400 ceannaitheoir ón réigiún cuairt ar Éirinn, ag bualadh le cliaint chun teicneolaíocht nó seirbhísí nua a lorg. 

Cuireadh iomlán 2,555 cruinniú cliaint/ceannaitheora ar bun le ceannaitheoirí ón Áise, ón tSín, ón tSeapáin, Hong Cong, Singeapór, ón

Mhalaeisia, ón Araib Shádach agus Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha. Seo a leanas roinnt samplaí d’imeachtaí ceannaitheora /

cliaint a eagraíodh le linn na bliana 2003: Clár Ceannaitheora Isteach PharmaPack: Tugann an earnáil chógais deiseanna iontacha fós

do chomhlachtaí Éireannacha. Chuir Enterprise Ireland tús le sraith imeachtaí a thug ceannaitheoirí cógais ó na Stáit Aontaithe agus ón

Eoraip go hÉirinn. Mar shampla, tugadh ceannaitheoirí ó mhórchomhlachtaí cógais na Fraince agus na Beilge mar Roche agus Eli Lilly go

hÉirinn don chéad uair i 2003 chun bualadh le soláthraithe féideartha Éireannacha. r-Fhoghlaim san Eoraip, Ríocht Aontaithe agus

SAM: D’aithin Enterprise Ireland go bhfuil rochtain ar mhórúsáideoirí corparáideacha de sheirbhísí r-Fhoghlaim riachtanach do 

chomhlachtaí r-Fhoghlaim na hÉireann agus eagraíodh sraith imeachtaí r-Fhoghlaim in Éirinn ag tabhairt eolas ar dheiseanna sa

12+13



Tá cáil ar an imeacht bliantúil seo, a bhíonn ar siúl ar feadh ceithre lá san RDS i mBaile Átha Cliath, mar cheann de na

haontaí is tábhachtaí in earnáil na ceardaíochta san Eoraip.  Is ar son Crafts Council of Ireland a eagraítear é agus déanann

Enterprise Ireland margaíocht air go hidirnáisiúnta. Tugann Showcase deis faoi leith do chomhlachtaí na hÉireann a dtáirgí

agus a seirbhísí a chur ar taispeáint agus a dhíol le ceannaitheoirí Éireannacha agus le ceannaitheoirí idirnáisiúnta. Is í an

pháirt lárnach a bhíonn ag Enterprise Ireland sa tionscadal seo ceannaitheoirí tábhachtacha a bhíonn ag an seó, ó shiopaí

neamhspleácha miondíolacháin, ó shiopaí ilranna, ó chatalóga postordúcháin, ó chainéil siopadóireachta agus 

ó ionaid a dhíolann bronntanais speisialta a aithint, a mheas agus a leanúint. Thug 8,500 ceannaitheoir cuairt ar an seó sa

bhliain 2003; ba cheannaitheoirí ó mhargaí idirnáisiúnta breis is 1,900 díobh sin. Ba ag comhlachtaí na n-earraí bronntanais a

bhí an líon ba mhó, €15.5m, de na díolacháin; bhain earraí cóirithinte bhoird / intí €10.1m amach agus rinne faisean agus

oiriúintí faisin €9.2M. D’admhaigh os cionn 90% den lucht taispeántais gur oscail siad cuntas nua amháin ar a laghad; ba é

sin luach €4.4m de ghnó nua dóibhsean.  

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2003

Ghin Showcase Ireland, an t-aonach idirnáisiúnta is mó 

atá ag an tír seo le ceardaíocht, bronntanais, faisean agus

cóiríochtaí intí na tíre a chur ar taispeáint, €35 milliún 

i ndíolacháin sa bhliain 2003; ábhar onmhairíochta 

ab ea luach €11.5 million díobh sin. 



mhargadh. Sampla amháin is ea ócáid r-Fhoghlaim na Fraince/Benelux, a eagraíodh i gcomhcheangal le France Telecom, an t-oibritheoir

sealbhóra teileachumarsáide is mó san Eoraip, agus tugadh cuireadh do úsáideóirí corparáideacha na Fraince freastal a dhéanamh air. 

I measc na gceannaitheoirí bhí mórchomhlachtaí, bainc agus soláthraithe seirbhíse mar Renault, Crédit Lyonnais agus Óstáin Accor. 

Feachtas do Ghníomhaireachtaí Cruthaitheacha: Tá timpeall 35% den chaiteachas £16 billiún ar chlódóireacht agus ar phacáistíocht sa

Ríocht Aontaithe ceannaithe nó bíonn tionchar díreach ag gníomhaireachtaí deartha agus pacáistíochta air. Spriocaimsigh Enterprise

Ireland an grúpa seo le feachtas margaíochta a thug inniúlachtaí 11 eochairchliant clódóireachta agus pacáistíochta chun suntais. Ba é

an toradh a bhí ar an tionscnamh seo ná gur thug 50 ceannaitheoir ó 35 ghníomhaireacht cuairt agus turas ar oibríochtaí cliant. Thug an

caidreamh nua a cruthaíodh an deis do chliaint luach breis agus €1 milliún de ghnó nua a lua. Marsantacht Mhiondíola: I mí Eanáir

2003, thug Enterprise Ireland an Associated Marketing Corporation (AMC) go hÉirinn, a cheannaíonn marsantacht mhiondíola do 

mhórshiopaí ilrannacha mar TK Maxx. Ba é seo an chéad uair a tugadh cead do pháirt na Ríochta Aontaithe den AMC táirgí a lorg in Éirinn

agus chruthaigh an chuairt luach €1 milliún de ghnó do chliaint na hÉireann. Chuir Enterprise Ireland ceannaitheoirí Iontaobhas

Náisiúnta na Ríochta Aontaithe in aithne sa tslí chéanna, a thug toradh luach €250,000 de chonarthaí. Spreag Enterprise Ireland cuairt

de chuid Somerfield, an cúigiú miondíolaí grósaeireachta is mó sa Ríocht Aontaithe, ar 13 chliant de chuid Enterprise Ireland san earnáil

ghrósaeireachta neamhbhia. Ag Spriocaimsiú Comhlachtaí Domhanda: Spriocaimsíonn Enterprise Ireland corparáidí ilnáisiúnta go

réamhghníomhach chun cuidiú le cliaint a ndíolacháin onnmhairíochta a chur i gcrích. Chun na críche seo, forbraíonn agus páirtíonn

Enterprise Ireland a liosta teagmhála de chomhlachtaí domhanda le comhlachtaí Éireannacha, chun aithne ar agus deiseanna do 

chomhlachtaí Éireannacha sna corparáidí seo a mhéadú. Sampla den ghníomhaíocht seo is ea an Grúpa Vodafone, an t-oibritheoir

teileachumarsáide soghluaiste is mó ar domhan agus custaiméir agus/nó comhpháirtí féideartha ríthábhachtach do chomhlachtaí gan

sreang agus forbróirí bogearraí atá dírithe ar an tionscal teileachumarsáide. Sa bhliain 2003, ghnóthaigh 24 chomhlachtaí Éireannach

conradh nó thosaigh siad ar mhionidirbheartaíocht le Vodafone. D’eagraigh Enterprise Ireland cruinnithe le 20 oibríocht Vodafone éagsúil

ar fud an domhain. Gailearaí Dearaidh in Atlanta: Mar chuid de fhiontar nua chun fás a spreagadh i ngnáthmhargaí na Stát Aontaithe,

d’oscail 10 gcomhlachtaí bronntanais/ornáideach Éireannach buantaispeántas in Atlanta, Georgia le cabhair ó Enterprise Ireland.

Tabharfaidh an tionscnamh nua seo, atá suite i mbuansheomra taispeántais 2,000 troigh cearnach san AmericasMart cáiliúil, buanghreim

daingean agus ionadaíocht laistigh de mhórmhargadh tomhaltais na Stát Aontaithe do na comhlachtaí atá páirteach ann. Cuirfidh sé cur

chuige níos dírithe agus níos straitéisí den tionscal ar fáil do na comhlachtaí freisin. Nochtóidh an taispeántas ár gcomhlachtaí cliaint do

na mílte ceannaitheoraí gach bliain agus cuirfidh sé sárdheis bhrandála ar fáil dóibh chun íomhá a gcomhlachtaí a fhorbairt mar fhoinse

ardchaighdeáin táirgí bronntanais agus ornáideacha.

Misin agus Aonaigh Thrádála Thar Lear Tá tábhacht mhór ag

baint le misin agus aonaigh thrádála do líonrú, chun treoracha

díolacháin a aimsiú agus chun caidreamh a fhorbairt idir

comhlachtaí Éireannacha agus ceannaitheoirí ar mhargaí

onnmhairíochta. Bíonn feidhm lárnach acu i ngníomhaíochtaí

Enterprise Ireland thar lear agus tugann said deis do bhainis-

teoirí sinsearacha na hÉireann teagmháil a dhéanamh le

ceannaitheoirí agus comhairleoirí sinsearacha. Seo a leanas

roinnt samplaí: An Chéad Mhisean Teicneolaíochta Trádála

chuig an bhFionlainn: Sa bhliain 2003, d’eagraigh Enterprise

Ireland  a céad mhisean teicneolaíochta trádála chuig an

bhFionlainn riamh. Tá an Fhionlainn á spriocaimsiú do

dhíolacháin nua, do dhíolacháin chéaduaire nó thagartha

lasmuigh d’Éirinn nó den Ríocht Aontaithe ach go háirithe agus

meastar go bhfuil cuid de na húsáideoirí agus forbroirí idirlín
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Ag an crinniú ghnó don misean trádála go Cheanada, ón clé bhí Jennifer Condon,
Enterprise Ireland, Mary Harney, TD, Tánaiste agus Aire Fiontar, Trádál agus
Fostaíochta agus Donie Cassidy, TD, Caithaoirleach an Choiste Fiontar agus 
Mion Ghnó.
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Bunaíodh Comhpháirteanna

Cógaisíochta Prodieco, atá bunaithe 

i mBaile Átha Cliath, in 1962 mar

sholáthróir de chomhpháirteanna

ginearálta innealtóireachta do 

chomhlachtaí Éireannacha áitiúla.

Ach ag druidim le deireadh na nóchaidí, taobh istigh de thréimhse a bhí gearr go leor, bhog tromlach a gcustaiméirí ilnáisiúnta

go hOirthear na hEorpa agus Oirdheisceart na hÁise. Bhí ar Prodieco a ghnóshamhail a athrú go sciobtha le fanacht beo. Dhírigh sé a

aird ar earnáil a bhí mar níos lú ná 25% dá ghnó ag an am – feistí leighis agus comhpháirteanna cógaisíochta. Thug an cinneadh seo treoir

nua don chomhlacht agus chuir sé bonn faoi mar sholáthróir seirbhísí den chéad scoth agus mar shár-onnmhaireoir. * Tá 60 duine

fostaithe ag an gcomhlacht anois le 75% mar dhíolacháin onnmhairíochta. Faoi láthair, tá an Ríocht Aontaithe mar phríomh-mhargadh ag

Prodieco, le Benelux agus an Ghearmáin ina dhiaidh. Ach cinnteoidh a rath borrúil sa Spáinn, sa Phortaingéil agus san Iodáil go mbeidh

réigiún Dheisceart na hEorpa seo mar phríomh-mhargadh onnmhairíochta na comhlacht an bhliain seo chugainn. * Tá láithreacht sna

margaí áitiúla taobh thiar de rath Prodieco sa Spáinn agus sa Phortaingéil, ar chabhraigh Enterprise Ireland leis é a bhunú trí threoir

straitéiseach a chur ar fáil maidir le hiontráil sa mhargadh, tacaíocht suiteála oifigí, misin ceannaitheora isteach, agus ócáidí líonraithe

áitiúla. D’oscail an chomhlacht oifig i Maidrid agus bhí an tiomantas soiléir seo don mhargadh mar phríomhghníomhaí i mbun díolachán

áitiúil thar learr. * Dúirt David J Barker, Stiúrthóir Bainistíochta Prodieco: “Tá ardchumas ag Enterprise Ireland eochairthacaíocht

forbartha a thabhairt díreach nuair a bhíonn se de dhíth. A bhuíochas dá Chomhairleoirí Forbartha den scoth. Is é ár gComhairleoir

Forbartha de chuid Enterprise Ireland an té is tabhachtaí dar linne san eagraíocht iomlán. Bhaineamar an-tairbhe as idir thacaíocht

straitéiseach agus thacaíocht oirbheartaíochta a fháil – gach rud ó threoir faoi bhainistíocht fáis agus forbairt straitéise, go dtí na

bunrudaí taobh thiar de chláir oibre chiallmhara agus éifeachtacha do chruinnithe díolachán a bhunú laistigh den spriocmhargadh.”

*

*Prodieco Limited

www.ppc.ie
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agus teicneolaíochta teileachumarsáide is sárfhorbartha ar domhan inti. Tá réamhaisnéis

dhíolacháin €2.5 milliún thar an tréimhse 18 mí atá le teacht ag comhlachtaí mar thoradh

ar a n-iarrachtaí le linn an mhisin seo. Misean Trádála go Ceanada: Sholáthair an

misean trádála bogearraí airgeadais agus fótónaice go Ceanada deis neamhchoitianta do

chomhlachtaí bogearraí agus fótónaice na hÉireann teagmháil a dhéanamh le daoine ag

leibhéal sinsearach i mór-bhancanna agus gcomhlachtaí fótónaice Cheanada. Bhí an

misean faoi stiúir an Tánaiste, Mary Harney TD, agus eagraíodh 140 cruinniú duine le duine

idir 17 gcomhlachtaí Éireannach agus ceannaitheoirí sinsearacha féideartha. Cuireadh

roinnt imeachtaí líonraithe ar siúl freisin chun comhlachtaí na hÉireann a thaispeáint in Ottawa agus i Toronto. Tá Ceanada ag iompú ina

chomhpháirtí láidir trádála do chomhlachtaí Éireannacha agus tá an líon atá ag aimsiú gnó ann ag dul i méid. Misean Trádála chuig an

bPolainn: Bhí an tAire Trádála Idirnáisiúnta, Michael Ahern, TD, i gceannas ar Mhisean Trádála díolacháin agus onnmhairíochta chuig an

bPolainn le linn chuairt an Uachtaráin Mhic Ghiolla Íosa ar an tír sa Mheitheamh seo caite. Bhí breis agus 50 comhlachtaí Éireannach ó

réimse earnálacha tionsclaíocha páirteach ann agus d’eagraigh Enterprise Ireland breis agus 170 cruinniú comhlacht aonarach do na

rannpháirtithe. Ba iad cuid de na mór-imeachtaí le linn an mhisin ná bricfeasta trádála do dhaoine mór le rá ar a d’fhreastail breis agus

200 duine gnó agus ag a labhair an tUachtarán Mhic Ghiolla Íosa, agus dinnéar trádála do 150 duine gnó ag a labhair an tAire. Baineadh

úsáid as an ócáid chun na ceangail thrádála idir Éire agus an Pholainn atá ag dul i méid a neartú trí ábhar agus agallaimh a chur ar fáil

do mhór-chomhlachtaí Éireannacha ar an gcainéal gnó teilifíse CNBC agus trí shuim na meán cumarsáide áitiúla a spreagadh de bharr

chuairt an Uachtaráin ar an tír ag teacht i dtreo reifreann na Polainne maidir le dul isteach san AE. Eagraíodh misin thrádála go Poblacht

na Seice agus chuig an Ungáir le linn na bliana 2003 freisin a raibh roinnt earnálacha tionsclaíocha páirteach iontu. Chomh maith leis

seo d’eagraigh Enterprise Ireland 25 Aonach Trádála i 2003 go margaí difriúla ar fud earnálacha éagsúla, ó theileachumarsáid soghluaiste

go pacáistíocht. Ghlac breis agus 230 cliant páirt ag stainníní grúpa a d’eagraigh Enterprise Ireland. Seo a leanas roinnt samplaí:

BioSquare: Eagraíodh líon imeachtaí, mar shampla BioVision agus BioSquare i Lyon, chun líonrú a fhorbairt agus chun comhpháirtithe

straitéiseacha a fháil sa bhiteicneolaíocht agus san eolaíocht bheatha. Trí na himeachtaí seo fuair 10 gcomhlachtaí Éireannach deis

neamhchoitianta dul i mbun cainteanna gnó aghaidh ar aghaidh le feidhmeannaigh shinsearacha ó mhór-chomhlachtaí cógais agus

biteicneolaíochta an domhain, lena n-áirítear Roche, Aventis, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline agus Pfizer mar aon le comhlachtaí

níos lú agus caipitlithe fiontraíochta. US Medical Device and Manufacturing (MD&M): Bhí an MD&M, an t-aonach trádála gairis

mhíochaine de dhéantúsóirí bunthrealaimh (OEM) is mó ar domhan, ar siúl i Nua Eabhrach agus in Anaheim sa bhliain 2003. Is

eochairócáid líonraithe agus gnó í do chomhlachtaí fosholáthair gairis mhíochaine, a chuireann deis ar fáil do dheiseanna conartha

déantúsaíochta a ghnóthú ó dhéantúsóirí bunthrealaimh gairis mhíochaine atá lonnaithe i SAM. Trí na taispeántais seo, féadfaidh cliaint

soláthraithe ábhair, comhpháirtithe agus deiseanna éadála táirge/teicneolaíochta a shainaithint. I dteannta seo cuireann imeachtaí an

MD&M deis luachmhar ar fáil do chomhlachtaí Éireannacha chun a leibhéil cruthaíochta agus teicneolaíochta a thagarmharcáil de réir

ionchais an tionscail agus chun eolas margaíochta atá bunaithe ar thaithí phearsanta a bhailiú. Telecom World, An Ghinéiv: Tá

Telecom World, a bhíonn ar siúl gach ceithre bliana, aitheanta ag tionscal mar an ócáid theileachumarsáide leis an tionchar is mó ar

domhan agus mealltar ceannairí tionscail chuici ón leibhéal is airde den mhargadh teileachumarsáide domhanda is tábhachtaí. Is fóram

gan macasamhail é ag a dtaispeánann breis agus 1,000 taispeántóir idirnáisiúnta a dteicneolaíochtaí do bhreis agus 200,000 duine a

dhéanann freastal air. Bíonn breis agus 20 pailliún náisiúnta ag an taispeántas. Ag Stainnín Náisiúnta na hÉireann a d’eagraigh

Enterprise Ireland, chuir 16 comhlachtaí Éireannach a n-inniúlachtaí agus éachtaí idirnáisiúnta tábhachtacha i láthair do chomhlachtaí

teileachumarsáide an domhain. Deis ríthábhachtach do chomhlachtaí Éireannacha a bhí sa taispeántas seo chun bualadh le custaiméirí

nua agus reatha agus chun bunchloch do ghnó sa todhchaí a leagan síos. 

Forbairt Bhainistíochta i Scileanna Margaíochta, Díola agus Straitéise Tá sé den mhórthábhacht cuidiú le cliaint maidir le conas

feidhmiú agus díol ar mhargaí thar lear, cibé an onnmhaireoirí céaduaire nó le taithí iad. Tá líon tionscnaimh nua forbartha ag Enterprise

Ireland chun cumas bainistíochta a neartú i scileanna margaíochta agus díola. Seo a leanas roinnt samplaí: ‘Turas Tionscnaimh’ do
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Tá Lake Communications, ceann 

de phríomhsholáthróirí táirgí 

teileachumarsáide gan sreang agus 

le sreang do chustaiméirí cónaithe 

agus do chustaiméirí mionoifigí ó 1991…

Tá Lake Communications, ceann de phríomhsholáthróirí táirgí teileachumarsáide gan sreang agus le sreang do chustaiméirí

cónaithe agus do chustaiméirí mionoifigí ó 1991 ar aghaidh, bunaithe i mBaile Átha Cliath agus tá 91 fostaithe acu. * D’éirigh go hiontach

leis an gcomhlacht a mhargaí onnmhairíochta a fhairsingiú amach ón Eoraip chun na hAstráile agus go dtí na Stáit Aontaithe. Le trí bliana

anuas, bhain Lake, in aghaidh iomaíocht idirnáisiúnta, scair 35% de mhargadh na hAstráile dó féin, ar fiú AUS$9 milliún. Tá sé seo anois

ar an dara margadh is mó de chuid Lake i ndiaidh mhargadh na Ríochta Aontaithe. * Is é is cúis le rath na comhlacht ná a chumas

príomhpháirtithe bonneagair i margaí onnmhairíochta a mhealladh. Fuair Lake ardchreidiúnacht idirnáisiúnta ó BT, a chomhpháirtí sa

Riocht Aontaithe, agus fuair sé amhlaidh ó Belgacom agus Telecom Italia. San Astráil ba í an straitéis iontrála sa mhargadh a bhí ag Lake

ná dul i bpáirt le Commander Communications, fochomhlacht Telstra ag an am, ag a raibh bealaí miondíola den chéad scoth. * Thug

Enterprise Ireland tacaíocht do Lake sna laethanta luatha le grinntaighde margaidh, tacaíocht a chuir an chéad chéim thábhachtach

isteach sa mhargadh ar fáil agus a d’aithin príomhpháirtithe margaidh, coinníollacha dlíthiúla agus rialála áitiúla, eochairtheagmhálacha

agus deiseanna líonraithe. * Bhí gnéithe bainistíochta cianrochtana níos fearr de dhíth ar tháirgí Lake i ngeall ar mhéid na hAstráile,

rud a chabhraigh go mór chun an chéad ghlúin eile dá dtáirgí a fhorbairt. Thaispeáin an comhlacht tiomantas margaidh chomh maith

nuair a chuir sé triúr dá fhoireann chuig oifigí Commander i Melbourne agus in Adelaide. * Tá Enterprise Ireland ag obair go dlúth le

Lake ar thaighde margaidh agus ar chruthú teagmhálacha sa spriocmhargadh is deireanaí acu, na Stáit Aontaithe. Láinseáladh nuatháirgí

na comhlacht ansin le fíorghairid. 

*

*Lake Communications
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Onnmhaireoirí Nua: Ceapadh an tionscnamh seo chun cabhair a thabhairt do onnmhaireoirí céaduaire lena riachtanais forbartha

onnmhairíochta i slí chórasach. Is é an cuspóir ná am agus costas a shábháil do chomhlachtaí, agus chun cabhrú leo déileáil leis an mbaol

atá ann nuair a théitear i bhfód ar mhargaí nua. D’fhreastail iomlán 60 comhlachtaí ar ocht gceardlann idirghníomhach a tionóladh ar fud

na hÉireann. D’aithin na ceardlanna seo na eochairghnéithe a bhaineann le onnmhairiú agus chuir said cliaint ar an eolas faoi sheirbhísí

Enterprise Ireland a ceapadh do onnmhaireoirí céaduaire. Tar éis an próiseas seo, bíonn plean forbartha onnmhairíochta ag gach 

chomhlacht chun dul i ngleic lena cuid riachtanais sonracha mar aon le réitigh éifeachtacha chun na riachtanais sin a chur i gcrích. 

Scileanna Margaíochta do Fhás Brabúsach Onnmhairíochta (MSPEG): Cuidíonn MSPEG le comhlachtaí cliaint Enterprise Ireland plean

straitéiseach margaíochta atá dírithe ar onnmhairiú a fhorbairt agus atá ceangailte le plean cuimsitheach gnó. Tá dhá phríomhaschur ag

an gclár ar féidir a thomhas: forbairt phlean straitéisigh margaíochta, agus méadú i ndíolacháin brabúsacha ar mhargaí baile agus

idirnáisiúnta araon. Tá páirt glactha ag 92 comhlacht sa chlár ó seoladh é. Ag Díol leis an gCeannaitheoir Eorpach: Ceapadh an clár

scileanna díolacháin agus tíolactha seo, a forbraíodh ó Straitéis Enterprise Ireland 2003 maidir le Deiseanna san Eoraip agus ó aiseolas

sa mhargadh, chun cabhrú le comhlachtaí táirgí tionsclaíocha atá dírithe ar an Eoraip mar chuid dá bpleananna fáis onnmhairíochta agus

chun forbairt a dhéanamh orthu. Ceapaithe do bhainisteoirí le freagracht as gnó onnmhairíochta a fhorbairt, tá an clár dírithe ar

fheasacht chultúrtha a chur ar aghaidh, mar aon le scileanna cumarsáide, tíolactha agus díolacháin cuí a thógáil. Cuirtear béim ar rítháb-

hacht ullmhúcháin mhaith agus ar ard-ghrinneolas a fháil ar ghnó an chinnteora – a bhrúnna reatha, a iomaitheoirí, a fhócas agus a

phleananna don todhchaí. Tá tuiscint ar dhifríochtaí cultúrtha i ndearcadh, iompar agus cumarsáid riachtanach. Ag Díol Bogearraí go

hIdirnáisiúnta: Thaispeáin staidéar arna choimisiúnú ag Enterprise Ireland agus an Irish Software Association, cibé go bhfuil táirgí agus

seirbhísí bogearraí na hÉireann ar chaighdeán domhanda sárfhoirfeachta, go bhfuil bearna fós ann maidir le scileanna díola. Chuir

Enterprise Ireland an chéad Chlár RÉALTA Díolacháin POF ar siúl (Straitéisí Díolacháin & Oirbheartaíocht chun Ioncam a Luasghéarú).

Tá an clár críochnaithe ag 20 POF as comhlachtaí bogearraí na hÉireann. Tar éis dóibh an clár a chríochnú, leanann Enterprise Ireland ag

obair le comhpháirtithe chun cultúr díolacháin laistigh dá gcomhlachtaí a chur i bhfeidhm. Eolas ar Dheiseanna i Lár agus in Oirthear

na hEorpa: Chun deiseanna gnó a thabhairt chun suntais i Lár agus in Oirthear na hEorpa, cuireadh seimineáir threoracha ar siúl i

gceithre réigiún – Baile Átha Cliath, Baile Átha Luain, Luimneach agus Corcaigh. D’fhreastail breis agus 80 cliant de chuid Enterprise

Ireland ar na seimineáir agus cuireadh ar an eolas iad maidir leis na deiseanna atá ann do ghnó a dhéanamh sna margaí seo agus na

himpleachtaí ar ghnó tar éis aontachas an AE. Comhlachtaí Nuabhunaithe ag Díol Bogearraí san Eoraip: Cuireadh trí cheardlann i

láthair san Eoraip chun cabhair a thabhairt do chomhlachtaí ardacmhainneacha nuabhunaithe sa tionscal bogearraí chun dul i bhfeidhm

ar mhargaí na hEorpa. Ghlac iomlán 27 comhlachtaí nuabhunaithe páirt ann agus chlúdaigh na seisiúin: ag díol do mhór-chuntais; ag cuir

bealaí onnmhairiúcháin ar bun mar aon le samhalacha díolacháin díreacha nó indhíreacha. Dhírigh gach seisiún ar mhargadh faoi leith:

An Fhrainc/Benelux, An Ghearmáin agus Deisceart na hEorpa. Díolacháin agus Margaíocht ar Chaighdeán Domhanda: Mar fhreagra

ar an riachtanas atá ag fás do scileanna idirnáisiúnta díolacháin agus margaíochta i gcomhlachtaí Éireannacha atá ag súil dul san

iomaíocht ar leibhéal domhanda, tá Máistir Eolaíochta sa Ghnó Idirnáisiúnta tugtha isteach ag Enterprise Ireland in éineacht le Roinn

Staidéir Ghnó Choláiste na Tríonóide. Tá an cúrsa dírithe ar bhainisteoirí leis na cáilíochtaí cuí sna hearnálacha tionscail beaga agus

meánacha ach go háirithe. Is é cuspóir an chláir céimithe páirt-aimseartha, dhá bhliana seo, ná cumas bainistíochta a fhorbairt maidir le

gach cheist a bhaineann le rath iomaíoch sa timpeallacht gnó idirnáisiúnta, le béim faoi leith ar mhargaíocht idirnáisiúnta. Tá an clár á

eagrú i gcomhcheangal leis an Institiúid Idirnáisiúnta do Fhorbairt Bhainistíochta san Eilvéis agus chláraigh 30 fiontar beag agus

meánach feidhmeannaigh ar an gclár sa bhliain 2003. Fíor-Mhargaíocht: Sheol Enterprise Ireland, Bord Bia agus Irish Exporters

Association an Clár um Fhíor-Mhargaíocht, atá dírithe ar onnmhairí bia agus deoch speisialtachta chuig an Ríocht Aontaithe a fhorbairt.

Tá luach €5.8 billiún ag an margadh seo sa Ríocht Aontaithe agus níl ach roinn an-bheag de ag comhlachtaí Éireannacha i láthair na

huaire. Fuair an 18 gcomhlachtaí atá comhpháirteach sa chlár treoir shaineolach ar straitéisí brandála, costais, loighistic agus maidir le

dul i bhfód ar an margadh. Claochlú – Clódóireacht agus Pacáistíocht: D’fhorbraigh Enterprise Ireland i gcomhcheangal le Irish

Management Institute an clár um Chlaochlú, tionscnamh nua chun cabhrú le comhlachtaí clódóireachta agus pacáistíochta dul i ngleic

leis an margadh iomaíoch. Ceapadh é chun díriú ar phleanáil straitéiseach agus ar bhainistiú athraithe. Séard a bhí sa chlár ná 

ceardlanna praiticiúla le tacaíocht ó chomhairleoireacht intí duine le duine chun plean straitéiseach fáis a fhorbairt.
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2002

2003

Díolacháin onnmhairíochta nua (gnóthacháin chómhlána)

Caillteanais chomhlána

Glanfhás 

Onnmhairí*

€10.072 billiún

€10.155 billiún

+ €833 billiún

– €750 billiún

+ 0.8%

2002 2003 Fás 2002 – 2003 

An Bhreatain agus Tuaisceart na hÉireann 4,701 4,754 1.1% 

Mór-Roinn na hEorpa 2,657 2,783 4.7% 

Críocha Mheiriceá 1,126 1,135 0.8% 

An Áise / An Chuid Eile den Domhan 1,020 941 -7.7% 

Iomlán 9,504 9,613 1.1% 

Onnmhairí – 2003 de réir Príomhlimistéar Margaidh* (€ milliún)

Earnáil Onnmhairí 2002 Gnóthacháin Caillteanais Onnmhairí 2003 Glanfhás 
Chómhlána Chomhlána

Bogearraí & Seirbhísí Idirnáisiúnta 1,294 237 -161 1,370 5.9% 

Táirgí Tionsclaíocha 1,512 195 -165 1,542 2.0% 

Tomhaltóir/Adhmad 906 51 -93 864 -4.6% 

Bia 6,360 350 -331 6,379 0.3% 

Iomlán 10,072 833 -750 10,155 0.8% 

Onnmhairí Cliaint – 2003 Gnóthacháin agus Caillteanais (€ milliún)

FOINSE: SUIRBHÉ GNÓ BLIANTÚIL FORFÁS/ ENTERPRISE IRELAND

2002 2003 Fás 2002 – 2003 

Bogearraí & Seirbhísí Idirnáisiúnta 1,294 1,370 5.9% 

Táirgí Tionsclaíocha 1,512 1,542 2.0% 

Tomhaltóir/Adhmad 906 864 -4.6% 

Bia 6,360 6,379 0.3% 

Iomlán 10,072 10,155 0.8% 

Onnmhairí – 2003 de réir Príomhearnáil (€ milliún)

* Díolacháin imdháilte ar eisiamh

* Díolacháin cláraithe ag an mBord Bainne ar eisiamh 

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2003
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Páirtiú eolais agus líonrú Tá sé an-thábhachtach do rathúlacht chomhlachtaí cliaint Enterprise Ireland na teicnící dea-chleachtais is

fearr, na forbairtí is déanaí sa mhargadh agus nuafhorbairt tháirge a fhoghlaim. Déanann Enterprise Ireland gach iarracht na deiseanna

idirnáisiúnta cearta do líonrú dá cliaint a aithint. Seo a leanas roinnt samplaí: Clár Saineolaithe Mhargadh na hEorpa: Cheap an tionsc-

namh seo 80 saineolaí margaidh ar fud na hEorpa sa bhliain 2003 chun cliaint a chur ar an eolas maidir le dul i bhfód ar an margadh agus

straitéisí a fhorbairt agus chun cabhrú leo rochtain a fháil ar eochairchinnteoirí. Tugann siad eolas do na cliaint freisin maidir le gaistí a

d’fhéadfadh a bheith ann agus conas iad a sheachaint. Chabhraigh an treoir seo le 130 comhlacht cliaint a gcuid seansanna a fheabhsú

agus an t-achar ama chuig an margadh a ghiorrú. Líonrú Biteicneolaíochta: Tá líonrú agus compháirtíocht thar a bheith tábhachtach

i réimse na heolaíochta beatha i ngeall ar scála chostais forbartha an chríochtháirge. Go minic is toradh é a bhíonn ar chomhcheangal

idir comhlachtaí a oibríonn i gcomhar le chéile agus a sholáthraíonn gnéithe difriúla don chríochtháirge. Dá bhrí is go bhfeidhmíonn an

earnáil eolaíochta bheatha ar scála domhanda tá sé riachtanach do chomhlachtaí Éireannacha bheith i gcóngar dá gceannaitheoirí trína

gcomhpháirtithe agus trí chuidiú ó ghréasán Enterprise Ireland thar lear. Is comhlacht líonraithe é BioLink USA-Ireland arna éascú ag

Enterprise Ireland. Tugann sé le chéile imircigh Éireannacha ardoilte atá ag obair ar fud SAM lena n-áirítear eolaithe, innealtóirí,

fiontraithe agus taighdeoirí sa bhiteicneolaíocht. Cuireann an líonra aistriú eolais, deiseanna díolacháin agus comhairle straitéiseach

chun cinn. De bharr rathúlacht an tionscnaimh seo i SAM tá eagraíocht chosúlach bunaithe ag Enterprise Ireland do líonrú sa Ríocht

Aontaithe. Ceapadh é chun imircigh Éireannacha ardoilte sa Ríocht Aontaithe a nascadh agus chun eolas, comhairle agus bealaí a aistriú

go dtí an tionscal biteicneolaíochta atá lonnaithe sa bhaile. Tá timpeall 200 imirceach aitheanta faoi seo agus cuireadh imeachtaí ar siúl

i Londain, i nDún Éideann agus i gCambridge. Freisin lean BioConnect, eagraíocht dheonach, neamhfhoirmiúil do líonrú arna éascú

ag Enterprise Ireland, ag spreagadh deiseanna gnó sa bhiteicneolaíocht. Tugann an líonra seo lucht léinn, feidhmeannaigh ghnó agus

caipitlithe fiontraíochta le chéile ar champais. Tá an líonra seo a bunaíodh sa bhliain 2000 arna threorú ag an tionscal agus arna éascú ag

Stiúrthóireacht Bhiteicneolaíochta Enterprise Ireland (BithThaighde Éireann roimhe seo). TE do Líonrú san Eolaíocht Bheatha: Bhí

feidhm ag Enterprise Ireland le bunú an Grúpa TE do Líonrú san Eolaíocht Bheatha chun deis a chur ar fáil do chomhlachtaí atá dírithe ar

an margadh cógais domhanda saincheisteanna a bhaineann leis an tionscal a phlé. Mar go bhfuil an margadh seo rialaithe go daingean

ag an FDA, bíonn móréileamh ar bhogearraí le cumas cloíte cruthaithe. Chabhraigh an grúpa seo lena bhaill trí chruinnithe, imeachtaí

líonraithe agus fóram cainte ar líne, chun eolas agus smaointe a pháirtiú agus chun comhoibriú maidir le custaiméirí nua a spriocaimsiú

i margadh tábhachtach SAM agus i margaí eile atá ag teacht chun cinn. Tá breis agus 20 comhlacht sa Ghrúpa seo anois. An Chéad

Chruinniú Mullaigh Bogearraí sa Ríocht Aontaithe: Chun cabhrú le soláthraithe bogearraí Éireannacha feabhas a chur ar a n-iarrachtaí

díolacháin sa Ríocht Aontaithe i dtréimhse ina mbíonn coinníollacha eacnamaíocha deacra trádála, d’eagraigh Enterprise Ireland an

chéad chruinniú mullaigh bogearraí sa Ríocht Aontaithe. Bhí cleachtóirí agus comhairleoirí ón tionscal sa Ríocht Aontaithe mar aon le

100 toscaire ó 77 gcomhlachtaí páirteach ann. Ba í aidhm na hócáide lae ná comhlachtaí Éireannacha a chur ar an eolas maidir le

deiseanna ar mhargadh TE na Ríochta Aontaithe trí cheithre chur i láthair a bhí dírithe ar earnálacha éagsúla. Clúdaíodh na heochair-

réimsí seirbhísí airgeadais, teileachumarsáid, an earnáil phoiblí agus fiontair bheaga agus mheánacha. Seimineáir maidir le Bogearraí

Baincéireachta: D’eagraigh Enterprise Ireland sraith seimineár baincéireachta agus bogearraí san Eoraip agus i SAM chun deiseanna a

chruthú do chomhlachtaí Éireannacha le heochairinstitiúidí airgeadais sna réigiúin seo. Mar shampla, eagraíodh seimineár na Polainne i

gcomhcheangal le Cumann Baincéireachta na Polainne i Vársá i mí Feabhra 2003. Labhair cúig cliant Éireannach le 35 eochairchinnteoir

a rinne ionadaíocht ar 15 mhórbhanc Polannach agus 5 suimeálaí córais. Leanadh é seo le cruinnithe duine le duine. Bhí aiseolas na gcliant

maidir leis an tionscnamh seo an-dearfach ar fad agus chuir Enterprise Ireland an ócáid chéanna ar siúl arís i bPrág agus i mBúcairist.

Dearadh do Bhuntáiste Iomaíoch: Le linn na bliana 2003, chuir Enterprise Ireland tús le sraith imeachtaí maidir le brandáil. 

Is tionscnamh nua é seo do Enterprise Ireland agus léiríonn sé freagra ar fhás thábhachtach an ghnó idirnáisiúnta brandála agus

amharchumarsáid leanúnach. Tionóladh breis agus 30 cleachtadh forbartha branda ar fud réimse na dtáirgí tionsclaíocha agus sraith

seimineár réigiúnacha. Ba í buaicphointe an chláir seo ná Comhdháil um Dhearadh do Bhuntáiste Iomaíoch a tionóladh i mí na Samhna,

ag a chuir painéal saineolaithe ar fhorbairt bhranda idirnáisiúnta caint maidir leis an dea-chleachtas idirnáisiúnta is fearr i láthair do lucht

éisteachta a bhí comhdhéanta as 150 comhlacht cliaint. 



Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2003

I Mí Dheireadh Fómhair 2003,
faoi cheannas an Uachtaráin
Mary McAleese thug an misean
tráchtála is mó a d’fhág Éire
riamh a aghaidh ar an tSín. 
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Bhí rath as cuimse ar an gcuairt agus shínigh ár gcliaint

conarthaí nua gnó arbh fhiú níos mó ná €40 iad le

heagraíochtaí ón dara geilleagar is mó san Áise. 

Ceann de chroí-ghníomhaíochtaí Enterprise Ireland ná

cúnamh a thabhairt dár gcliaint lena gcumais onnmhairíochta

a fhorbairt. Ghlac níos mó ná 145 feidhmeannach ó 82

comhlacht páirt sa mhisean, iad ag freastal ar imeachtaí

líonraithe i Hong Kong, Beijing, Shenyang and Shanghai. 

Misean Tráchtála is mó riamh go dtí an tSín 

faoi cheannas an Uachtaráin Mhic Giolla Íosa

I Mí Dheireadh Fómhair 2003, faoi cheannas an Uachtaráin Mary McAleese thug an misean tráchtála is mó a d’fhág Éire riamh a aghaidh ar an tSín. 

Pudong, Shanghai © Zheng Xian Zhang. 



Bhí ról tábhachtach ag rannpháirtíocht na bpríomhchinnteoirí ó na comhlachtaí sin

agus ag institiúidí tríú leibhéil i gcur chun cinn cuspóirí Enterprise Ireland maidir le

onnmhairíocht, líonrú agus cionroinnt eolais dá gcliaint. Shínigh nó d’fhógair aon

cheann déag de na comhlachtaí sin conarthaí, comhfhiontair agus comhaontuithe

comhoibrithe le páirtithe Síneacha le linn na cuairte. I measc na mbeart bhí

comhaontaithe dáiliúcháin, conarthaí T&F, conarthaí díolacháin, agus tús á chur le

háiseanna nua le haghaidh díolacháin agus margaíocht, T&F agus déantúsaíocht  sa

mhargadh áitiúil. De bhreis ar sin, chabhraigh an misean seo leis na ceangail acadúla idir an tSín agus Éire a fhorbairt,

ceangail a bhfuil borradh futhu. Ghlac sé cinn d’institiúidí tríú leibhéil páirt, iad ag neartú na gceangal a bhí eatarthu maidir

le heolas sa taighde a chionroinnt le hinstitiúidí acadúla agus le comhlachtaí áitiúla agus in éascú cláir mhac léinn. Is éachtaí

móra na céimeanna chun tosaigh seo de chuid chomhlachtaí cliaint agus institiúidí tríú leibhéil ag pointe tábhachtach i

bhforbairt eacnamúil na Síne agus beidh ról tábhachtach acu le ceangail agus dea-thoil idir an dá thír a neartú. Le

hOlltáirgeacht Intíre de US$ 1,315 sa bhliain 2002 agus ráta fáis de 8%, tá cuimse deiseanna ar fáil sa tSín do chomhlach-

taí Éireannacha agus d’eagraíochtaí acadúla. Bhí an t-aiseolas ó na cliaint ar fheabhas. Tháispeáin sé gur thug an

comhcheangal idir mhisean trádála Enterprise Ireland agus cuairt an Uachtaráin an-stádas dóibh agus deiseanna le bearta a

chur i gcrích agus gnó nua a chruthú.
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An tAire Noel Dempsey, TD, Aire Stáit, An Roinn
Oideachais agus Eolaíochta agus Wang Ying, Leasmhéara
Cathair Shenyang ag an searmanas oscailte oifigiúil de
mhonarcha Glen Dimplex i Shenyang, sa tSín.

Tugann an tUachtarán Mhic Giolla Íosa óráid do 450 
cliant Enterprise Ireland agus dá bpáirtithe Síneach 
ag Bricfeasta Gnó Enterprise Ireland, Shanghai.

Tháinig na rannpháirtithe ó gach cearn d’Éirinn, ó 

réimsí theicneolaíocht an eolais agus baincéireachta agus 

ó eagraíochtaí déantúsaíochta, comhairlithe agus seirbhísí

oideachais. 
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Cothú na
Nuálaíochta
agus na
táirgiúlachta



Cultúr T&F a fhorbairt Is í aidhm Enterprise Ireland cultúr T&F a chothú in Éirinn trí chomhlachtaí a spreagadh chun a gcaiteachas ar

T&F a mhéadú, ionas go mbeidh táirgí, seirbhísí agus próisis acu sa bhfadtéarma a chabhróidh leo dul san iomaíocht ar bhealach níos

éifeachtúla sa mhargadh domhanda. Tá caiteachas na hÉireann ar T&F (Taighde agus Forbairt) níos ísle ná an meán Eorpach de 1.8% de

OTI faoi láthair, ag 1.4%. Feasacht T&F: Sheoil Enterprise Ireland feachtas Feasacht T&F chun an úsáid is fearr a bhaint as na

hacmhainní atá ar fáil ón Rialtas chun tacú le T&F tríd an bPlean Forbartha Náisiúnta. Dhírigh Enterprise Ireland ar chomhlachtaí gan

aon gníomhaíocht T&F, nó caiteachas níos lú ná €64,000 sa bhliain ar T&F, nó ar chomhlachtaí le caiteachas íseal nó meánach T&F, .i. idir

€64,000 agus €128,000 sa bhliain. Faoin togra píolótach, chuaigh Enterprise Ireland i bpáirt le comhairleoirí príobháideacha chun

seimineáir agus seisiúin straitéise duine ar dhuine a sholáthar le gnólachtaí. As an 194 comhlacht a rinne iarratas ar sheirbhisí

comhairligh T&F, chríochnaigh 167 seisiúin chomhairleacha a d’ainmnigh a riachtanais nuálaíochta, straitéisí agus tograí nua i roinnt

mhaith cásanna. Rinne 96 de na comhlachtaí iarratais ar son tacaíocht T&F. Mar gheall ar gur éirigh go maith leis an bhfeachtas leanfar

leis i 2004. Iniúchadh Teicneolaíochta: Lean Enterprise Ireland lena áis iniúchta teicneolaíochta chun cliaint a spreagadh le nuálaíocht

a dtáirgí agus a bpróiseas a scrúdú. Oibríonn foireann saineolaithe teicneolaíochta Enterprise Ireland le cliaint chun forléargas a bhailiú

faoi éifeachtacht obair an chomhlachta i ngach réimse, ó dhéantúsaíocht go táirgíocht, go forbairt tháirgí nua. Chomh luath is a

aithnítear na saincheisteanna oibríonn Enterprise Ireland leis na comhlachtaí chun straitéis feabhsúcháin le cuspóirí inchainníocha a

fhorbairt  mar spriocanna oibre don chomhlacht. Pléann sé seo leis na priacail atá i gceist agus leis na hacmhainní atá de dhith don

phlean. Cabhraíonn Enterprise Ireland ansin chun an plean a chur i bhfeidhm agus treoraíonn na cliaint tríd. Tugann Enterprise Ireland

tacaíocht chomh maith don Ionad Athsheachadta Nuálaíochta, ceann de 68 ionad i 31 tír Eorpach atá deartha chun ceadúnú 

teicneolaíochta agus comhpháirtíochtaí idir ghnólachtaí a éascú san Eoraip. Rinneadh athnuachan ar an ról seo i 2003, agus bronnadh an

conradh go ceann ceithre bliana eile. Todhchaí Nuálaíoch a Bhainistiú: Go dtí seo tá 480 comhlacht tar éis páirt a ghlacadh i dTograí

Bainistíochta Nuálaíochta Enterprise Ireland a chosain €7 milliún agus a chuireann oiliúint sa nuálaíocht agus i mbainistiú T&F ar chomh-

lachtaí. Tá sé deartha chun T&F breisluacha a bhaint amach i gcomhlachtaí trí cumas cruthaitheach na bhfostaithe a ghabháil. Tá

naoi gclár ann chun freastal ar na leibhéil dhifriúla de ghníomhaíocht T&F a bhíonn ag comhlachtaí agus chun go mbeadh rannpháirtithe

in ann dul ar aghaidh ó fhoghlaim réamhléiritheach go hardfhoghlaim. Cabhraíonn se leo tionscadail ardchumais T&F a aithint agus a

fhorbairt agus chun cultúr nuálaíochta agus T&F a chothú ina gcomhlachtaí. Ríomhghnó: Le tacaíocht ó Chiste Shochaí na Faisnéise,

sheoil Enterprise Ireland togra ar a dtugtar eBit chun cabhrú le comhlachtaí buntáiste iomaíoch a ghnóthú trí usáid a bhaint as 

teicneolaíocht na faisnéise. Thug sé seo cúnamh comhairleach saor in aisce nó cabhair dheontais do chliaint de chuid Enterprise Ireland,

Shannon Development, an IDA Ireland agus Údarás na Gaeltachta chun straitéis TF agus Ríomhghnó a chur le chéile. Fuair timpeall 110

comhlacht comhairleacht aonlae agus fuair 48 gcomhlacht comhairleacht il-lae. Chomh maith leis sin seoladh dianfheachtas feasachta

oideachais agus tá an trácht go dtí an suíomh openup.ie méadaithe go dtí os cionn 4,500 cuairt sa tseachtain anois. Plean Forbartha

Straitéiseach do Earnáil Phróiseála Déiríochta na hÉireann: I 2003, cuireadh i gcrích an Plean Forbartha Straitéiseach do Earnáil

Phróiseála Déiríochta na hÉireann, tuairisc a coimisiúnaíodh i gcomhar ag Enterprise Ireland, An Roinn Talmhaíochta agus rannpháirtithe
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Is croíghnéithe don bhfás inmharthana gnó agus don bhforbairt eacnamaíoch

iad gníomhaíochtaí atá treoraithe ag táirgiúlacht agus nuálaíocht. Is cuid

lárnach de straitéis Enterprise Ireland é na gníomhaíochtaí seo a spreagadh. 

Díríonn Enterprise Ireland ar chabhrú le cliaint dul san iomaíocht i margaí idirnáisiúnta in aghaidh ceannairí margaidh agus

oibreoirí costas íseal ó bhallstáit nua an AE, Oirthear na hEorpa agus ón Áis. Chun go n-éireodh leo san iomaíocht, is gá do chomh-

lachtaí Éireannacha a gcumais T&F a fhorbairt agus sealúchas láidir intleachtúil a chruthú ina gcroíghnó. Bíonn éifeacht ag an

bhfócas seo ar eochair-réimsí a bhaineann le táirgiúlacht agus nuálaíocht.



Chuir Glanbia cpt, comhlacht táirgí déiríochta,

bianna tomhaltóirí agus táirgí cothaitheacha

idirnáisiúnta, béim mhór ar Thaighde agus Forbairt

riamh, le nuálaíocht agus táirgiúlacht a fhorbairt

agus le suíomh láidir na comhlacht i margaí

idirnáisiúnta a choinneáil.

Bhí láimhdeachas de €2.04 billiún ag an gcomhlacht in 2003. Is é Glanbia an táirgeoir cáise is mó sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn,

tá sé ar an gceathrú táirgeoir is mó sna Stáit Aontaithe, agus is é an táirgeoir is mó de cháis phíotsa san Eoraip. * Is é an tionscnamh

Taighde agus Forbartha is deireanaí atá ag an gcomhlacht ná sain-áitreamh Taighde agus Forbartha den chéad scoth domhanda a thógáil

i gCill Chainnigh - tionscnamh a faomhadh in 2003, agus a fuair tacaíocht ó Enterprise Ireland. Díreoidh an tsaoráid nua ar

ghníomhaíochtaí comhábhair cothaitheacha idirnáisiúnta de chuid Glanbia, bianna feidhmiúla ach go háirithe. Tá na gníomhaíochtaí seo

cruinnithe in aonad faoi leith, Glanbia Nutritionals, a fheidhmíonn sna Stáit Aontaithe agus san Eoraip araon. * Tugann bianna

feidhmiúla leas breise sláinte thar an mbunchothú, bianna ar nós deoch próibhitheach Glanbia, Everybody. Teastaíonn ó Glanbia cur leis

an rath atá gnóthaithe aige sna Stáit Aontaithe le bianna feidhmiúla, trí fhorbairt nuatháirgí agus leathnú Eorpach. * An infheistíocht

iomlán san áitreamh taighde nua seo thar an gcéad chúig bliana eile ná €15 milliún. Díreoidh an tsaoráid ar tháirgí agus comhábhair atá

bainteach le sláinte croí, sláinte putóige (táirgí próibhitheacha), cothú naíonán agus sláinte béil a fhorbairt. * Beidh 30 ball foirne

teicniúil ardcháilithe fostaithe sa tsaoráid nua agus cruthóidh sé nascanna níos fearr idir coláistí 3ú leibhéil agus comhlachtaí bitheicne-

olaíochta Éireannacha. Forbairt straitéiseach thábhachtach atá ann do Glanbia agus Enterprise Ireland araon, agus cabhróidh sé go mór

leis an earnáil ardphoitéinsiúil seo a fhorbairt in Éirinn. * Cruthaíodh an grúpa Glanbia in 1997 i ndiaidh cumaisc idir Avonmore agus

Waterford. Tá 5000 fostaithe ann ar fud an domhain, 3300 in Éirinn, agus tá oibriúcháin dá chuid in Éirinn, sa Ríocht Aontaithe agus sna

Stáit Aontaithe.

*

* Glanbia plc  

www.glanbia.com
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an tionscail. Molann an tuairisc seo go ndéanfadh tionscal déiríochta na hÉireann dúbailt ar an gcaiteachas T&F ionas go mbeifear ar

chomhchéim le caiteachas phríomhchomhlachtaí déiríochta an domhain. Moltar chomh maith go mbeadh an t-ardú caiteachais dírithe

ar tháirgí breisluacha, go háirithe nuair a áirítear an iomaíocht, atá ag méadú de shíor, ó tháirgeoirí Eorpacha. Ba chóir na táirgí ardteic-

neolaíocha seo a dhíriú ar na bianna ullmhaithe do thomhaltóirí, ar bhéilí réidh agus ar earnáil na mbianna feidhmiúla atá ag borradh faoi

láthair. Molann an tuairisc chomh maith feabhsúcháin a dhéanamh ar bhonn costais na gcomhlachtaí déiríochta in Éirinn chun iomaío-

chas agus réasúnú an tionscail a fheabhsú. 

Tráchtálú an Taighde Is eochairghné de straitéis Enterprise Ireland chun an nuálaíocht a threisiú na naisc idir lucht taighde na

gcoláistí tríú leibhéil agus an pobal gnó a neartú. Tá sé seo fíorthábhachtach má táthar le teicneolaíocht agus comhairle den imeall

tosaigh a chur ar fáil do chliaint. Is féidir le cliaint agus institiúidí tráchtálú a dhéanamh i gcomhar ar an eolas seo trí tháirgí agus

comhlachtaí inmharthana a chruthú. Treisíonn na naisc seo forbairt tháirgí úra i gcomhlachtaí seanbhunaithe agus spreagann siad

tosuithe gnó nuálaíocha. Comhoibriú le  Ollscoileanna: Rinneadh athstruchtúradh in 2003 ar an gCiste um Thráchtálú, réimse tacaí

atá deartha chun saothrú tráchtála a dhéanamh ar an eolas. Is féidir le taighdeoirí tacaíocht a fháil anois trí Chéim Chruthaithe

Choincheapa chun indéantacht smaoinimh a thriail, nó réimse forbairt teicneólaíochta smaoineamh a fhorbairt go céim indíolta. Léirigh

na tionscadail a fuair tacaíocht na réimsí tosaíochta: TFC, eolaíochtaí saoil, ard-déantúsaíocht agus fótóinic. Rinneadh os cionn €16.9

milliún a thiomnú in 2003 do 116 tograí ardchaighdeáin taighde do chomhlachtaí i réimsí de theicneolaíochtaí ábhartha atá ag teacht chun

cinn. Rinneadh €11.5 milliún sa bhreis a infheistiú i ngrúpaí ollscoile agus tríú leibhéil eile atá ag obair le comhlachtaí chun tograí

taighde feidhmeacha áirithe a sheachadadh, maille le aistrithe eile i gcás eolas ardteicneolaíochta a bhí á lorg ag comhlachtaí.  I réimse

na faisnéisíochta, tugadh tacaíocht do thionscadail sna meáin dhigiteacha agus sa ríomhfhoghlaim, i mbainistiú ábhair, ríomhgnó agus

bithaisnéisíocht. Tá foireann dhílis ag Enterprise Ireland ar champas chomh maith le heolas earnála agus saineolas i gceadúnú agus

i bpaiteann chun cabhrú tuilleadh le tráchtálú an eolais. Neartaíonn sé seo an nasc idir Enterprise Ireland agus institiúidí tríú leibhéil. Is

sampla de seo Stiúrthóireacht bith-theicneolaíochta Enterprise Ireland a oibríonn le taighdeoirí sna heolaíochtaí saoil i 12 ionad T&F in

Ollscoileanna, Institiúidí Teicneolaíochta agus Teagasc, chun sealúchas intleachtúil a aithint, a bhainistiú, a fhorbairt agus a thráchtálú i

gcomhair leis na hinstitiúidí seo agus leis an tionscal. Bíonn an fhoireann bhith-theicneolaíochta gníomhach chomh maith i ndíol an

tsealúchais intleachtúil atá ar fáil le tionscail. Teicneolaíochtaí atá ag Teacht chun Cinn a Úsáid: Tá dul chun ollmhór déanta ag cliaint

Enterprise Ireland in úsáid na dteicneolaíochtaí nua, trínár gcabhair le díol agus trí na cleachtais is fearr a iniúchadh. Reachtáil Enterprise

Ireland ceithre Léarscáil Bóthair Teicneolaíochta i 2003 chun ceannairí domhanda in earnálacha tábhachtacha straitéiseacha a thabhairt

go hÉirinn. Thug na saineolaithe seo an t-eolas is déanaí faoi chlaonta tionscal, deiseanna agus bagairtí na dteicneolaíochtaí atá ag

teacht chun cinn do chliaint, maraon le smaointe faoi tháirgí a shuíomh chun díolachán a ghnóthú agus margaí ag athrú. Thug daoine

cáiliúla as IBM, Sun agus HP Labs seimineáir agus seisiúin aonair le braislí de chliaintchomhlachtaí. Bíonn saineolaithe Enterprise

Ireland ag obair go leanúnach le cliaint chun deiseanna tráchtála do shaothrú na nanatheicneolaíochta a aithint sna hearnálacha go léir.

Stiúrann agus ionramhálann an teicneolaíocht seo ábhar ar scála adamhach agus is féidir é a úsáid ar réimse ollmhór ábhar. Is féidir leis

mar shampla plaisteach a dhéanamh níos láidre ach níos éadroime agus tig leis ligean do choincréid gluaiseacht agus leathnú gan 

scoilteadh. Tá an nanatheicneolaíocht fíorthábhachtach do fhorbairt táirgí de chaighdeán domhanda in Éirinn. Mar bhunchloch do

thiomantas Enterprise Ireland do thráchtálú na nuatheicneolaíochta seo, rinneadh infheistíocht de €3.35 milliún sa nanatheicneolaíocht

tríd an gCiste um Thráchtálú. Chomh maith leis sin, chun forbairt na nanatheicneolaíochta a bhrostú tuilleadh in Éirinn, d’fhorbair

Enterprise Ireland, mar chuid de phainéal saineolaithe Irish Council for Science, Technology and Innovation ar an nanatheicneolaíocht,

polasaí náisiúnta d’Éirinn faoin dóigh is féidir an teicneolaíocht a shaothrú chun buntáistí suntasacha eacnamaíocha a ghnóthú aisti. 

Tá Enterprise Ireland ag cabhrú chomh maith le teicneolaíocht fótóinic a leathnú go comhlachtaí leictreonacha atá ann cheana mar gur

fhorbairt fhíorthábhacht í don earnáil. I 2003, d’éascaigh Enterprise Ireland bunú Irish Photonics Association chun na naisc a fheabhsú

idir comhlachtaí fótóinic Éireannacha agus comhlachtaí gaolmhara a bhfuil comhpháirtithe dá gcuid páirteach sa tionscal ar nós an IDA

Ireland agus Science Foundation of Ireland. Mar chuid den iarracht sin bunaíodh suíomh idirlín atá tiomnaithe don fótóinic. Taighde

Comhoibritheach: Ghnóthaigh eagraíochtaí Éireannacha os cionn €50 milliún i maoiniú AE faoin gcéad dreas de Séú Clár Creatlaigh an
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Fuair John E Coyle Teo., comhlacht

déantúsaíochta troscáin, deathoradh 

ar a cheangaltas fadtéarmach le

hinfheistíocht leanúnach i dTaighde

agus Forbairt. 

Bunaíodh an gnó teaghlaigh seo in 1936 agus tá 130 duine fostaithe i Muineachán faoi láthair. * Le hocht mbliana anuas, rinne

John E. Coyle thart ar €8 milliún a infheistiú i dtrealamh nua. Dá thoradh sin, rinne an chomhlacht infheistíocht, chomh maith, in oiliúint

agus forbairt bainistíochta agus foirne, agus i bhforbairt nuatháirgí. * Cabhraíodh leis an gcomhlacht táirgí ardsolúbtha a dhíol go

héifeachtúil ó thaobh costas agus leathnú isteach i dtáirgeacht díreach-in-am, trí uathoibriú méadaithe agus éifeachtúlachtaí táirgthe a

bhí mar thoradh ar ghléasra, innealra, bogearraí agus oiliúint feabhsaithe. Lig sin don chomhlacht dul in iomaíocht go héifeachtach in

aghaidh iomaíocht a bhí ag méadú ó tháirgeoirí a bhí i mbun táirgeachta ar phraghas íseal in Oirthear na hEorpa. * Thug Enterprise

Ireland tacaíocht don chomhlacht tríd síos, ag cur oiliúint agus forbairt, eolas margaíochta, cúnamh airgeadais agus líonrú ar fáil in Éirinn

agus thar lear araon. Léirigh a aontaí trádála agus a mhisin ceannaitheora treochtaí nuatháirgí agus gníomhaíocht iomaitheoirí

idirnáisiúinta. In 2003 amháin, bhí láimhdeachas de €12.5 milliún ag an gcomhlacht, in ainneoin drochluaineachtaí airgeadra bainteach

le margadh na Ríochta Aontaithe, áit ina ngineann an chomhlachtaí 90% dá ghnó. * Bhí an chomhlacht i ndea-shuíomh le deiseanna a

thapú in éileamh tomhaltóirí a bhí ag athrú, nuair a d’athraigh troscán ó tháirge feidhmiúil go ní faiseanta riachtanach a mbeadh saolré

táirge níos giorra aige. Bhog an chomhlacht ó tháirgeadh troscáin dú-adhmaid traidisiúnta go dearaí táirgí gealadhmaid chomhaim-

seartha. Ba iad na línte nuatháirgí, Connexions, ba chúis le 7% de dhíolacháin in 2003. Táthar ag súil le méadú ann go 85% in 2004.

*

*John E Coyle Ltd

www.coylefurniture.com
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AE um Thaighde agus Fhorbairt Theicneolaíoch 2002-2006 (FP6), clár cuimsitheach na hEorpa chun tacú le tograí comhoibreacha T&F idir

comhlachtaí agus eagraíochtaí taighde ar fud na hEorpa. Tá dlúthpháirt ag Enterprise Ireland i gcothú FP6 agus bíonn a foireann ag

obair go dlúth le comhlachtaí agus le taighdeoirí chun tograí a mholadh don chiste. Tairgeann sé líonrú agus deiseanna foghlama do

chomhlachtaí Éireannacha chomh maith le foinsí maoinithe den scoth ar son táirgí nua a fhorbairt. Cabhraíonn Enterprise Ireland le

cliaint atá ag lorg smaointe nua agus úsáidí nua don teicneolaíocht ó eagraíochtaí imeall tosaigh taighde agus teicneolaíochta ar fud an

domhain ar nós na 58 Institiúid Fraunhofer sa Ghearmáin, líonra d’institiúidí taighde teicneolaíocha a dhíríonn ar thograí tionscalthreo-

raithe. Is í ár n-aidhm aistriú an eolais imeall tosaigh a éascú do chomhlachtaí Éireannacha. 

Cómheas leis na Cleachtais Domhanda is Fearr Mar gheall ar bhrúnna iomaíocha an mhargaidh a bheith de shíor ag fás, tá sé fíortháb-

hachtach go ndéanfadh comhlachtaí Éireannacha iad féin a mheas i gcoinne a gcuid piar agus in aghaidh na gcleachtas domhanda is

fearr. Tugann clár cómheasa Enterprise Ireland deis do chliaint a ngnó a chur i gcomparáid le cinn eile. Tugann sé moltaí do na

comhlachtaí seo maidir lena laigí a shárú, agus taispeánann dóibh conas feabhsú i réimsí ar nós táirgí nua a fhorbairt, oiliúint i scileanna

bainistíochta, infheistíocht taighde, cúnamh díolacháin agus margaíochta, uathoibriú agus pleanáil straitéiseach. Tá 400 comhlacht

páirteach sa chlár faoi láthair. I 2003 léirigh an clár seo go bhfuil bearna ollmhór idir na comhlachtaí is fearr agus is measa ó thaobh

feidhmiúcháin sna hearnálacha, agus go gcaitheann an ceathairíolach is airde de chomhlachtaí seacht n-oiread airgid ar T&F is a

chaitheann an ceathairíolach is ísle. Thionscnaigh Enterprise Ireland staidéar cómheasa chomh maith in earnáil phróiseáil na 

muiceola. Ba é Foras Feola agus Taighde na Danmhairge a rinne an tionscnamh, os iad atá chun cinn ar an domhan sa réimse seo, agus

thug Príomhphróiseálaithe na hÉireann tacaíocht dóibh.  Bhí sé de chuspóir ag an staidéar éifeachtúlacht na n-oibríochtaí reatha a mheas

i gcomparáid leis an gcleachtas idirnáisiúnta is fearr agus chabhraigh sé chun bonn a cur le feabhsúcháin struchtúrtha san earnáil a

spreagfaidh uascálú agus próisis níos éifeachtaí. Cuireadh críoch freisin le hoiliúint i saincheisteanna straitéiseacha forbartha do

fionntraoichtai beaga agus meansionntraoichtaí.

Bia   

Tomhaltóir agus Adhmad   

Tionsclaíoch   

Seirbhísí Idirnáisiúnta 

Meán na n-earnálacha uile

Fás sa Táirgiúlacht
(Breisluach glan in aghaidh fostaí)  

-5.0%

5.8%

11.7%

8.3%

3.6%

FOINSE: TAIGHDE BLIANTÚIL GNÓ FORFÁS/ ENTERPRISE IRELAND.
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Galileo: Córas Loingseoireachta Satailíte na hEorpa don todhchaí, ina mbeidh réaltbhuíon de 30 satailít ag fithisiú an Domhain ag
airde de 23.000 ciliméadar. Tá comhlachtaí Éireannacha ag ullmhú tairiscintí le haghaidh conarthaí forbartha. (C)  ESA - J. Huart
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Déanann Enterprise Ireland rannpháirtíocht na hÉireann

san ESA a bhainistiú thar ceann na Roinne Fiontair, Trádála

agus Fostaíochta. Ligeann an ról seo dúinn cúnamh a thabhairt

do chomhlachtaí Éireannacha deiseanna sna margaí spáis agus

aeraspáis a aithint agus a thapú. I measc na gcomhlachtaí ar éirigh

leo conarthaí an ESA a dhaingniú in 2003 tá BetaTHERM Teo a chuireann

raon teirmeastar NTC (braiteoirí teochta) ar fáil do fheidhmiúcháin satailíte,

tá Mapflow, a sholáthraíonn teicneolaíocht le seirbhísí suíomhbhunaithe 

fíorama i gcomhair gléasanna cumasaithe don idirlíon a chumasú, agus tá

Aircraft Management Technologies Ltd. (ATM), atá i ndiaidh gléas tuairiscithe

aerárthaigh ar bord atá cumasaithe ag SatCom a fhorbairt. De réir conradh

BetaTherm, tá se le raon teirmeastar NTC a fhorbairt (sliseanna óir neamhlu-

aidhiúla, agus teirmeastair luaidhe) i gcomhair feidhmiúcháin spáis

ardiontaofachta. Tá AMT conraithe le teicneolaíocht a fhorbairt le go mbeadh a

Ghléas Tuairiscithe ar bord in ann a ligean don chriú eitilte tuairisciú a dhéanamh

ar stádas an aerárthaigh le linn eitilte. Tá de chonradh ag Mapflow a iniúchadh arbh

fhéidir úsáid a bhaint as ardteicneolaíocht suíomh-dhearbhú satailíte mar thacaíocht

d’fheidhmiúcháin dola bóithre. Amach ó na buntáistí maoinithe, sroicheann na comhlachtaí

seo na caighdeáin teicneolaíochta is airde ar domhan de bharr an naisc le Gníomhaireacht Spáis

na hEorpa. Tugann sin sárdheiseanna forbairt táirgí dóibh, chomh maith le hardómós agus 

creidiúnacht i margadh an domhain. Cuireann an rath seo go mór le comhlachtaí teicneolaíochta

na hÉireann atá bainteach le forbairt nuathairgí. Bhí comhlachtaí rathúla eile bainteach le

bogearraí, leictreonaic, fótóinic agus innealtóireacht córas teileachumarsáide. Tá baint ag na

tionscadail seo le Misin ardiomrá Spáseolaíochta na hEorpa agus Clár Forbartha Loingseoireachta

Satailíte na hEorpa, Galileo.
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Bhí naoi gcinn de na comhlachtaí seo ina gconraitheoirí chéad-uaire de chuid an ESA. Léiríonn 

an rath seo go bhfuil aird Enterprise Ireland dírithe ar chúnamh a thabhairt chun comhlachtaí 

fíor-nuálacha a thógáil agus a fhorbairt i dtionscail a thaispeánann ardacmhainneacht fáis.



Ghlac C&F Tooling, déantóir agus

soláthróir brú-uirlisí agus sain-

chomhpháirteanna leatháin mhiotail,

nuathreoir gnó mar fhreagra ar

athruithe i riachtanais a chustaiméirí

agus athruithe ina mhargadh iomaíoch.

Leis seo a dhéanamh b’éigean don chomhlacht nua-straitéisí nuálacha gnó a chur i bhfeidhm agus infheistíocht a dhéanamh i

dTaighde agus Forbairt. D’éirigh leis, ní hamháin bonn a phríomhchustaiméirí a choinneáil, ach a tháirgí agus a sheirbhísí a leathnú

chomh maith. Bhí láimhdeachas de €26 milliún acu in 2003, a mhéadaigh ó €18 milliún in 2002. * Bunaíodh C&F in 1988 mar dhéantóir

agus fo-sholáthróir brú-uirlisí. Thosaigh a phríomhchustaiméirí ag lorg ionad ilfhreastail ina mbeadh sé indéanta acu deileáil le soláthróir

amháin don táirge críochnaithe, seachas le fo-sholáthróirí iomadúla. Chuir C&F lena chumas agus lena scileanna chun áit an eochair-

sholáthróra seo a bhaint amach. Bhí se mar chomhlacht anois a bhí in ann córas ard-solúbtha mearfhreagartha de dhearadh, forbairt,

déantúsaíocht agus seachadadh táirgí a chur ar fáil. * D’oscail C&F monarcha déantúsaíochta i bPoblacht na Seice, chomh maith, le

tacaíocht a thabhairt do roinnt seanchustaiméirí a bhí i ndiaidh bogadh go Lár na hEorpa ar thóir costais fostaíochta níos ísle. Coinníodh

bunfheidhmeanna innealtóireachta agus deartha ina phríomhoifig i nGaillimh. Díríonn plean forbartha reatha na comhlacht ar chumais

Taighde agus Forbartha i nGaillimh a leathnú chun go mbeidh sé ina shaoráid den chéad scoth. Faoi láthair tá 220 duine fostaithe ann. *
Thug Enterprise Ireland tacaíocht do C&F le linn a fhorbartha le tionscnaimh margaidh agus ceannaitheora, misin trádála, cúnamh

ríomhghnó agus Taighde agus Forbairt. Tá C&F ag leathnú faoi láthair sna hOileáin Fhilipíneacha agus táthar ag súil lena shaoráid nua a

bheith á hoscailt i mí Lúnasa 2004.

*

*C&F Tooling

www.cftooling.ie
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I mí na Bealtaine 2003, threoraigh Enterprise ireland agus an tAire Stáit Noel

Treacy TD, misean teicneolaíochta agus nuálaíochta, dírithe ar earnáil na

mbianna feidhmiúla, chun na Seapáine. Cuid straitéiseach de thionscnamh

Enterprise ireland a bhí sa mhisean le comhlachtaí Éireannacha a spreagadh

i dtreo táirgí bia nuálacha breisluacha a fhorbairt agus a tháirg. San áireamh

in earnáil na mbianna feidhmiúla faightear bianna a thugann leas breise

sláinte nó feidhmithe thar an mbunchothú; bianna ar nós súnna torthaí saibhrithe le snáithín, milseogra saibhrithe le

vitimíní, iógairt le saothráin bheo agus margairín a íslíonn colaistéaról. Dírítear bianna feidhmiúla ar ghnáthbhuarthaí

sláinte an tomhaltóra ar nós sláinte putóige agus croí, ailse agus murtall, chomh maith le margadh cothaitheach fuinnimh

agus spóirt. Tá sé fíor-thábhachtach go ndéanann déantóirí bia na hÉireann an eochairearnáil fáis seo a fhorbairt. Ag brath

ar shainiú, meastar go seasann an margadh domhanda do bhianna feidhmiúla ag $14 billiún agus go bhfuil na rátaí fáis níos

airde ná 10%. Déanann sin comparáid le rátaí fáis idir 1% agus 1.5% do chuid mhaith den earnáil bhia thraidisiúnta. Tagann

sé, chomh maith, ag am nuair atá praghsanna tráchtearraí ag titim de thoradh athchóiriú an Chomhbheartais Talmhaíochta

agus aontaithe na hEagraíochta Domhanda Trádála. Bhí sé mar aidhm ag an misean teicneolaíochta agus nuálaíochta seo

go gcuirfeadh le forbairt na hearnála seo in Éirinn trí chúnamh a thabhairt d’eochairchinnteoirí i dtionscal bia na hÉireann

cuairt a thabhairt ar, agus foghlaim ó, bhunaitheoir agus príomhtháirgeoir na mbianna feidhmiúla – an tSeapáin. San

áireamh sa mhisean bhí 12 comhlacht, comhlachais trádála agus institiúidí taighde agus acadúla de chuid na hÉireann.

Bhuail an grúpa le cuid de phríomh-institiúidí taighde agus comhlachtaí bia feidhmiúil na Seapáine, le feiceáil dóibh féin an

chaoi ina mbaineann na comhlachtaí agus institiúidí núalacha leas as teicneolaíocht le táirgí trádálacha uathúla a chruthú

agus treochtaí margaidh a mheas. Chabhraigh an misean teicneolaíochta agus nuálaíochta seo le rannpháirtithe an chaoi

inar oibrigh Rialtas agus tionscal na Seapáine le chéile, leis an earnáil a fhorbairt go rathúil, a thuiscint. Chabhraigh sé

leo, chomh maith, tuiscint a fháil ar an mbealach le haithris a dhéanamh ar an rath seo ar ais in Éirinn. Clúdaithe ann bhí

réimsí ar nós straitéisí infheistíochta agus fáis,

tráchtálaíocht taighde agus teicneolaíochta, aithint

bealaí margaidh agus straitéisí margaíochta. Thug

na deiseanna líonra sa tSeapáin comhaontais

fiontair agus comhthionscadail fháistineacha do

rannpháirtithe Éireannacha agus Seapánacha. Is

earnáil forbartha tosaíochta don Rialtas agus do

Enterprise Ireland í bianna feidhmiúla, fo-earnáil

de mhargadh an bhia cothaithigh le luach atá thart

ar $130 billiún ar fud an domhain.

Misean Teicneolaíochta 

agus Nuálaíochta Bianna

Feidhmiúla chun na Seapáine

Ag seisiún líonraithe idir rannpháirtithe Éireannacha,
comhlachtaí beatha feidhmiúla agus institiúidí taighde
bhí, ón taobh clé: Conor Buckley, Bainisteoir Ginearálta
Forbairt Gnó, Lakeland Dairies; Norio Ishibashi, Ph.D.,
Ceannasaí Grúpa Taighde, Rannóg Bhia-eolaíochta,
Saotharlann Taighde agus Forbartha Bia, Comhlacht
Tionscal Bainne Teo. Morinaga.

Mike Feeney, Stiúrthóir Feidhmeannach, Enterprise
Ireland ina chathaoirleach ag an Seimineár Beatha
Fheidhmiúil, Óstán New Otani, Tokyo.

An tAire Noel Treacy T.D.,
Aire Stáit, An Roinn
Talmhaíochta agus Bia ag
tabhairt a spreag-aithisc
ag an Seimineár Beatha
Fheidhmiúil, Óstán New
Otani, Tokyo.
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Ag cruthú
comhlachtaí
nuabhunaithe



Ag Dul i nGleic leis an mBearna Cothromais Tá Enterprise Ireland tiomanta leanacht ar aghaidh leis an tacaíocht atá á thabhairt do

fhorbairt fhoriomlán an chistiúcháin caipitil fiontraíochta in Éirinn agus le hiarrachtaí chun an bearna atá ann i láthair na huaire maidir

le hinfhaighteacht an chistiúcháin síolchaipitil sa luathchéim a líonadh. Tá na cistí síolchaipitil agus caipiteal fiontraíochta, a bhfuil

tacaíocht acu ó Enterprise Ireland, dírithe go bunúsach ar chomhlachtaí nuálacha nuabhunaithe in earnálacha ardthosaíochta agus i

suímh a mheastar a bheith ina gceantair forbartha réigiúnacha ardriachtanais. Tá cúig chiste déag bunaithe anois faoin bPlean

Forbartha Náisiúnta 2000 – 2006. Tá €415.8 milliún go hiomlán ar fáil sna cistí seo d’infheistíocht, as a bhfuil infheistíocht de €98.8 milliún

geallta ag Enterprise Ireland. 

Dreasachtaí Airgid Cuíchóirithe Tugadh isteach réimse nua dreasachtaí airgid cuíchóirithe le linn na bliana 2003 a forbraíodh i ndeireadh

na bliana 2002 agus atá ag feidhmiú go rathúil anois. Tá achoimre tugtha ar na dreasachtaí seo i mbróisiúr nua de chuid Enterprise Ireland

maidir le Tacaíocht Airgeadais agus ar ár suíomh gréasáin, agus tá siad dírithe ar thacaíocht a sholáthar do: Dheiseanna Nua a Scrúdú;

Comhlachtaí Ardphoitéinsil Nuabhunaithe; Leathnú Comhlacht; Taighde & Forbairt agus Iomaíochas a Fheabhsú. 

Ag Tacú le Luathfhorbairt Cuidíonn Enterprise Ireland le fiontraithe atá ag teacht in inbhe tríd an gCiste Forbartha Gnó Campais agus

an clár comhairleach do bhainisteoirí úinéara sna luathchéimeanna ríthábhachtacha d’fhorbairt chomhlacht. Borradh i gCistiúchán

Campais: Bhí méadú gan réamhshampla ar an líon a ghlac le cistiúchán fiontraíochta campais ar fud na tíre le linn na bliana 2003, agus

tá tacaíocht á thabhairt do 117 tionscnamh i 12 ionad éagsúil. Bhí suim iomlán infheistíochta de €3.4 milliún ann don bhliain, méadú €1.4

milliún ar 2002. Trí thacaíocht a thabhairt don Chlár Oibre Fiontraíochta tá Enterprise Ireland ag spreagadh céimithe ag a bhfuil taithí

gnó agus smaointí fiontraíocha le héileamh féideartha margaidh agus a bhaineann úsáid as teicneolaíocht shainiúil, chun uamadh le

hinstitiúidí tríú leibhéil chun táirgí breisluacha a chruthú. Cothaíonn sé seo an líon comhlachtaí ardphoitéinsil nuabhunaithe mar aon leis

na goradáin champais. Tá Clár Fiontraíochta Campais nua atá dírithe ar chomhlachtaí bogearraí ceadaithe do Ollscoil Náisiúnta na

hÉireann, Gaillimh, croílár an réigiúin don tionscal bogearraí. Baineadh úsáid as fógraíocht go náisiúnta agus sa Ríocht Aontaithe chun

daoine a chur ar an eolas faoi agus chabhraigh sé sin le líon mór rannpháirtithe a aimsiú. Meantóireacht: Tá oiliúint agus tacaíocht

riachtanach do fhiontraithe in a lán réimsí difriúla mar bainistíocht straitéise, airgeadas, bainistíocht acmhainne, díolacháin agus

margaíocht agus forbairt tháirgí. Tá sé seo fíor ach go háirithe i rith an chéad trí bliana atá ríthábhachtach i bhforbairt chomhlachtaí.

Freisin, spreagann Enterprise Ireland caipitlithe fiontraíochta le feidhm mheantóireachta a ghlacadh maidir le comhlachtaí atá sa

luathchéim. Bíonn an chomhairle agus an treoir seo fíorluachmhar do chomhlachtaí nuabhunaithe agus d’fhéadfadh sí cabhrú leo chun

forbairt a dhéanamh go dtí an chéim sin ag a mbíonn cistiúchán curtha ar fáil.  

Ré nua do Líonra Meantóireachta Enterprise Ireland Ceapadh Mary Cryan ina Cathaoirleach ar Líonra

Meantóireachta Enterprise Ireland. Glacann sí áit Brian Doyle, comhbhunaitheoir an Líonra agus cathaoir-

leach ar feadh na tréimhse 15 bliana a chuaigh thart. Tá taithí leathan ag Mary mar mheantóir, mar

fhiontraí agus mar chomhairleoir gnó. Is iar-Chathaoirleach í de Irish Software Association (ISA) agus thug

sí comhairle do mhórán Fiontair Bheaga agus Mheánacha agus do chomhlachtaí nuabhunaithe maidir le fás

agus le forbairt na comhlacht. 
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Tá forbairt eacnamúil na hÉireann ag brath ar a cumas chun fiontair féin a chur ag fás –

comlachtaí atá bunaithe ar tháirgí agus ar sheirbhísí breisluacha ar féidir a onnmhairiú. 

Tá Enterprise Ireland tiomanta d’fhás gnóthais den saghas seo a spreagadh agus dá bhrí 

sin tugann sí mór-thacaíocht do chomlachtaí nuálacha nuabhunaithe a thairgeann 

na deiseanna seo – comlachtaí ardphoitéinsil nuabhunaithe. 

Thug Enterprise Ireland tacaíocht do 61 comhlacht ardphoitéinsil nuabhunaithe le linn na bliana 2003, méadú 13% ar 2002. Bhí an líon 

is airde comhlachtaí nuabhunaithe, sin 35, sna hearnálacha bogearraí agus seirbhísí idirnáisiúnta, agus bhí na hearnálacha táirgí

tionsclaíocha ina ndiaidh le 20 comhlachtaí nua bhunaithe.



Is comhlacht bogearraí cumarsáide

agus líonrú é Corvil a bhfuil tacar

uathúil táirgí aige a bhfuil an oiread sin

poitéinsil aige…

Is comhlacht bogearraí cumarsáide agus líonrú é Corvil a bhfuil tacar uathúil táirgí aige a bhfuil an oiread sin poitéinsil aige go

raibh Cisco, an ceannródaí domhanda i réitigh líonrú Idirlín agus Apax, an ciste cothromais príomháideach is mó ar domhan, páirteach i

gcion tairbhe de chiste €10 milliún a cuireadh i gcrích i 2003 nuair a bhí cúrsaí maoinithe fíordheacair. I measc infheisteoirí eile sa chomh-

lacht tá ACT Venture Capital, Ion Equity, Enterprise Ireland agus an fiontraí ard-teic Jim Mountjoy. * Bunaíodh Corvil i 2000 de thoradh

naoi mbliana de thaighde matamaiticiúil ag foireann faoi cheannas an Ollaimh John Lewis in Institiúid ArdLéinn Bhaile Átha Cliath.

Feabhsaíonn a chuid teicneolaíochta ionstraimiú líonraí Prótacal Idirlín (PI) ag fachtóir de 60,000 oiread an teicneolaíocht reatha, gan aon

láimhdeachas breise, rud a cheadaíon urfhuascailt bhunúsach sa chumas chun oidis gutha, fise agus sonraí a sheachadadh le cinnteacht

thar an mbandaraon agus an pointe oibríocht seirbhíse optamach. * Tá trialacha táirge curtha i gcrích go rathúil le custaiméirí i SAM

agus san Eoraip agus táthar ag súil go bhfógrófar díolacháin custaiméirí i lár 2004. Díolann Corvil a bhogearraí, a chrua-earraí agus a

chuid seirbhísí tacaíochta go díreach agus go hindíreach trí chomhpháirtithe. * Tá Enterprise Ireland páirteach go gníomhach i bhfor-

bairt margaí easpórtála do Corvil agus rinne sé maoiniú air agus é ag tosú. Dúirt Donal Byrne, Príomhfheidhmeannach Corvil: “Bhí

Enterprise Ireland lárthábhachtach dúinn ag tréimhse criticiúíl. Leis an maoiniú idirlinne a fuaireamar bhíomar in ann ár gcéad tháirge a

fhorbairt agus airgead a fháil chun custaiméirí dóchúla béite a mhealladh. Is mór an chabhair dúinn i gcónaí an tacaíocht leanúnach ó

Enterprise Ireland chun doirse a oscailt chuig margaí nua.” * Bhí Corvil ar cheann de 30 comhlacht idirnáisiúntaí a roghnaíodh mar

cheannródaí domhanda sa teicneolaíocht ag Foram Eacnamaíochta an Domhain, buíon smaointeoireachta sa Ghinéiv a dhéanann anailís

ar thionchar na teicneolaíochta ar ghnó agus ar an sochaí. Tá ceanncheathrú an chomhlachta i mBaile Átha Cliath agus 38 duine fostaithe

aige ar fud na hÉireann, sa Ríocht Aontaithe agus i SAM. 

*

* Corvil

www.corvil.com
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Eochair-Earnálacha Fáis Bhí líon eochair-earnálacha ann a léirigh deiseanna faoi leith do chomhlachtaí nuabhunaithe i 2003, lena n-

áirítear bogearraí, eolaíocht bheatha agus gairis mhíochaine agus meáin dhigiteacha, r-Fhoghlaim agus seirbhísí oideachais. Bogearraí

agus Seirbhísí Idirnáisiúnta: Rinne Enterprise Ireland infheistíocht, ó €150,000 go €500,000 i méid, i 35 comhlacht ardphoitéinsil nuabhu-

naithe sna hearnálacha bogearraí agus seirbhisí idirnaisiúnta i 2003. D’éirigh go han-mhaith i 2003 le hearnálacha bogearraí ar nós

bogearraí fiontraíochta agus feidhmchláir bhogearraí gan sreang. Tá an margadh do bhogearraí athraithe go mór ó na blianta borrtha

nuair a bhí forbairt na teicneolaíochta ba nuálaí ina príomhfhórsa tiomána. Anois tá fás san éileamh ar bhogearraí intruist, a chruthóidh

ioncam incriminteach don chustaiméir sa ghearr- nó sa mheán-téarma, nó a ísleoidh na costais feidhmiúcháin láithreach bonn. Tá

Enterprise Ireland dírithe faoi láthair ar chabhair a thabhairt do chliant-chomhlachtaí bogearraí chun a dtáirgí a láithriú go cúramach i

gcomórtas le hiomaitheoirí domhanda ar an margadh seo atá ag forbairt go tapa agus chun tairiscint shoiléir maidir le torthaí ar

infheistíocht a mhíniú go sothuigthe do na custaiméirí sonraithe. Léirigh bogearraí géilliúlachta agus slándála, ach go háirithe, méadú

ar an éileamh i 2003 sna hearnálacha seirbhísí airgeadais agus eolaíochta beatha araon. Tá oibritheoirí cumarsáide soghluaiste ag

déanamh athnuachan infheistíochta i réitigh bhogearraí, ar choinníoll go soláthrófar toradh airgeadais láithreach. Leantar le gnóthais

ardcháilíochta a chruthú in Éirinn as an gcaighdeán eolais teicniúil agus cruthaíochta a léirítear i gcomhlachtaí nuabhunaithe na tíre. Tá

soláthar bogearraí do sheirbhísí Rialtais ag teacht chun cinn mar cheann de na heochairmhargaí fáis thar an tréimhse cúig bliana amach

romhainn. Áirítear anseo uathoibriú na bpróisis gnó agus an ceangal díreach idir saoránaigh agus seirbhísí an Rialtais tríd an ngréasán

domhanda a bhaineann le réimsí mar cánachas, athnuachan ceadúnais agus coinní dochtúra. Le linn na bliana 2003, rinne Forfás, i

gcomhcheangal le Enterprise Ireland agus an IDA Ireland, coimisiúnú ar thuarascáil maidir le Cumarsáidí Gan Sreang – Deis d’Éirinn, atá

curtha i gcrích anois agus ina moltar sraith gníomhaíochtaí chun sochar a bhaint as deiseanna a aithníodh do chomhlachtaí Éireannacha.

Beidh Enterprise Ireland comhpháirteach sa ghrúpa feidhmiúcháin a bunaíodh chun na moltaí seo a chur i bhfeidhm, agus ina mbeidh

ionadaithe ón earnáil phríobháideach freisin. Eolaíocht Bheatha agus Gairis Mhíochaine: Chun táirgí nua a chruthú tá sé riachtanach

margaí inchosanta a aithint freisin a bheadh inrochtana do chliantchomhlachtaí. Ceann de na hearnálacha a thairgeann poitéinseal

iontach ná earnáil na heolaíochta beatha agus na ngairis mhíochaine. Tá sí seo á tiomáint ag T&F, cead rialaíoch riachtanach di agus

tairgeann sí feidhm mhaith a bhaint as cumas déantúsaíochta reatha agus bonn scileanna T&F na hÉireann. Tá cuid de chliantchomh-

lachtaí Enterprise Ireland a sholáthraigh comhpháirteanna do chomhlachtaí ilnáisiúnta i dtionscal na leictreonaice roimhe seo ag baint

úsáid anois as na bunscileanna agus as na córais atá acu chun comhpháirteanna do ghairis mhíochaine a tháirgeadh ina n-áit. Tá

margadhluach domhanda de €200 billiún ag an earnáil ghairis mhíochaine. Tugann an earnáil a forbraíodh in Éirinn cuntas anois ar €27

milliún i ndíolacháin, le 500 duine fostaithe ann agus ráta onnmhairíochta de 84% atá ag fás de réir 10% in aghaidh na bliana. Meáin

Dhigiteacha, r-Fhoghlaim agus Seirbhísí Oideachais: Tá ioncam €100 milliún ag tionscal na meán digiteach, a leath ag teacht ó

onnmhairithe. Meastar go n-ardóidh an t-ioncam seo go €500 milliún thar an tréimhse ocht mbliana atá le teacht. Ceanglaíonn na meáin

dhigiteacha an teicneolaíocht digiteach le nuacht agus le siamsaíocht chun táirgí agus seirbhísí mar chluichí ríomhaire, teilifís 

idirghníomhach, beochan scannánaíochta agus ceol a tháirgeadh. Tá béim curtha ag Enterprise Ireland ar obair le comhpháirtithe chun

an tionscal ardphoitéinsil seo a fhorbairt in Éirinn. Mar chuid d’iarrachtaí Enterprise Ireland chun fás in earnáil na meán digiteach a

chothú, ceadaíodh €2.5 milliún i gcistiúchán do ghoradán do na meáin digiteacha a forbraíodh I gcomhar leis an Digital Hub

Development Agency agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Tá an goradán seo, atá suite i Digital Depot an Digital Hub, ina áis do

chomhlachtaí na meán digiteach atá sa luathchéim agus tá bailiúchán suimiúil de chomhlachtaí cruthaitheacha agus nuálacha lonnaithe

ann cheana féin. D’fheidhmigh comhlachtaí r-Fhoghlaim na hÉireann go han-mhaith i gcomórtas le hiomaíocht thréan dhomhanda i

dtimpeallacht dúshlánach go háirithe sa phríomhmhargadh, na Stáit Aontaithe. Mar a tharla sa tionscal r-Fhoghlaim domhanda, tá

comhdhlúthú ina ghné freisin den tionscal Éireannach le bliain anuas. Chabhraigh Enterprise Ireland leis an earnáil seo trí réimse

gníomhaíochtaí ó chuairteanna na gceannaitheoirí isteach go cruinnithe fóraim le Príomhoifigigh Fheidhmiúcháin agus tacaíocht

chistiúcháin. Tá breis agus €175 milliún cruthaithe ag an earnáil in onnmhairithe. D’oibrigh Enterprise Ireland go dlúth le hearnáil tríú

leibhéil na hÉireann ar an earnáil oideachais idirnáisiúnta a fhorbairt, earnáil atá ag fás go tapa, agus a thuilleann breis agus €100 milliún

anois in ioncam ó tháillí. D’eagraigh Enterprise Ireland, i gcomhcheangal le International Education Board of Ireland, roinnt misin thar

lear i ndáil le margaí a fhorbairt, sa tSín, san India agus sa Rúis mar shampla.
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D’fhás Xsil, comhlacht trealamh caipitil

leathsheoltóra Éireannach, ó chomhlacht

tionscnaimh ardphoitéinsiúil i mí

Aibreáin 2000 go ceannródaí domhanda

in innealtóireacht beachtais.

Sa 20 mí go deireadh mhí na Nollag 2001, bhí láimhdeachas de €160,000 ag Xsil. Faoi dheireadh na Nollag 2002 mhéadaigh sé seo

go €2.2 milliún, agus faoi dheireadh 2003, bhí láimhdeachas suntasach de €29 milliún ag Xsil. * Chabhraigh an rath seo le Xsil líon a

fhostaithe ardoilte a mhéadú ó 12 go breis agus 130, óna phríomhoifig i mBaile Átha Cliath trína oifigí idirnáisiúnta ar fad. In 2003,

d’fhaomh sé nua-oifigí a oscailt sa Téaváin, i Singeapór agus sa Chóiré chun cur lena chuid oifigí sna Stáit Aontaithe, sa Riocht Aontaithe

agus sa tSeapáin, áit go bhfeidhmíonn sé ó shaoráid ghoradáin Enterprise Ireland. * Forbraíonn agus déanann Xsil córais

mhicrimheaisínithe léasair do dhéantúsaíocht ardmhéid in earnálacha mar optaileictreonaic, déantúsaíocht bhithleighis agus an

tionsclaíocht leathsheoltóra. Tá a theicneolaíocht chórais phróiseála léasair bunaithe ar croíchumais i ndearadh córais optúla agus

léasair, róbataic, córais físe, dearadh meicniúil agus leictreach, dearadh bogearraí, agus láimhseáil ábhar. * Tá custaiméirí uile Xsil i

measc an 20 príomhcheannaitheoirí de threalamh caipitil leathsheoltóra ar fud an domhain, agus tá caipitlithe margaidh de bhreis agus

€5 bhilliún acu. * Bhunaigh Peter Conlon agus Patrick Rainsford an chomhlacht i bpáirt, ar bhonn láidir de mhaoin intleachtúil, 24

iarrataisaí phaitinn san áireamh. Ón tús, tá ardmholadh agus dámhachtainí bronnta ar Xsil, ina measc siúd, in 2003 – “European Semi-

conductor New Company of the Year Award”, “Software Association Company of the Year”, “Exporters Association Innovation Exporter

Award” agus “Deloitte & Touche Fast 50 Award 2003”. * Dúirt Peter Conlon, Cathaoirleach agus Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Xsil: “Ní

raibh tionsclaíocht trealamh caipitil in Éirinn go stairiúil, rud a sheas mar cheann de na dúshláin ba mhó a bhí romhainn. Bhí orainn dul

in iomaíocht ón gcéad lá le príomhtháirgeoirí ó mhargaí seanbhunaithe ar nós na Seapáine agus na Gearmáine. Tá an cháil sin á saothrú

anois ag Éirinn i margaí domhanda.” * Tá tacaíocht á tabhairt ag Enterprise Ireland don chomhlacht ón tús trína líonra d’oifigí thar lear

agus trí thacaíocht Taighde agus Forbartha d’fhorbairt nuathairgí. 

*

*XSil

www.xsil.com
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D’eagraigh Enterprise Ireland an chéad mhisean de chomhlachtaí bithleighis,

feistí leighis agus teicneolaíocht faisnéise de chuid na hÉireann chuig an National

Institutes of Health (NIH) agus Food and Drugs Administration (FDA) sna Stáit

Aontaithe. Misean ceannróidithe a bhí ann chuig croílár na heagraíochta is mó

agus is príomhúla ar domhan i dtaighde leighis. Réitíodh an bealach don mhisean

seo de bharr teagmhálacha idir An Tánaiste, Mary Harney TD, agus Rúnaí Seirbhísí Sláinte agus Daonna na Stát Aontaithe,

Tommy Thompson. Bhí sé d’aidhm againn sa mhisean seo nascanna a chruthú agus tús a chur le caidrimh fhadtéarmacha

leis an NIH agus leis an FDA. D'Oibreodh sé seo ar leas taighde agus forbartha sna hearnálacha agus chabhródh sé le

comhlachtaí Éireannacha táirgí nua a fhorbairt agus bealach isteach i margaí na Stát Aontaithe agus an domhain a aimsiú

le táirgí ar thús cadhnaíochta. Sa bhliain 2003 bhí buiséad $27.3 billiún ag na 27 institiúid agus ionad taighde de chuid an

NIH. Le linn na cuairte, chas 12 comhlachtaí Éireannacha a raibh 21 feidhmeannach acu le 75 feidhmeannach sinsearach,

eolaithe agus taighdeoirí de chuid an NIH agus an FDA. Ba dhearfach an t-aiseolas maidir le deiseanna taighde comhoibrithe,

aistriú teicneolaíochta agus díolachán a chothú. Chuir na National Institutes of Health (NIH) spéis an-mhór i dtáirge

chomhlacht chliaint amháin, Legend Care ón Muileann Cearr-sin stoca coisctheora cúraim cos do dhaoine atá ag fulaingt

ó dhiaibéiteas. I ndiadh na cuairte, rinne an chomhlacht iarratas ar dheontas $0.75 milliún leis an NIH do staidéar ilionaid

do thréimhse dhá bhliain chun éifeachtúlacht a dtáirge a thástáil maidir le minicíocht an ghalair cos diaibéitis a laghdú i

measc othair atá i bhfíorbhaol i Texas, sa Ríocht Aontaithe agus in Éireann. Is spreagadh an-thábhachtach do straitéisí

idirnáisiúnta na comhlacht é an nasc seo leis an NIH. Tá Enterprise Ireland gníomhach ag obair le hOifig Aistriú

Teicneolaíochta an NIH le cinntiú go leanfar le hidirghníomhaíochtaí idir comhlachtaí Éireannacha agus taighdeoirí an NIH.

Tá misean leantach á eagrú le haghaidh mhí an Mheithimh, 2004.

An chéad Mhisean Cúraim Shláinte chuig 

US National Institutes of Health, Washington, DC

Ag an Misean Eolaíochtaí Beatha chuig na National Institutes of Health, 13 Bealtaine 2003 bhí, sa líne tosaigh ón taobh
clé: Rosemary Durcan, Irish BioIndustry Association, IBEC; Karen Conroy, Enterprise Ireland (Baile Átha Cliath),
Valentine Hayes, Enterprise Ireland (Washington DC); Jane Farrar, Oifigeach Seirbhís Chustaiméara, Genable; Siobhan
Mitchell, Príomhoifigeach Teicneolaíochta, Cellix; Vivienne Williams, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Cellix. Sa líne
deiridh ón taobh clé: an Dochtúir Barry Kiely, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Alimentary Health, Colin Breen,
Kinematik Teo.; Gerry Murphy, Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Enterprise Ireland; Paul F. Kenna, Stiúrthóir Cliniciúil, Genable;
Mary G. Skelly, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Irish BioVentures International Teo.; Deirdre Glenn, Enterprise Ireland;
Justin Lynch, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, LegendCare agus Peter Gingras, Stiúrthóir Bainistíochta, Proxy
Biomedical.
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I gcaitheamh na bliana
2003 thug Enterprise
Ireland tacaíocht do
bhunú 61 comhlachtaí
nua le hardphoitéinseal
fáis onnmhairíochta. 
I réamh-mheastachán
na ngnóthaí seo tá 
súil le 1,900 a bheith
fostaithe as seo go
ceann trí bliana. 
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Le haitheantas a thabhairt d’obair chrua agus d’uaillmhian na bhfiontraithe sna fiontair nuabhunaithe seo, agus le

feasacht a ardú ar an mbaint atá ag Enterprise Ireland leis an earnáil seo, sheas an tAire Stáit Trádála agus Tráchtála,

Michael Ahern, agus  Frank Ryan, Príomhoifigeach Feidmiúcháin Enterprise Ireland, mar óstaigh an  taispeántais a

rinneadh ar ‘Rang na Bliana 2003’. Ghlac 30 ionadaithe ó ghnólachtaí caipiteal fiontair agus ón bpobal infheistithe

leitheadaigh páirt san ócáid agus chas siad le níos mó ná 100 ionadaithe ó na comhlachtaí nuabhunaithe. Tagann na fiontair

nuabhunaithe seo ó earnálacha éagsúla ar thús cadhnaíochta, mar atá biteicneolaíocht, fótóinic, teicneolaíocht faisnéise,

feistí leighis agus bianna feidhmiúla. Taispeánann na comhlachtaí uile go bhfuil poitéinseal láidir acu le a bheith ina

ranníocóirí móra i ngeilleagar na hÉireann de réir mar a fhásann agus mar a fhorbraíonn siad. Tá a leath de na comhlachtaí

a raibh ionadaithe dá gcuid ag an ócáid lonnaithe in áiteanna

taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath, rud a chabhraíonn go

mór le geilleagair áitiúla agus forbairt réigiúnach chothrom a

spreagadh. Léiríonn Rang na Bliana 2003, chomh maith, an

méadú atá ar líon na mbancheannairí gnó in Éirinn. Mná a

bhí i seachtar de na fiontraithe .i. 20% de líon iomlán an

ghrúpa. Tá a líon imithe i méid i gcomórtas le líon na bliana

roimhe sin nuair a threoraigh mná dhá cheann de na fiontair

nuabhunaithe. 

Rang na bhFiontar
Nuabhunaithe 2003

Ag caint ag an taispeántas d’Fhiontar Nuabhunaithe
Rang na Bliana 2003, dúirt Frank Ryan, Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin Enterprise Ireland "Na comhlachtaí seo
uile agus na fiontraithe atá á stiúradh, fógraíonn siad
glún nua de thionscal Éireannach dúchasach."

Ba mhná a bhunaigh 7 ngnó a raibh fás tréan fúthu ag Fiontar Nuabhunaithe Rang na
Bliana 2003. Sa phictiúr thuas tá, ón taobh clé: an Dochtúir Mary C. Scannell, Stiúrthóir
Bainistíochta Scannell Solutions agus Mary Burke, Stiúrthóir Bainistíochta, BioClin
Research Laboratories.

Ag Fiontar Nuabhunaithe Rang na Bliana 2003 de chuid Enterprise Ireland bhí, ón 
taobh clé: Maria Moynihan, Stiúrthóir Straitéis Ghnó, SigmaX; Pat Maher, Stiúrthóir
Feidhmiúcháin, Enterprise Ireland agus an Dochtúir James Lee, Stiúrthóir Bainistíochta,
SigmaX.



Soláthraíonn Haptica, comhlacht

tosaithe d’ardchlú atá lonnaithe in Ionad

Fiontraíochta Choláiste na Trionóide,

Baile Átha Cliath, táirgí traenála den

dearadh is deireanaí do mháinlianna a

dhéanann obráidí laparascópachta…

Soláthraíonn Haptica, comhlacht tosaithe d’ardchlú atá lonnaithe in Ionad Fiontraíochta Choláiste na Trionóide, Baile Átha Cliath,

táirgí traenála den dearadh is deireanaí do mháinlianna a dhéanann obráidí laparascópachta (ar a dtugtar máinliacht mhionchró). Is é

ProMISTM, an táirge is suntasaí de chuid na comhlacht agus is é an t-aon táirge dá chineál sa domhan a dhéanann samhailíomhá den

chorp agus a leanann gluaiseachtaí na máinlianna agus uirlisí réadacha agus fíorúla á n-úsáid acu. * Ba iad an Dr. Gerard Lacey, Ollamh

i gColáiste na Trionóide, Baile Átha Cliath, agus Fiona Slevin a bhunaigh Haptica sa bhliain 2000, de thoradh taighde thráchtálaíochta a

bhí déanta ag an Ollamh Lacey agus a bhain le teicneolaíocht chéadfach agus róbataic. Guido, áis siúil d’othair, an chéad táirge a bhí ag

an gcomhlacht agus sa bhliain 2002 bhunaigh Haptica táirgí nua trí theicneolaíocht chéadfach agus trealamh insamhlóra mháinliaigh a

chumasc. * Comhlíonann na táirgí seo an riachtanas ríthábhachtach atá le hoiliúint éifeachtach mháinliach, agus an ghairm ag tabhairt

a haghaidh ar mheasúnú agus ar thomhas neamhspleách ar an oiliúint agus ar uaireanta laghdaithe oibre do mháinlianna. * Thug

Enterprise Ireland tacaíocht do Haptica le linn a fhorbartha trí infheistíocht a dhéanamh air, trí chúnamh deontais do T&D, trí threoir ar

fhorbairt an mhargaidh agus easpórtála agus trí chuidiú i ndáil le ceannaitheoirí agus le hócáidí líonraithe. * D’oibrigh Haptica lámh le

Coláiste Ríoga na Máinlianna agus ba é an coláiste cáiliúil an chéad chustaiméir a bhí ag an gcomhlacht. Díolann Haptica a dtáirgí go

díreach le hinstitiúidí oiliúna, liachtlanna agus ospidéil in Éirinn, sa Ríocht Aontaithe agus sna Stáit Aontaithe, mar a bhfuil sé d’aidhm

aige oifig nua a oscailt i mí Bealtaine 2004. Tá dáileoirí ag díol táirgí Haptica sa tSeapáin agus san Astráil. Tá 15 duine fostaithe ag an

gcomhlacht faoi láthair agus táthar ag súil go mbeidh ardú go 25 duine air sin sa bhliain 2004. 

*

* Haptica

www.haptica.com
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Ag Comhdháil Tionscnaimh an Choiste Feidhmiúcháin de BioLink USA-Ireland, 7 Deireadh Fomhair 2003, bhí, ón taobh clé:
Marina Donohoe, Leasuachtarán Sinsireach Enterprise Ireland i Meiriceá; Rich Kivel, Uachtarán & Príomhoifigeach
Oibríochta, Trinity Partners, An Dochtúir Robert Clarke, Ollamh le hOnconalógacht, Scoil Leighis Georgetown; Mary Harney
TD, Tánaiste agus Aire Fiontair, Trádála agus Fostaíochta; An Dochtúir Gary Hardiman, Stiúrthóir BIOGEM, Ollscoil
California San Diego; Andrew Broderick, Sainchomhairleoir Sinsireach san Eolaíocht Bheatha, SRI Consulting Business
Intelligence; Fiona Hyland, Staitisteoir Bithaisnéisíochta, Applied Biosystems; Thomas Hales, Bainisteoir Tionscadail,
Applied Biosystems; An Dochtúir Denis Headon, Stiúrthóir Texas/UK Collaborative Research Initiative, Ollscoil Rice; An
Dochtúir Deirdre McDonnell-Lee, Leasuachtarán Cúram Sláinte, Enterprise Ireland.

BioLink USA-Ireland, (www.biolinkusaireland.com), comhlacht líonraithe biteicneolaíochta atá éascaithe ag Enterprise

Ireland sa bhliain 2003. Éireannaigh le seantaithí agus le hardcháilíochtaí a d’imigh thar sáile atá sa líonra seo.  Eolaithe,

innealtóirí, fiontraithe, taighdeoirí agus daoine le gairmeacha eile a bhíonn ag obair i dtionscal na heolaíochta beatha agus i

bhforais acadúla ar fud na Stát Aontaithe iad na hÉireannaigh seo. Tá sé mar aidhm ag an líonra naisc a chruthú idir a bhaill

agus comhlachtaí agus líonraí biteicneolaíochta in Éirinn. Tá sé mar chuid de Straitéis Mhealladh Gnó Biteicneolaíochta

Enterprise Ireland ag a bhfuil sé mar aidhm uasmhéadú a dhéanamh ar chruthú agus ar fhorbairt na gcomhlachtaí 

biteicneolaíochta atá fós ag an stáid tosaigh agus atá dírithe ar thráchtáil. Cuideoidh sé le fiontraithe iasacht-bhunaithe a

aithint agus le gnóthaí poitéinsiúla atá fós ina dtús a bhunú in Éirinn. Déanann na himearcánaigh seo teagmháil le daoine

atá ag gníomhú sa tionscal in Éirinn trí fhreastal ar chomhdhálacha, ar sheimineáir agus ar cheardlanna.  Cuireann sé sin ar

chumas an líonra eolas, faisnéis agus comhairle a mhalartú d’fhonn díolacháin, forbairt táirgí nua agus pleanáil straitéiseach

a chur chun cinn.  Táthar ag súil go leanfaidh na himearcánaigh orthu ag cothabháil an líonra sna Stáit Aontaithe nó go 

bhfillfidh siad abhaile go hÉirinn chun páirt a ghlacadh sa lucht oibre nó go mbunóidh siad a gcomhlachtaí féin anseo. Tá

isteach agus amach le 600 imearcánach ceangailte leis an líonra ar fud 10 gcaibidil éagsúla sna Stáit Aontaithe.  Déanfar

leathnú air seo d’fhonn saineolaithe i réimsí nua teicneolaíochta, cosúil le nanaiteicneolaíocht agus le fotonaice, a

thabhairt san áireamh chomh maith. Táthar ag súil go n-éireoidh leis an eagraíocht BioLink a bheith féinmharthanach agus

féinmhaoinithe go hiomlán sa bhliain 2004. De bharr bhunú rathúil BioLink USA-Ireland, tá Enterprise Ireland ag éascú go

mbunófaí eagraíochtaí líonraithe cosúla sa Ríocht Aontaithe agus i gCeanada. Mar aon le líonra na Stát Aontaithe, is í an

aidhm go ndéanfadh imearcánaigh Éireannacha le hardcháilíochtaí naisc laistigh den Ríocht Aontaithe agus de Cheanada.

De bharr a mbunaithe beifear ábalta faisnéis, comhairle agus bealaí díolacháin a aistriú go dtí an tionscal 

biteicneolaíochta atá bunaithe sa bhaile agus cuirfidh sé le láidriú agus le forbairt an tionscail in Éirinn go ginearálta.  Go

dtí seo, aithníodh isteach agus amach le 200 imearcánach sa Ríocht Aontaithe, rud a lean bunchruinnithe a tionóladh i

Londain, Dún Éideann agus Cambridge.  Táthar i mbun a gcoiste tionscnaimh a thabhairt le chéile faoi láthair.

44+45



Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2003

An fhiontraíocht
réigiúnach á
thiomáint
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Is sainghné de fhócas Enterprise Ireland é gnólachtaí a thógáil agus a

threisiú ar fud na tíre atá, nó a d’fhéadfadh a bheith, ag fás go mear rathúil. 

Tá géarghá againn le líon agus méid na ngnólachtaí idirnáisiúnta atá in úinéireacht Éireannach a fhás chun an eacnamaíocht 

a fhorbairt agus is cuid lárnach é den bhforbairt chothrom réigiúnach, de réir na Stráitéise Spásúil Náisiúnta. 

Infheistíocht Réigiúnach Léirítear cuspóirí polasaí Enterprise Ireland ar son na forbartha cothrom réigiúnaí i struchtúr a tairiscint

mhaoinithe. Mar shampla: tá an maoiniú ar son méadú ar ghnólachtaí atá ann cheana claonta i leith réigiún na Teorann, Lár Tire agus

an Iarthair (BMW) agus i leith réigiúin an Oirdheiscirt, an Iardheiscirt agus an Iarthar Láir. Tá uasleibhéal an deontais níos airde ná mar

atá i mBaile Átha Cliath nó san Oirthear Láir agus tá codán níos mó den mhaoiniú seo neamhinaisíoctha. Chomh maith leis sin, tá

tiomantas sainithe réigiúnach ag ceithre cinn de na 14 ciste caipitil fiontair ina ndearnadh infheistíocht i 2003, agus caithfear 50% dá 

n-infheistíocht a dhéanamh lasmuigh de Bhaile Átha Cliath. 

Spreagadh na Fiontraíochta Tá forbairt na fiontraíochta ar cheann de na bealaí is tábhachtaí chun fás mear inmharthana eacnamaíochta

a thiomáint. Is móraidhm de chuid Enterprise Ireland í an fhiontraíocht a éascú ionas go mbeidh an t-uaslíon de thosuithe gnó ard-dóchúla

bunaithe ar fud na réigiún. Goradáin na nInstitiúidí Teicneolaíochta: Is cuiditheoir tábhachtach le fostaíocht agus saibhreas

inmharthana a chur ar bun sna réigiúin bunú na gcomhlachtaí nua ardteicneolaíochta. Faomhadh €5 mhilliún in iomlán le haghaidh spás

goradáin i Sligeach agus i Luimneach in 2003, ag tabhairt an infheistíocht iomlán go €30 milliún. Tá 14 ionad goradáin in Institiúidí

Teicneolaíochta ar fud na tíre anois. Tá €2.3 milliún ar fáil le haghaidh tacaíocht bhainistíochta agus forbairt ghnó. Breathnaítear ar

na hInstitiúidí Teicneolaíochta mar innil thábhachtacha fáis sna réigiúin. Cabhróidh an maoiniú seo leo an bonneagar atá ag teastáil a

thógáil chun comhlachtaí tosú gnó a chothú agus a ngníomhaíochtaí taighde tráchtála a chur chun cinn. Tugann sé cabhair riachtanach

chun acmhainn tráchtála an eolais, ceann de phríomhspriocanna Enterprise Ireland, a bhíogadh. Cuirtear an maoiniú do na hionaid ar

fáil faoi na Cláir Gníomhaíochtaí Réigiúnacha don Réigiúin BMW agus do Réigiún an Oirthir. Déanann Cistí Struchtúrtha an AE

comhaoiniú orthu. Goradáin Ollscoile: Mar chuid dá iarrachtaí chun acmhainn thráchtála an taighde agus forbairt bhonneagar gnó ar-

champas a chur chun cinn, tá Enterprise Ireland ag cabhrú le hionaid goradáin ghnó in OCBAC – the Invent Centre, na goradáin nua i

UCD – NovaUCD agus in OÉ Gaillimh. Bithghoradáin: Is céim mhór chun cinn sna hearnálacha biththeicneolaíochta agus eolaíochtaí

saoil faomhadh €3.3 mhilliún Enterprise Ireland do chúig bhithghoradán in 2003. Cuireann an infheistíocht seo spás saotharlainne ar fáil

do chomhlachtaí sna príomhchampais eolaíochtaí saoil i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (dhá cheann), COC, OÉ Gaillimh, agus

OCBAC. Más féidir, beidh na goradáin lonnaithe ar champais ollscoile. Beidh rochtain éasca ag tosuithe gnó bith-theicneolaíochta

agus eolaíochtaí saoil ar fhoireann bhith-theicneolaíochta ar an gcampas, ar thacaí airgeadais, dlí agus margaíochta agus ar an trealamh

teicniúil saotharlanna atá riachtanach chomh maith. Ionaid Fiontraíochta Pobail: Tá spreagadh leanúnach á thabhairt ag Enterprise

Ireland don bhfiontraíocht ag an leibhéal áitiúil trína thacaíocht do Ionaid Fhiontraíochta Pobail (IFP). Tá páirt thábhachtach acu sin i

bhforbairt gnólachtaí agus gréasáin áitiúil ar fud na tíre. In 2003, d’fhaomhaigh Enterprise Ireland maoiniú ar son 15 IFP nua nó cinn



I 1996, lonnaigh Quality Irish Food, 

a bhí ag trádáil mar Mr Crumb, 

i bhFiodh an Átha, Co. na hIarmhí,

ceann de na 3 cheantar sa tír ina 

bhfuil an daonra ag laghdú. 

Tá an chomhlacht anois ar cheann de na déantóirí de bhia speisialtachta is tapúla fás in Éirinn agus an príomhbhranda sa chatagóir

Éireannach i miondíoltóireacht, próiseálaithe bia agus i seirbhís bia. Go dtí seo, ó 1998, d’fhás an chomhlacht 30% in aghaidh na bliana

agus tá luach na milliúin euro ag an mbranda. * Tá Enterprise Ireland ag tacú le Mr Crumb chun forleathnú nua de 2,500 méadar

cearnach den dearadh is déanaí a chur lena mhonarcha bia i bhFiodh an Átha. Tá an forleathnú mar fhreagra ar éileamh atá ag fás in

Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe, agus ligfidh sé don chomhlacht cur go mór lena chumas Taighde agus Forbartha – atá suntasach go leor

cheana féin - chomh maith lena chumas táirgthe a threisiú le suas le 500%. * Tá sé i gceist ag an gcomhlacht a scair den mhargadh in

Éirinn, sa Riocht Aontaithe agus i margaí na n-imirceach Éireannach, ar nós na Stát Aontaithe, a fhorbairt go tréan le héileamh ar a scoth-

tháirgí de ghrabhróga aráin agus stuála. * Is comhlacht é Mr Crumb atá i ndiaidh an-chuid dámhachtainí a bhuachan. I measc na

ndámhachtainí sin, bhronn painéal de phríomhchócairí na Ríochta Aontaithe, agus ceannaitheoirí ollmhargaidh “Best Irish Speciality

Product 2003” air dá stuáil mhuiceola, mónóg, agus geanmchnónna, ag na “2003 Great Taste Awards” i Londain. I dteannta le dámhachtainí

ardbhlais eile, bhuaigh Mr Crumb “Irish Independent/ Ulster Bank National Business Achievers Award” chomh maith. * Leiríonn rath 

Mr Crumb an tairbhe phraiticiúil a bhaineann le forbairt chothrom réigiúnach trí ioncam agus postanna a ghiniúint. Cuireann an 

chomhlacht clár Freagrachta Sóisialta dá chuid féin chun cinn le tacaíocht a thabhairt dá fhoireann de idir 30 agus 40 fostaithe idir lán

agus pháirtaimseartha. Cuireann sin tréimhse oibre roghnach, postroinnt, oiliúint, forás pearsanta agus soláthar spórtlann

lántrealmhaithe san áireamh in áitreamh a bheidh ar cheann de na monarchana bia is nuaí san Eoraip.

*

*Quality Irish Food  
– Mr Crumb

www.mrcrumb.ie
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a bhí ag forbairt. I Réigiún an Iarthair mar shampla, faomhadh dhá IFP nua do Thuaim agus Leitir Freac. Osclaíodh dhá ionad nua i gCluain

Bheirn agus sa Chúlóg, agus tugadh fairsingiú mór chun críche i gCill Áirne, An Uaimh, Loch Garman agus Cill Mhantáin. Tá cóiríocht

ardtheicniúil á sholáthar acu seo uile do thionscadail teicnibhunaithe. Tá os cionn 80 IFP, a fuair cúnamh ó Enterprise Ireland, ag feidhmiú

ar fud na tíre anoisagus 34 eile á dtógáil nó ag staid ard pleanála. 

Líonrú agus Braisliú Oibríonn Enterprise Ireland i bpáirt leis na gníomhaireachtaí agus leis na heagraíochtaí cuí uile atá páirteach sa

bhforbairt réigiúnach, Boird Fhorbartha Chathracha agus Chontaetha agus Údaráis Réigiúnacha san áireamh. Bíonn Enterprise Ireland

i bpáirt le hinstitiúidí tríú leibhéil freisin chun acmhainn tráchtála an taighde agus feasacht na nuálachta a spreagadh. Tugtar réimsí

gníomhaíochtaí ar leith thíos: Líonrú Gnó a Spreagadh: Tá tograí áirithe curtha ar bun ag Enterprise Ireland chun líonraí foirmiúla agus

neamhfhoirmiúla a chruthú idir bainisteoirí agus tionscnóirí as earnáil fiontraíochta an phobail. Thugamar cabhair chun 6 líonra a bhunú

a bhfuil os cionn 100 grúpa fiontair pobail páirteach iontu. Is í aidhm an líonraithe seo a chur ar chumas pobal foghlaim óna chéile, agus

na modhanna cleachtais is fearr a bhunú chun gnó a dhéanamh. Tá costaisí laghdaithe chomh maith trí ghrúpscéim árachais a bhunú do

Ionaid Fiontraíochta, mar shampla. Tá plé ar bun anois le soláthróirí áiseanna teileachumarsáide maidir le seirbhísí banda leathan agus

eile a sholáthar. 

DCU €1.6m

IT Baile Bhlainséir €0.4m

NCI €2.5m

UCD €1.6m

IT Tamhlacht €2.5m

IADT Dún Laoghaire €2.5

IT na Gaillimhe-Maigh Eo  €2.5m

NUIG €0.9m

 IT Átha Luain €2.5m

IT Sligeach €2.5m

IT na Gaillimhe-Maigh Eo 
(Caislean a Bharraigh) €1.3m

IT Lumneach €2.5m

IT Thrá Lí €2.1m

IT Chorcaigh €2.5m

IT Phort Láirge €2.5m

IT Ceatharleach €1.4m

 IT Dhún Dealgan €1.9m

Infhéistiocht mór ag Enterprise Ireland 
spás do goradáin gnó tríú leibhéal 
2000–2003



I Mí Dheireadh Fómhair 2003 bhí Gaillimh ina óstach do Med-in-Ireland, comhdháil dhomhanda a thug le chéile déantóirí feistí

leighis ón Eoraip agus ó na Stáit Aontaithe. Is fiú €200 billiún an margadh domhanda i dtáirgí leighis dílsithe agus is maith

atá comhlachtaí Éireannacha suite leis an deis a thapú. Tá comhlachtaí eolasbhunaithe de dhíth ar an earnáil a bhfuil táirgí

d’ardchaighdeán agus le hardphoitéinseal fáis acu. Is é a leithéid seo de thionscal a chuirfidh fás i ngeilleagar na hÉireann

agus tacaíonn Enterprise Ireland go láidir leis. Tharraing Med-in-Ireland, a eagraíodh i gcomhar lenár bpáirtíthe i Irish

Medical Devices Association (IMDA) agus The Medical Industry Supplier Alliance (MEDISA), níos mó ná 90 ceannaitheoirí

feistí leighis, ó 16 de thíortha éagsúla san Eoraip agus sna Stáit Aontaithe.  Chuir níos mó ná 30 comhlacht Éireannach a

dtáirgí ar taispeáint agus, de thoradh na comhdhála, fuarthas ordaithe agus gnó leantach ar fiú breis agus €10 milliún iad.

Tá earnáil na dtáirgí feistí leighis an-tábhachtach do gheilleagar na tíre seo agus is eochair-réimse í do thacaíocht

Enterprise Ireland. Tá díolacháin de €27 milliún ag an tionscal baile seo agus tá ráta onnmhairíochta de 84% aige a bhfuil

fás de 10% in aghaidh na bliana air. Tá 500 duine fostaithe faoi láthair sa tionscal. Chomh maith leis sin, fostaíonn tionscal

fo-sholáthair na hÉireann 440 duine agus tá díolacháin de €25 milliún aige. Seasann a chuid onnmhairí ag 78%, agus fás de

9% in aghaidh na bliana orthu.

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2003

Ag an gComhdháil Med-In-Ireland bhí, ón taobh clé: Donal Moloney, Bainisteoir Soláthar Domhanda, DePuy
(Comhlacht de chuid Johnson & Johnson); Theodore J Roumel, Stiúrthóir Cúnta, Oifig Aistriú Teicneolaíochta,
Institiúidí Náisiúnta Sláinte agus Gerry Murphy, Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Enterprise Ireland.

Med-in-Ireland
– ag líonrú i bhfeistí leighis



Braislí Gnó a Spreagadh: Is gné an-tábhachtach den fhorbairt réigiúnach é braislí de ghnólachtaí atá cosúil le chéile a fhás agus tá

Enterprise Ireland tiomanta dó seo go hiomlán. Tá sé tábhachtach go gcothófaí na braislí seo agus go n-athchruthófaí rathúlacht na

mbraislí atá ann cheana ar fud na tíre. Tá speisialtachtaí áirithe réigiúnacha ag teacht chun cinn in earnáil na hinnealtóireachta, ar

nós braislí de shaineolas uirliseoireachta san Iarthuaisceart agus san Oirthear. Chun tacú leis an mbunáit innealtóireachta seo tá IT

Shligigh ainmnithe mar an Ionad Oiliúna Náisiúnta do Uirliseoirí agus Innealtóirí Dearaidh Uirlisí. Tá braisle déantúsaíochta do thrucail

ardaithe tagtha chun cinn san Oirthuaisceart. Tá braisle de chomhlachtaí teicneolaíochta nuálacha atá maoinithe ag caipiteal fiontair

tagtha chun cinn astu féin chomh maith agus iad ar thús cadhnaíochta sna margaí idirnáisiúnta do dhéantúsaíochtfearas leighis. Ó lár

na 1980í i leith tá braislí ag teacht chun cinn agus ag forbairt, go háirithe i nGaillimh. Tá braisle láidir bogearraí teileachumarsáide

tagtha chun cinn i mBaile Átha Cliath, agus cuid mhór infheistíochta fiontair á déanamh i ngnólachtaí a thosaigh i lár na 1990í agus atá

ag céim tosaithe agus céim fáis. Tá leibhéil shuntasacha d’fhorbairt bhogearraí teileachumarsáide á spreagadh chomh maith i gCorcaigh

agus i nGaillimh, i gcomhlachtaí idirnáisiúnta agus dúchasacha, i réimsí ar nós seirbheálaithe do ghlao-ionaid, bainistiú gréasáin,

dearbhú agus grádú seirbhíse.  Tá togra nua tionscal-thiománta ar a dtugtar Conair Theicneolaíoch an Atlantaigh bunaithe feadh

chósta an Iarthair chun díriú ar an earnáil theicneolaíoch ó Luimneach go Gaillimh a fhorbairt. Tá os cionn 250 comhlacht teicneolaíochta

páirteach idir ghnólachtaí idirnáisiúnta agus áitiúla, chomh maith le gníomhaireachtaí áitiúla forbartha, agus Enterprise Ireland ina

measc. Cuirfidh an braisle ardteicneolaíochta seo deiseanna líonraithe agus comhroinnt eolais ar fáil sa réigiún agus spreagfaidh sé

comhthograí T&F i measc Fiontar Beaga agus Meánacha áitiúla.
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Feidhmiúchán Fostaíochta na gCliant 
de réir Réigiúin

* TÁ COMHLACHTAÍ ACMHAINNÍ NÁDÚRTHA THAR LEAR SAN IARTHAR LÁIR SAN ÁIREAMH SAN IARDHEISCEART.

Réigiún Líon iomlán Gnóthachain Caillteanais Glanathrú 

BÁC/Lár-Oirthear 63,268 5,381 8,029 -2,648 

Lár Tíre 7,941 567 353 +214 

Oirthuaisceart 12,910 805 1,017 -212 

Iarthuaisceart 5,936 470 722 -252 

Oirdheisceart 17,768 1,348 1,554 -206 

Iardheisceart* 23,104 1,665 1,781 -116 

Iarthar 11,118 971 957 +14 

Iomlán 142,045 11,207 14,413 -3,206 
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Cuireann Selatra seirbhís ar fáil le

cluichí Java ar luamháin shoghluaiste a

óstáil, a sheachadadh agus a bhainistiú

d’oibreoirí GSM, eagraíochtaí meán,

comhlachtaí teileachumarsáide agus

athdhíoltóirí ábhar shoghluaiste. 

Cuireadh tús leis an tionscnamh nuálach seo in 2002, i gcroí forbartha bogearraí Chorcaí, agus tá ardrath domhanda bainte amach

aige. * Sa chéad 11 mí de 2003, ghin Selatra €392,000 in ioncam agus tá a ráta iolraithe fáis in aghaidh na míosa ag 30%. Tá teacht ag

an gcomhlacht anois ar 300 milliún rannpháirtithe i 30 tír ar fud an domhain trína gcomhpháirtithe cainéil. Freastalaíonn líonra de

ghníomhairí díolacháin agus 105 imdháileoir, as a bhfuil 12 ina n-oibreoirí líonra, ar na margaí seo. * Bhí fás borrúil Selatra ionúil go

maith. Le cúnamh ó Enterprise Ireland chríochnaigh an chomhlacht staidéar indéantachta dá sheirbhísí bogearraí agus, rinne sé

infheistíocht i dTaighde agus Forbairt a bhí de dhíth chun go mbeadh a ardán cluichí tráchtáil-bhunaithe in ann dul in iomaíocht i margaí

an domhain. Rinne Enterprise Ireland instealladh cothromais €300,000 na comhlacht a chomhfhreagairt chun go mbeadh an Taighde agus

Forbairt a bhí de dhíth indéanta, agus chuir sé le hoiliúint agus le hiarrachtaí margaíochta idirnáisiúnta a chuidigh leis an gcomhlacht dul

isteach i margaí onnmhairíochta. * Nuair a bhí an teicneolaíocht seachadta ‘tríd-an-aer’ críochnaithe ag Selatra - teicneolaíocht a bhí

de dhíth le cluichí a chur chuig luamháin - rinne an chomhlacht a fhréamhshamhail tráchtála a sheoladh sa Ríocht Aontaithe, agus

ghnóthaigh sé buntáiste go luath sa mhargadh sin. Bhí an láithreán gréasáin dá bhranda ar líne sa Ríocht Aontaithe, Fonearcade, ar an

gcéad láithreán sa Ríocht Aontaithe a bhí dírithe go hiomlán ar chluichí Java a dhíol i leith luamháin shoghluaiste, as ar saothraíodh

ioncaim ina chéad mhí ag feidhmiú. Cuireadh go mór leis an ardán ó shin, mar fhreagra ar fhás riachtanais na gcustaiméirí. * Cúigear

saineolaithe i dteileachumarsáidí soghluaiste a bhunaigh Selatra, ceathrar díobh a bhíodh ag obair le chéile i Logica agus Alcatel. Tá

fócas domhanda ag Selatra, le níos lú ná 2% da ioncam ag teacht ó Éirinn. Go teoiriciúil, d’fhéadfaí an chomhlachtaí a lonnú áit ar bith

ach roghnaigh sé an tIonad Náisiúnta Bogearraí i Mahon, Corcaigh, dá phríomhoifig agus tá 13 duine fostaithe go díreach ann 

cheana féin.

*

*Selatra

www.selatra.com
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Is cuid thábhachtach d’ár straitéis Eolaíochta agus Nuálaíochta eolas

a thráchtálú le gnóthaí láidre inmharthana a bhunú a bheidh in ann dul

in iomaíocht go hidirnáisiúnta. Tá aird ár gCiste Tráchtálaithe, agus

Ciste Forbraíochta Gnó an Champais dá chuid ach go háirithe, dírithe

ar an mbealach a réiteach le haghaidh fiontar nua champais. Gach

bliain tugaimid tacaíocht ghníomhach d’fhiontraithe campais inár

nOllscoileanna agus inár nInstitiúidí Teicneolaíochta; fiontraithe

campais san áireamh atá rannpháirteach i gCláir Oibre Fiontar

Campais de chineálacha éagsúla, a reáchtáltar ar bhonn náisiúnta ar

fud na Réigiún. Go bunúsach, cláir chothaithe gnó atá sna cláir seo a

mbeidh rannpháirtithe a bhfuil idéanna nó teicneolaíochtaí nuálacha

acu ag freastal orthu. Cuireann siad oiliúint phraiticiúil i scileanna gnó

ar fáil, tugtha go foirmiúil ag institiúidí acadúla agus go neamhfhoir-

miúil trí sheisiúin mheantóireachta ar bhonn duine le duine ó líonra

meantóirí Enterprise Ireland. Chomh maith leis sin, cuireann siad

comhairliú gnó agus oiliúint forás pearsanta ar fáil. Go dtí seo bunaíodh níos mó ná 140 gnó mar ghnóthas leantach agus tá

30 astu siúd aitheanta mar ghnóthaí le poitéinseal onnmhairíochta. I Mí na Bealtaine 2003, d’eagraigh Enterprise Ireland

Fiontar Campais Lá Fiontar Campais Náisiúnta i bPort Laoise. Bhí tarraingt ann ag tinreamh de 150 duine, lena n-áirítear

Caipitlithe Fiontair, Gníomhaireachtaí Cistithe, Aingil Gnó agus Infheisteoirí Gnó agus comhairleoirí gairmiúla chomh maith

le héascaitheoirí fiontraíocha. 

Ag an Lá Fiontar Campais Náisiúnta i bPort Laoise 
de chuid Enterprise Ireland bhí, ón taobh clé:
Margaret Ryan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Chumann Lucht Trádála Laoise; Cyril Moriarty,
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Last Mile Wireless
agus Michael McCaughey, Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin, Leasuachtarán Tretorn.

Lá Fiontar Campais

52+53

campasIs é cuspóir ar Lá Fiontar Campais fiontair nua an champais

atá ag teacht ar an saol ón ár nOllscoileanna agus ár

nInstitiúidí Teicneolaíochta sna réigiúin uile a thaispeáint,

fiontair nua ó Chorcaigh, Trá Lí, Gaillimh, Dún Dealgan,

Port Láirge agus ó Bhaile Átha Cliath ina measc. Tugann Lá

Fiontar Campais deis d’ár bhfiontraithe campais dul i mbun

líonraithe agus a bhfiontair a chur chun cinn. 



Is speisialtóirí i ndearadh, i bhforbairt

agus i ndéantúsaíocht gléasanna

ardcháilíochta leictreonacha do

mhonatóireacht gáis iad Monicon

Technologies. 

Tá an comhlacht lonnaithe i nGaillimh agus tá sé ag fás go buan ó bunaíodh é i 1988. Tháinid méadú faoi chúig ar láimhdeachas an

chomhlachta le sé bliana anuas áfach de bharr níos mó béime a chur ar T&F chun forbairt táirgí a spreagadh, agus mar gheall ar

infheistíocht san uathdhéantúsaíocht. * D’oscail an comhlacht monarcha nua i 2002 le cabhair ó Enterprise Ireland, ionas go bhféadfach

sé a acmhainn a mhéadú le freastal ar an ardú san éileamh domhanda. Leis an leathnú seo bhí an comhlacht in ann a fhórsa oibre a

mhéadú de 25%. * Tá Enterprise Ireland ag tacú le Monicon ina chuid forbartha le treoir straitéiseach faoi: straitéisí iontrála margaidh,

forbairt an mhargaidh, treo straitéiseach gnó, tabhairt ceannaitheoirí i láthair, misin trádála agus cúnamh T&F. Féachann an comhlacht

ar Enterprise Ireland, agus ar a Chomhairleoir Forbartha go háirithe, mar chomhpháirtí i bhforbairt a chuid gnó. * Mar gheall ar nádúr

a thionscail, tá Monicon dírithe ar an easpórtáil. Is ón Eoraip a thagann 60% dá dhíolacháín agus tagann 20% ó na margaí is mó fáis sa

Mheánoirthear agus san Áise, agus an 20% eile as Éirinn. Tá 12 fostaí aige agus líonra dáilitheoirí. * Bhí páirt lárnach ag Enterprise

Ireland i bhfoinsiú agus i mbainistiú an líonra dáilitheoirí seo, go háirithe i gCríocha Lochlainn mar ar spreagadh dáilitheoir 

tearcfheidhmeach chun díolúcháin a mhéadú de réir na spriocanna. Tá sé i gceist ag Monicon a bhonn san Eoraip a fhorbairt tuilleadh,

na deiseanna nua a thagann leis na ballstáit nua san áireamh, agus margaí ardphoitéinsil na hÁise agus an Mheánoirther a fhorbairt 

chomh maith. 

*

* Monicon Technology
Ltd

www.monicon.com
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D’oscail pobal Chluain Bheirn, ceantar beag tuaithe in

Oirthuaisceart na Gaillimhe, a ionad fiontair i Mí na Samhna

2003. Bhí An Tánaiste agus An tAire Fiontar, Trádála agus

Fostaíochta, Mary Harney TD,  i mbun an tsearmanais.

Réiteoidh an t-ionad an bealach le fiontair áitiúla a bhunú sa

cheantar agus táthar ag súil go mbeidh deiseanna

fostaíochta nua do dhaoine áitiúla dá bharr. 

Tógadh naoi gcinn d’aonaid a bhfuil achar de 7,000 troigh

chearnach san iomlán iontu agus tá seilbh glactha ar seacht

gcinn dóibh cheana féin. Orthu siúd tá creis, comhar

creidmheasa, ionad oiliúna ríomhairí agus oifig pobail chomh

maith le háiseanna oifige le haghaidh dhá chomhlacht áitiúla.

Thug Enterprise Ireland tacaíocht don ionad faoin scéim

Ionad Fiontar Pobail  2002. 
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Ionad Fiontar Pobail

Chluain Bheirn
Ionad Fiontar Chluain Bheirn, Gaillimh.



Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2003

1 Pat Molloy (Cathaoirleach)
Stiúrthóir Comhlacht

2 Elaine Farrell
Rúnaí Feidhmiúcháin
Irish Farmers Association

3 Gus Fitzpatrick
Stiúrthóir Comhlacht

4 Kieran McGowan
Stiúrthóir Comhlacht

5 Brian Kearney
Iar-Uachtarán
Institution of Engineers of Ireland

6 Frank Ryan
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Enterprise Ireland

7 Heather Ann McSharry
Bainisteoir Tíre
Boots Healthcare

8 Veronica Perdisatt
Cathaoirleach
The Kilkenny Group

9 Barry O’Halloran
Stiúrthóir Comhlacht

10 Lorraine Benson 
Príomhoifigeach
An Roinn Fiontair, Trádála agus
Fostaíochta

11 John Connolly
Bainisteoir Margaíochta
SWS Group

Bord Enterprise Ireland
(ó chlé)

Comhaltaí an Bhoird agus na gCoistí
ag 30 Márta 2004
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Tá an Bord seo freagrach as polasaithe ginearálta na heagraíochta a leagan síos agus déanann sé an fhreagracht as iad a chur i bhfeidhm a tharmligean

chuig an mbainistíocht agus na fochoistí. Feidhmíonn an Bord de réir na prionsabail is fearr um rialú corparáideach san earnáil phríobháideach maidir le

conas a chuireann sé a ghníomhaíochtaí féin i bhfeidhm agus lena úsáid coistí. Tá d’údarás ag Bord Enterprise Ireland agus ag a choistí iomchuí scaire-

anna (gnáth nó tosaíochta) a cheannach i gcomhlachtaí. Tá údarás reachtúil ag an mBord tacaíocht chistiúcháin a cheadú suas go dtí na leibhéil atá

sonraithe san Acht um Fhorbairt Tionscail 1986, arna leasú, agus moltaí a chur faoi bhráid an Rialtais maidir le tacaíocht chistiúcháin os cionn na leibhéil

seo. De réir an Chóid Cleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit, ní foláir do chomhaltaí an Bhoird a leasanna gnó eile a thabhairt le fios don Rúnaí agus

gan aon pháirt a ghlacadh i gcinntí ná aon cháipéis a fháil i ndáil leis na leasanna seo ná i ndáil le haon ghnó eile ina bhféadfadh easaontacht leasa a

bheith ann. Mary Gallagher, Rúnaí an Bhoird



Cuidíonn an Coiste Iniúchóireachta le freagrachtaí dlíthiúla agus cuntasaíochta na heagraiochta a chomhall. Soláthraíonn sé nasc

cumarsáide leis an Iniúchóir seachtrach agus déanann sé Feidhm na hIniúchóireachta Inmheánaí a mheas agus a chomheagrú.

Tá Coiste Athbhreithnithe na Punainne Infheistíochta freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar ionramháil phunann infheistíochta Enterprise

Ireland.

Déanann an Coiste Luacha Saothair athbhreithniú ar fheidhmiú agus ar luach saothair an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin agus na foirne

bainistíochta sinsearaí i gcomhthéacs Threoirlínte an Rialtais. 

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2003

Coiste Iniúchóireachta

Coiste Athbhreithnithe na Punainne Infheistíochta

Coiste Luacha Saothair

Brian Kearney (Cathaoirleach)
Institution of Engineers of Ireland

Barry O’Halloran
Stiúrthóir Comhlacht

Gerry Moloney
Comhairleach

Pat Maher
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Seirbhísí Infheistíochta agus Réigiúin
Enterprise Ireland

Frank Ryan
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Enterprise Ireland

Mary Gallagher
Rúnaí do Choiste Athbhreithnithe 
na Punainne Infheistíochta

Pat Molloy (Cathaoirleach)
Stiúrthóir Comhlacht

Barry O’Halloran
Stiúrthóir Comhlacht

Veronica Perdisatt
Cathaoirleach
The Kilkenny Group

Mary Gallagher
Rúnaí don Choiste Luacha Saothair

Kieran McGowan (Cathaoirleach)
Stiúrthóir Comhlacht

Heather Ann McSharry
Bainisteoir Tíre
Boots Healthcare

Gus Fitzpatrick
Stiúrthóir Comhlacht

Mary Gallagher
Rúnaí don Choiste Iniúchóireachta
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1 Pat Maher
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Seirbhísí Infheistíochta agus
Réigiúin, Enterprise Ireland

2 Brendan Finucane
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Forbairt Theicneolaíochta
Enterprise Ireland

3 Frank Ryan
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Enterprise Ireland

6 Feargal Ó Móráin
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Eolaíocht agus Nuáil agus Seirbhísí
Tacaíochta Coparáideacha
Enterprise Ireland

4 Peter D Coyle
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Táirgí Tionscail agus an Eoraip, 
Enterprise Ireland

6 Mike Feeney
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Bia, Margaíocht Idirnáisiúnta 
agus an Ríocht Aontaithe
Enterprise Ireland

7 Gerry Murphy
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Táirgí Tionscail agus an Eoraip
Enterprise Ireland

Stiúrthóirí Enterprise Ireland
(ó chlé)

Tá cumhacht tugtha don Choiste Infheistíochta chun pacáistí cistiúcháin iomlán suas go dtí €1.25 milliún a cheadú do thionscadail nach bhfuil cistiú

ceadaithe dóibh roimhe seo a théann thar 3.25 milliún le linn an dhá bhliain roimhe sin.

Coiste Infheistíochta

Frank Ryan (Cathaoirleach)
Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin
Enterprise Ireland

Marian Byrne
Príomhoifigeach
An Roinn Talmhaíochta 
agus Bia

Patricia Byrne
Stiúrthóir
Fiontair Bhainistíochta
Eolais
Shannon Development

Peter D Coyle
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Bogearraí agus Seirbhísí
Idirnáisiúnta, agus Críocha
Mheiriceá, na hÁise/ An
Chuid Eile den Domhan
Enterprise Ireland

Mike Feeney
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Bia, Margaíocht
Idirnáisiúnta agus an Ríocht
Aontaithe
Enterprise Ireland

Brendan Finucane
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Forbairt Theicneolaíochta
Enterprise Ireland

Kieran Grace
Príomhoifigeach
An Roinn Fiontar, Trádála
agus Fostaíochta

Sean Higgins
Bainisteoir, Bia agus 
Táirgí Tomhaltais
Enterprise Ireland

Pat Maher
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Seirbhísí Infheistíochta
agus Réigiúin
Enterprise Ireland

Gerry Moloney
Comhairleach

Gerry Murphy
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Táirgí Tionscail agus an
Eoraip, 
Enterprise Ireland

Feargal Ó Móráin
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Eolaíocht agus Nuáil agus
Seirbhísí Tacaíochta
Coparáideacha
Enterprise Ireland

Ruth Lacey
Rúnaí don Choiste
Infheistíochta



Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2003

Bunaíodh Coiste an Chiste Iomaíochais d’fhonn táirgiúlacht fhiontair bheaga agus mheánacha a fheabhsú go mór ionas go neartófaí a gcumas

iomaíochta ar mhargaí domhanda.  Cuireadh ciste iomlán de €10 milliún ar fáil i dtosach faoin bPlean Forbartha Náisiúnta 2000-2006 agus tá sé 

leithroinnte go hiomlán. Rinneadh na hiarratais a mheas ar bhonn iomaíoch.

Coiste an Chiste Iomaíochais

Gerry Murphy
(Cathaoirleach)
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Táirgí Tionscail agus an
Eoraip
Enterprise Ireland

Declan Coppinger
Príomhoifigeach Cúnta,
An Roinn Talmhaíochta 
agus Bia

Daniel Hickey
Stiúrthóir Bainistíochta,
All in All Ingredients

Sean Higgins
Bainisteoir
Bia agus Táirgí Tomhaltais
Enterprise Ireland

Frank Kennedy
Stiúrthóir Teicniúil,
Fry Cadburys 

Lisa Looney
Léachtóir Sinsearach 
Innealtóireacht Mheicniúil,
Ollscoil Chathair Bhaile Átha
Cliath

Lucy McAuley
Léachtóir Sinsearach
Innealtóireacht Mheicniúil,
Institiúid Theicneolaíochta,
Tamhlacht

John McGrath
Stiúrthóir Bianna Tomhaltais,
Margaíocht agus Cumarsáid, 
Bord Bia

James McMahon
Bainisteoir Monarchan,
Pauwels Trafo

John Newham
Príomhoifigeach Cúnta,
An Roinn Fiontar, Trádála
agus Fostaíochta

Neil O’Sullivan
Bainisteoir Fiontraíocht
Éireannach,
Shannon Development

Brian Ranalow
Cathaoirleach, 
H&K International

Jennifer Malone
Rúnaí do Choiste an 
Chiste Iomaíochais

Tá cumhacht tugtha don Choiste Ceadaithe Bainistíochta chun pacáistí cistiúcháin iomlán suas go dtí €200,000 a cheadú do thionscadail nach bhfuil

cistiú ceadaithe dóibh roimhe seo a théann thar  €400,000 le linn an dhá bhliain roimhe sin.

Coiste Ceadaithe Bainistíochta   

Seán Higgins
(Cathaoirleach)
Bainisteoir, Bia agus 
Táirgí Tomhaltais
Enterprise Ireland

Brian Gaffney
Bainisteoir Leictreonaic agus
Comhpháirteanna Beachtais
Enterprise Ireland

Tom Kelly
Bainisteoir Forbairt
Theicneolaíochta
Enterprise Ireland

Denis Marnane
Bainisteoir Caipiteal
Cothromais/ Fiontraíochta,
Stiúrthóireacht um
Sheirbhísí Infheistíochta
Enterprise Ireland

Deirdre Ní Bhroin
Rúnaí don Choiste
Ceadaithe Bainistíochta

Is í feidhm an Choiste ná Deontais Thaighde agus Fhorbartha do thaighde inmheánach a cheadú de réir na coinníollacha arna bhformheas ag an Aire le

freagracht as riaradh an tionscnaimh, a bhunaigh an Oifig Eolaíochta agus Theicneolaíochta ag an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta. 

Coiste RTI (Taighde, Teicneolaíocht agus Nuáil)

Feargal Ó Móráin
(Cathaoirleach)
Stiúrthóir Feidhmiúcháin,
Eolaíocht agus Nuáil agus
Seirbhísí Tacaíochta
Coparáideacha
Enterprise Ireland

An Dr. Gerard Barry
Ceannasaí na Roinne
Seirbhísí Meastóireachta Bia
Lárionad Náisiúnta Bia
(Teagasc)Ceannasaí 
na Roinne Seirbhísí
Meastóireachta Bia
Lárionad Náisiúnta Bia
(Teagasc)

An tOll. Gerry Byrne
Ceannasaí na Roinne,
Innealtóireacht Mheicniúil
Ollscoil Náisiúnta na 
hÉireann Baile Átha Cliath

Maura Carolan
T&F/ Stiúrthóir Teicniúil
Green Isle Foods

Enda Connolly
Bainisteoir, ESR & Foireann,
IDA Ireland

Bernadette Cullinan
Príomhoifigeach Oibriúcháin
Performix Technologies Ltd

An Dr. Brendan Finucane
Stiúrthóir Feidhmiúcháin, 
Forbairt Theicneolaíochta
Enterprise Ireland

Gerry Fitzmaurice
Bainisteoir, Ionad Nuála
Shannon Development

Denis Hayes
Bainisteoir Teicniúil,
Bulmers Ltd (Showerings)

Bob Keane  
An Oifig Eolaíochta &
Theicneolaíochta
An Roinn Fiontar, Trádála agus
Fostaíochta

James McIntosh
Cigire Talmhaíochta
An Roinn Talmhaíochta agus
Bia

Sean McManus
Údarás Na Gaeltachta

Aidan O’Connor
Stiúrthóir Bainistíochta,
Cavan MacLellan

Kevin Sherry
Bainisteoir, Seirbhísí
Infheistíochta
Enterprise Ireland

Gillian Slattery 
Rúnaí don Choiste RTI

Comhaltaí Scortha an Choiste
le linn na bliana 2003/2004:

Mike Conroy, 
Nortel Networks Ireland Ltd 

John Dillon, 
Shannon Development

Michael English,
An Oifig Eolaíochta agus
Theicneolaíochta,
An Roinn Fiontar, 
Trádála agus Fostaíochta

Jim Harrington, 
Údarás Na Gaeltachta 

Gerry Jones, 
International Test
Technologies 

Josephine Kelly, 
An Roinn Fiontar, 
Trádála agus Fostaíochta
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Is í feidhm an Bhoird ná deontais thaighde a cheadú do institiúidí tríú leibhéil de réir choinníollacha na scéimeanna áirithe arna bhfhormheas ag an Aire

Eolaíochta, Teicneolaíochta agus Tráchtála, agus faoi réir na gcoinníollacha sin arna gcinntiú an an mBord. Leagan sé síos na coinníollacha do na

deontais faoi leith atá clúdaithe ag an gciste arna sholáthar ag an Oifig Eolaíochta agus Theicneolaíochta.

Bord an Chiste Náisiúnta Tacaíochta Taighde (Beart 4)  

Feargal Ó Móráin
(Cathaoirleach)
Stiúrthóir Feidhmiúcháin,
Eolaíocht & Nuáil &
Seirbhísí Coparáideacha,
Enterprise Ireland

An tOll. Pádraig
Cunningham
An Roinn Ríomhaireachta,
Ollscoil na Tríonóide Baile
Átha Cliath

An tOll. Roy Green
Ceannasaí na Roinne,
Déan Dhámh na Tráchtála,
Ollscoil na hÉireann,
Gaillimh

An tOll. Mark Keane 
Cathaoirleach na
Ríomhaireachta,
Ollscoil na hÉireann, 
Baile Átha Cliath

Pat Lawlor
Bainisteoir
Deartha/Forbartha,
Magna Donnelly Electronics

Dr. Martin Lyes
Bainisteoir, Eolaíocht &
Nuáil, 
Enterprise Ireland

An tOll. Thomas
McCarthy
Roinn na Bithcheimice,
Ollscoil na hÉireann,
Corcaigh

An tOll. Brian MacCraith 
Roinn na Fisice,
Ollscoil Chathair Bhaile
Átha Cliath

An Dr. Eucharia Meehan 
Ceannasaí na gCláir
Thaighde,
An tÚdarás Ardoideachais 

Alice Morgan
Bainisteoir,
Eolas, Fiontraíocht agus
Bonneagar,
Shannon Development

An Dr. Patricia Mulcahy
Ceannasaí na Roinne,
Institiúid Theicneolaíochta
Ceatharlach

Paul Phelan 
Comhairleach

Brendan Shanahan
An Oifig Eolaíochta &
Theicneolaíochta,
An Roinn Fiontar, Trádála
agus Fostaíochta.

Deirdre Ní Bhroin
Rúnaí do Bhord an Chiste
Náisiúnta Tacaíochta
Taighde

Sheol Enterprise Ireland a scéim nua faoin bPlean Forbartha Náisiúnta 2000-2006 i mí Lúnasa 2001. Is iad cuspóirí Scéim an Chiste Síolchaipitil agus

Caipitil Fiontraíochta ná leanacht le forbairt an Tionscail Síolchaipitil agus Caipitil Fiontraíochta do Fhiontair Bheaga agus Mheánacha in Éirinn le 

béim faoi leith ar fhorbairt shuímh atá lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, tionscadail atá sa chéim thosaigh agus in earnálacha atá deacair a mhaoiniú 

go traidisiúnta, m.sh. Biththeicneolaíocht. Tá 15 ciste síolchaipitil agus caipitil fiontraíochta arna gcistiú faoin bPlean Forbartha Náisiúnta 2001-2006.

Coiste um Shíolchaipiteal agus Chaipiteal Fiontraíochta

Pat Maher (Cathaoirleach)

Stiúrthóir Feidhmiúcháin

Seirbhísí Infheistíochta

agus Réigiúin
Enterprise Ireland

Marie Bourke

Bainisteoir, Pleanáil/Cáin

agus Airgeadas, Forfás

Kieran Grace

Príomhoifigeach

An Roinn Fiontar, Trádála

agus Fostaíochta

Gerry Moloney

Comhairleach

Des Keane

Stiúrthóir Bainistíochta

Siseir Ireland Limited

Kevin Keating

Stiúrthóir Corparáideach

Goodbody Stockbrokers

Denis Marnane

Bainisteoir,

Caipiteal Cothromais/

Fiontraíochta
Enterprise Ireland

Kevin Sherry

Bainisteoir,

Seirbhísí Infheistíochta,
Enterprise Ireland

Ruth Lacey
Rúnaí don Choiste um
Shíolchaipiteal agus
Chaipiteal Fiontraíochta

Sheol an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta an tionscnamh seo i mí na Bealtaine 2003. Fuair sé tacaíocht ón gCiste Sochaí Faisnéise agus rinne

Enterprise Ireland bainistiú air i gcomhcheangal le Shannon Development, Údarás na Gaeltachta agus IDA Ireland. Ba é an cuspóir a bhí leis an 

tionscnamh ná Fiontair Bheaga agus Mheánacha a ullmhú chun leas iomlán a bhaint as córais TE agus iad a chur i riocht maidir le sochar a bhaint as na

deiseanna is féidir le r-Ghnó a sholáthar.  Ceadaíodh an cuidiú deontais mar chuid den Scéim Chistiúcháin Chomhairleoireachta do Fhiontair Bheaga

agus Mheánacha.  Tá an ciste leithroinnte go hiomlán

Coiste an Chiste Comhairleach r-Ghnó agus Teicneolaíocht an Eolais

Jim Cuddy (Cathaoirleach)
Bainisteoir, Nuáil,
Enterprise Ireland

Brian Gaffney
Bainistreoir, Leictreonaic 
& Comhpháirteanna
Beachtais,
Enterprise Ireland

Jim Harrington
Údarás na Gaeltachta,
Gaillimh

Brendan McCormack
Shannon Development

Kevin McCarthy
IDA Ireland

Jennifer Malone
Rúnaí 
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Follamh
Grupaí Táirgí Tonsclaíochta

Dick Lenehan
Cúram Sláinte, Cógais & 
Tosuithe Ardacmhainneachta

Richard Pollard
Páipéar, Prionta & Pacáistiú, Táirgí Foirgníochta 
& Forbairt Margaíochta san Eoraip

Sean Higgins
Bia & Táirgí Tomhaltóirí

Tom Hayes
Bia Tomhaltóirí, Iasc & 
Tosuithe Ardacmhainneachta

Eddie Hughes
Déiríocht, Deochanna, Gairneoireacht & 
Infheistíocht Isteach

Derek Breen
Feolta Príomhúla

Giles O'Neill
Táirgí Tomhaltóirí & Adhmad

Patricia McLister
Seirbhísí Bogearraí & Seirbhísí Idirnáisiúnta

Aidan Stack
Seirbhísí Bogearraí & Seirbhísí Idirnáisiúnta

Greg Treston
Bogearraí Airgeadais, Cúram Sláinte & Fiontraíochta

Michael Cantwell
Na Meáin Dhigiteacha, Oideachas, Ríomhfhoghlaim 
& Ríomhghnó

Des Doyle
Tosuithe Ardacmhainneachta

Brendan Flood  
Ríocht Aontaithe

Mary Barton Londain

Marc Berman Londain

Stephen Hughes Londain

Jonathan McMillan Glaschú

Victoria Milhench Béal Feirste

Jennifer Condon
Stiúrthóireacht Náisiúnta Faisnéisíochta

Joe Curtis  
CAT Faisnéisíocht 

Kevin Sherry
Táirgí Tionsclaíochta Grúpa 2

Kevin Kavanagh
Innealtóireacht

Brian Gaffney
Leictreonaic & Comhpháirteanna Beachtais

Declan Lyons
Náscáil Gnó Idirnáisiúnta

Ena Prosser   
Stiúrthóireacht Biththeicneolaiocht

Tom Kelledy
Forbairt Acmhainní Daonna do chliaint

Marina Donohoe  
Críocha Mheiriceá

David Byrne Nua Eabhrac

Sean McEllin Bostún

Diane Roberts Silicon Valley

Colm McGinley Los Angeles

Val Hayes Washington D.C.

Michael Moriarty  
An Eoraip

Angela Byrne Düsseldorf

Jan Gerritsen Munich

Gary Fallon Berlin

Deirdre McPartlin Vín

Donald Black Páras

Charlotte Field An Bhruiséil

Tom Cusack Amstardam

Leo McAdams Milan

Mike Dolan Maidrid

Richard Murphy Stócólm

Conor Sheehan Cóbanhávan

Declan Ryan Vársá

Jim Mongey Prág

SP Mahony Búdaipeist

Vacant Moscó

Jim Maguire
Margaíocht Chorparáideach & Idirnáisiúnta

Gerry O'Brien
Na Meáin Idirnáisiúnta

Kevin Neligan
Margaíocht Grúpaí & Bainistíocht Ócáidí

Michael Garvey  
An Áise/ An Chuid Eile den Domhan

Patrick Yau Hong Cong

Alan Hobbs Béising

Renee Wu Shang-hai

KB Lim Singeapór

Terry McParland Kuala Lumpur

Anne Balfe Tóiceo

Nick Marmion Dubai

Ikram Ur-Rehman Riyadh

Anne Casey Sydney

Catherine Mulcahy Korea
Jim Lawlor
AMT Ireland / Materials Ireland (PAT)

Conor Fahy 
Seirbhísí Eolais Chliaint

Austin Duke
Optronics Ireland (PAT)

Joe Madden  
PEI Technologies (PAT)

Mike Feeney  – Bia, Margaíocht 
Idirnáisiúnta & An Ríocht Aontaithe

Peter D Coyle  – Seirbhísí Bogearraí & Seirbhísí 
Idirnáisiúnta & Críocha Mheiriceá, An Áise/ 
An Chuid Eile den Domhan

Gerry Murphy    
Táirgí Tionsclaíochta & An Eoraip

Stiúrthóireacht

Mary Gallagher Rúnaí an Bhoird    

Paschal McGuire Caidreamh leis an bPreas 

Frank Ryan Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Pat Molloy Cathaoirleach,  Lorraine Benson, John Connolly, Elaine Farrell, 

Gus Fitzpatrick, Brian Kearney,  Kieran McGowan, Heather Ann McSharry, 

Barry O'Halloran, Veronica Perdisatt, Frank Ryan.

An Bord

Colm Hackett
Na Réigiúin & Aonad Comhordaithe 
Tosuithe Ardacmhainneachta

John O’Dea Áth Cliath/ An tOirthear Láir

Nick Mernagh Lár na Tíre

Brian Quinlan An Réigiún Thiar Theas

Seamus Bree An tIarthar

Jim Mulcahy An Réigiún Thoir  Thuaidh

Barry Egan An Réigiún Thiar Thuaidh

Michael McGuire An Réigiún Thoir Theas

Brendan Donnelly
Forbairt Réigiúnach

Tom Kelly
Forbairt Teicneolaíochta

Phil Thornton
Taighde & Forbairt Feidhmeach

Jim Cuddy
Seirbhísí Nuálaíochta

Michael Hughes
Leictreonaic & Bogearraí

Neil Kerrigan
Cúram Sláinte, Ceimiceáin, Foirgníocht, 
Páipéar, Prionta & Pacáistiú

Eddie Commins
Teicneolaíochtaí Innealtóireachta

Bernard Keaveney
Bia, Táirgí Tomhaltóirí & 
Acmhainní Nádúrtha

Martin Lyes  
Eolaíocht & Nuálaíocht

John Smith
Taighde & Forbairt & Bainistíocht Nuálaíochta

Donal Carroll
Comhordú PAT & Maoin Intleachtúil

Brian O'Donnell
Cláir Idirnáisiúnta & Gnóthaí an AE

Liam Bradley
Loighistic Iompair, Comhordaitheoir Costais

Michael White
Nuálaíocht Réigiúnach & Idirchaidreamh 
i ndáil le Comhaontas Ollscoile Atlantaigh

Owen McBreen
Tagarmharcáil Idirnáisiúnta um Eolaíocht agus Nuálaíocht

Julie Sinnamon
Seirbhísí Infheistíochta

Denis Marnane  
Cothromas

William O'Brien
Meastóireacht ar Thograí Infheistíochta

Charlie Kelly
Gréasán Meantóireachta & Uillinneacha Gnó

Martin Reilly
Beartas Timpeallachta/ 
Seirbhísí Saotharlainne

James Clancy  
Saotharlann na Sionainne

Paddy Hopkins  
Seirbhísí Corparáideacha

Gerry McMahon  
Íocaíochtaí Deontas

Orla Tarbett
Aonad Seirbhísí Cliaint/ Conarthaí

Pat Clarke  
Riarachán Inmheánach

Deirdre McDonough 
Teicneolaíocht Faisnéise

Jim Daly  
Airgeadas

Hugh O'Rourke  
Oibríochtaí Cuntasaíochta

Niall O'Donnellan  
Beartas & Pleanáil

Michael Leahy  
Pleanáil Chorparáideach

David Hedigan
Beartas um Fhorbairt Fiontraíochta/ Earnála

Mary Gallagher  
Rialachas Corparáideach

Paddy Goggin
Aoisliúntas & Sochair Fhostaí

Liam O'Donohoe  
Acmhainní Daonna

Brendan Martin  
Seirbhísí Acmhainní Daonna

Pat Maher  
Seirbhísí Infheistíochta & Réigiúin

Brendan Finucane  
Forbairt Teicneolaíochta

Feargal Ó Móráin  – Eolaíocht & Nuálaíocht 
& Seirbhísí Tacaíochta Corparáideacha
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An tAcht um Shaoráil Faisnéise 1997 
Rinneadh dlí de rialacháin ar an 30 Márta
2001, ina ndearnadh foráil do leathnú den
Acht um Shaoráil Faisnéise d’fhonn
Enterprise Ireland a thabhairt san áireamh.
Forálann an tAcht seo ceart dlíthiúil do
dhaoine rochtain chuig faisnéis arna
coinneáil ag comhlachtaí poiblí a aimsiú de
réir mar is féidir i gcomhréir le leas an
phobail agus le ceart príobháideachta.
Forálann an tAcht cosaintí láidre áfach, do
dhaoine nó do chomhlachtaí a sholáthraíonn
faisnéis a bhíonn faoi rún, íogair go tráchtúil
nó pearsanta do Enterprise Ireland. Ní féidir
faisnéis mar sin a thabhairt faoin Acht um
Shaoráil Faisnéise gan dul i gcomhairle leis
an té a sholáthair an fhaisnéis. Tá sé de
cheart freisin achomharc a dhéanamh don
Choimisinéir Faisnéise, atá mar údarás
neamhspleách do ghnóthaí an Achta um
Shaoráil Faisnéise.  Tá cóipeanna de 
Rannóg 15, den Leabhar Tagartha, ‘Treoir
d’Fheidhmeanna agus do Thaifid Enterprise
Ireland’ agus de Rannóg 16, den Leabhar
Tagartha ‘Rialacha agus Cleachtais
Enterprise Ireland’ ar fáil ó Oifig Chaidrimh
Phoiblí agus an Achta um Shaoráil Faisnéise,
Enterprise Ireland, Glas Naíon, Baile Átha
Cliath 9. Tá Rannóg 16 den Leabhar Tagartha
ar fáil freisin ar ár suíomh gréasáin ag
www.enterprise-ireland.com/foi. Tá an
lámhleabhar de Rannóg 15 dáilte ar
Leabharlanna Poiblí ar fud na hÉireann. 

An tAcht um Shábháilteacht, Sláinte
agus Leas ag an Obair, 1989
De réir an Achta um Shábháilteacht, Sláinte
agus Leas ag an Obair, 1989, tá ráiteas
sábháilteachta ullmhaithe ag Enterprise
Ireland a chuimsíonn gach gné a mbíonn
tionchar aici ar leas na foirne agus an 
chuairteora.

An tAcht um Páirteachas Lucht Oibre
(Fiontair Stáit), 1988
Ar fheitheamh a cuimsithe mar chomhlacht
fororduithe d’aidhmeanna an Achta, tá próisis
chomhairliúcháin curtha i bhfeidhm ag
Enterprise Ireland, lena n-áirítear foireann
ionadaíochta na gCeardchumann. 

An tAcht um Íoc Pras Cuntas, 1997
Tagann Enterprise Ireland faoi théarmaí
tagartha an Achta um Íoc Pras Cuntas, 1997,
a tháinig i bhfeidhm ar an 2 Eanáir 1998, agus
faoi Rialacháin Chomhphobal na hEorpa
(Íocaíocht Dhéanach in Idirbhearta Tráchtála)

2002, a tháinig i bhfeidhm ar an 7 Lunása
2002.

Is é polasaí Enterprise Ireland a chinntiú go
n-íocfar gach sonrasc go tráthúil. Tá
forálacha sonracha i bhfeidhm a cheadaíonn
go bhféadfaí gach sonrasc a aimsiú agus a
chinntíonn go n-íoctar na híocaíochtaí roimh
a ndáta dlite de bharr críocha a bhaineann 
le hús agus le táillí. Déantar tuairisc de
shonraisc gach lá agus déantar tástálacha 
ar bhonn seachtainiúil d’fhonn íocaíocht
thráthúil a chinntiú. Tá sé mar aidhm ag na
srianta seo cinnteacht réasúnta, cé nach
cinnteacht iomlán í, a thabhairt in aghaidh
neamhchomhlíonadh an Achta agus na
Rialachán. 

Tugann Enterprise Ireland conarthaí scríofa i
líon áirithe réimsí. Is é 1 go 14 lá an réimse
ama a cheadaítear don tréimhse íocaíochta
infheidhmithe do na conarthaí seo. 

I rith na bliana 2003 ba é líon iomlán na n-
íocaíochtaí déanacha ná 25 agus bhí siad ar
an meán 78 lá déanach thar an dáta dlite. Ba
€59,645 luach na n-íocaíochtaí déanacha sin,
figiúr a sheasann do 0.08% d’iomlán na n-
íocaíochtaí a rinne an Ghníomhaireacht. Ba é
€1,243 iomlán an úis agus na dtáillí pionóis
lenar bhain. Íocaíodh ionann agus 99.8% de
gach éileamh a rinneadh ar íocaíochtaí
laistigh den fhráma ama a leagadh síos. 

An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995
Táthar ag nuashonrú forálacha an Achta um
Eitic in Oifigí Poiblí, 1995, faoi láthair d’fhonn
Enterprise Ireland a thabhairt de réir scóip an
Achta. Ar fheitheamh thoradh an phróisis
seo, tá ráitis suime líonta agus tugtha ar ais
dá ndeoin féin ag Stiúrthóirí Enterprise
Ireland, agus ag na baill foirne sin ag a bhfuil
postanna a sainíodh cheana sna hiargh-
níomhaireachtaí, i gcomhlíonadh le forálacha
an Achta. 

Ráiteas Polasaí Chomhshaoil 
Tá dhá phríomhbhealach ina mbíonn tionchar
ag gníomhaíochtaí Enterprise Ireland ar an
gcomhshaol:
An eagraíocht á stiúradh: Bainistíonn
Enterprise Ireland na tionchair a bhíonn aici
ar an gcomhshaol, tionchair ábhartha dá
gníomhaíochtaí, trí chlár Bainistíochta
Comhshaoil. Tá sé mar aidhm ag Enterprise
Ireland trí bhunú agus trí athbhreithniú a
dhéanamh ar chuspóirí agus ar spriocanna a

bhaineann leis an gcomhshaol, feabhas
leanúnach a chur ar a feidhmiú comhshaoil 
i réimsí a gníomhaíochtaí atá cuí agus
inmharthana go geilleagrach. Tá Polasaí
Comhshaoil Enterprise Ireland ar fáil do
pháirtithe leasmhara, ar iarratas. 

Ag Tacú le Gnóthaí Éireannacha: Tá
Enterprise Ireland forghníomhach i
gcaighdeáin arda chomhshaoil a spreagadh 
i measc comhlachtaí atá mar chliaint aici.
Braitheann foráil de thacaíocht
phríomhshrutha airgeadais chuig cliaint ar
athbhreithniú comhshaoil. 

Polasaí Nochta ar Íocaíochtaí agus ar
Infheistíochtaí 
Is é polasaí Enterprise Ireland faisnéis a chur
ar fáil faoi íocaíochtaí a bhaineann le
Tacaíocht Airgeadais a íocadh le comhlachtaí
a bhfuil mar chliaint aici. I bhforlíonadh a
ghabhann leis an Tuarascáil seo, liostaítear
gach íocaíocht den sórt sin a rinne Enterprise
Ireland sa bhliain 2003 ar fáil ar iarratas. Tá
sceideal infheistíochtaí ar chostas mar atá 31
Nollaig 2003, a thaispeánann suimeanna
indibhidiúla sa bhreis ar €0.635 milliún le fáil
in Aguisín 1 atá ceangailte leis na Ráitis
Airgeadais. 

Comhionannas 
Tá Enterprise Ireland tiomanta do pholasaí a
bhaineann le deiseanna comhionannais agus
cuireann sí cur chuige dearfach a bhaineann
le comhionannas i bhfeidhm san eagraíocht.
Oibríonn Enterprise Ireland líon áirithe
scéimeanna a chuireann roghanna ar fáil don
fhoireann, roghanna a bhaineann le comhlíon-
adh riachtanas gairme agus pearsanta, mar
shampla comhroinnt poist, saoire staidéir,
cláir oideachsúla agus sosanna gairme.

Coimisiún Aontas na hEorpa
Sa bhliain 2003, riar Enterprise Ireland réimse
de chláir atá incháilithe do chómhaoiniú
Chistí Struchtúracha an AE faoi Chlár
Feidhmiúcháin na Rannóige Táirgiúla, faoi
Chlár Feidhmiúcháin na nAcmhainní Daonna,
agus an dá Chlár Réigiúnacha
Fheidhmiúcháin do réigiún an Oirdheiscirt
agus réigiún na Teorann agus an LárIarthair.

Frank Ryan
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Fógraí Reachtúla agus Eile 
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Tá na ráitis airgeadais ar leathanaigh 70 go

dtí 88 iniúchta agam faoi Alt 22 den Acht Um

Fhorbairt Tionscail (Enterprise Ireland), 1998.

Freagrachtaí Chomhaltaí an Bhoird

agus an Ard-Reachtaire Cuntas agus

Ciste faoi seach

Tá freagrachtaí cuntasaíochta chomhaltaí

Bhord  na Gníomhaireachta leagtha amach

ar leathanach 68.  Tá sé d’fhreagracht ormsa

tuairim neamhspleách a dhéanamh, bunaithe

ar m’iniúchadh, i leith na ráiteas airgeadais a

cuireadh i mo láthair agus tuarascáil a fhoil-

siú orthu. 

Scrúdaím an ráiteas ar leathanach 69 ar an

gcóras um rialú inmheánach airgeadais le

féachaint an léirítear ann gur chomhlíon an

Ghníomhaireacht treoir infheidhmithe maidir

le rialachas corparáideach agus tuairiscím 

ar aon chás ábhartha nach ndéanann an

Ghníomhaireacht amhlaidh, nó más rud é go

bhfuil an ráiteas míthreorach nó nach

dtagann sé le faisnéis eile atá ar eolas agam

de bharr na ráitis airgeadais a bheith

iniúchta agam.

An Bunús atá le mo Thuairim ar na

Ráitis 

I mbun m’fheidhme mar Ard-Reachtaire

Cuntas agus Ciste, rinne mé m’iniúchadh ar

na ráitis airgeadais de réir na gcaighdeán

iniúchóireachta arna n-eisiúint ag an mBord

um Chleachtais Iniúchóireachta agus trí

thagairt a dhéanamh do na nithe ar leith 

is gá a chur san áireamh i ndáil le cúrsaí

bainisteoireachta agus oibriúcháin a

ghabhann le comhlachtaí Stáit.

Déantar scrudú mar chuid den iniúchadh, ar

bhonn tástála, ar fhianaise a bhaineann leis

na suimeanna agus leis an méid a fhoilsítear

sna ráitis airgeadais. Chomh maith leis sin,

cuimsíonn an t-iniúchadh measúnacht ar 

na meastacháin agus ar na breitheanna

suntasacha a rinneadh agus na ráitis

airgeadais á n-ullmhú, agus measúnacht 

le féachaint an n-oireann na beartais

chuntasaíochta don bhail atá ar chúrsaí na

Gníomhaireachta, ar feidhmíodh na beartais

sin ar bhealach leanúnach agus ar foilsíodh

iad ar bhealach sásúil.

Phleanáil mé agus rinne mé m’iniúchadh sa

chaoi is go bhfaighinn an fhaisnéis agus na

mínithe ar fad a mheas mé a bheith riach-

tanach ionas go mbeadh leordhóthain

fianaise agam a d’fhágfadh cinnteacht

réasúnach ann go bhfuil na ráitis airgeadais

saor ó mhíráiteas ábhartha, cibé calaois nó

neamhrialtacht eile nó earráid is cúis leis

sin. I dteacht ar mo thuairim, rinne mé

meastóireacht ar a shásúla is a cuireadh

faisnéis i láthair sna ráitis airgeadais san

iomlán freisin.

Tuairim

Is é mo thuairim go raibh leabhair chuntais

chuí coinnithe ag an nGníomhaireacht agus

go dtugann na ráitis airgeadais, a chomhaon-

taíonn leo, léargas fíorcheart ar staid chúrsaí

Enterprise Ireland ag 31 Nollaig 2003 agus ar

a hioncam agus ar a caiteachas agus ar a

sreabhadh airgid thirim don bhliain dar

críoch sin.

John Purcell

Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

3 Meitheamh 2004

Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste le cur i láthair 
Thithe an Oireachtais



Tuarascail Bhaill an Bhoird
Don bhliain dár críoch 31 Nollaig 2003
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Freagrachtaí Bhaill an Bhoird 

Ráitis Airgeadais 

De réir Rannóg 22 den Acht um Fhorbairt

Tionscail (Enterprise Ireland) 1998, tá sé

riachtanach go gcoimeádfaidh Enterprise

Ireland, i cibé foirm a cheadóidh an tAire

Fiontair, Trádála agus Fostaíochta, le toiliú an

Aire Airgeadais, na cuntais go léir is cuí

agus is gnách ar airgead a gheobhaidh sí

agus a chaithfidh sí.

Agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú aici, tá

sé mar riachtanas ar Enterprise Ireland:

• Polasaithe cuí cuntasaíochta a roghnú

agus iad a chur i bhfeidhm ar bhonn

comhsheasmhach

• Cinntí agus meastacháin réasúnacha

stuama a dhéanamh 

• Ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn

gnóthais leantaigh mura bhfuil sé

neamhoiriúnach a shamhlú go leanfaidh

sí ag feidhmiú 

• A lua ar leanadh caighdeáin

chuntasaíochta infheidhmithe, faoi réir

aon tionscnamh ábhartha a nochtaíodh

nó a míníodh sna ráitis airgeadais.

Tá an Bord freagrach as leabhair chuí

chuntasaíochta a choinneáil a nochtann a

shuíomh airgeadais, lena mbainfidh beachtas

réasúnach ag aon am, agus a chuireann ar a

chumas a chinntiú go gcomhlíonann na ráitis

airgeadais Rannóg 22 den Acht um Fhorbairt

Tionscail (Enterprise Ireland), 1998.

An tAcht um Íoc Pras Cuntas, 1997

Tá freagracht fhoriomlán ag an mBord ar

ghéilliúlacht na heagraíochta don Acht um

Íoc Pras Cuntas, 1997, a cuireadh i bhfeidhm

ar an 2 Eanáir 1998, agus  do Rialacháin

Chomhphobail na hEorpa (Íocaíocht

Déanach in Idirbhearta Tráchtála) 2002, a

cuireadh i bhfeidhm ar an 7 Lúnasa 2002.  Tá

an fhreagracht seo tarmligthe ag an mbord

don bhainistíocht.

Ionchorpraíonn an córas rialaithe inmheá-

naigh, rialaithe agus nósanna imeachta cuí a

shamhlaítear a bheith riachtanach d’fhonn

chomhlíonadh an Achta a chinntiú.  Áirítear

le córas rialú inmheánach na heagraíochta

rialaithe cuntasaíochta agus ríomhaireachta

a cuireadh i bhfeidhm d’fhonn aitheantas

sonrasc agus conarthaí i gcomhair

íocaíochta laistigh de na dátaí íocaíochta a

leagadh síos arna shainmhíniú ag an Acht, a

chinntiú.  Tá sé mar aidhm ag na rialaithe

seo cinnteacht réasúnach, cé nach

cinnteacht iomlán í, a thabhairt, in aghaidh

neamhchomhlíonadh an Achta.

Tá an Bord sásta gur chomhlíon Enterprise

Ireland forálacha an Achta i ngach bealach

ábhartha.

Thar ceann an Bhoird:

Patrick J Molloy, Cathaoirleach Frank Ryan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Admhaím, thar ceann Bhord Enterprise

Ireland, ár bhfreagracht as an gcóras rialaithe

airgeadais inmheánaigh sa ghníomhaireacht

agus ár bhfreagracht as na próisis agus

nósanna imeachta a chur i bhfeidhm le

héifeacht an chórais a chinntiú.

Ní fhéadfadh an córas ach dearbhú réasúnta

a thabhairt, seachas dearbhú daingean, go

bhfuil sócmhainní cosanta, go bhfuil bearta

údaraithe agus taifeadta i gceart, agus go

bhfuil cosc ar earráidí agus aimhrialtachtaí

ábhartha nó, ar a laghad, go n-aimseofaí go

luath iad.

Tá céimeanna glactha ag an mBord le

cinntiú go bhfuil timpeallacht rialaithe 

oiriúnach i bhfeidhm trí:

• Nósanna imeachta foirmiúla a bhunú 

trí fheidhmeanna éagsúla coiste le

monatóireacht a dhéanamh ar

ghníomhaíochtaí agus le sócmhainní 

na heagraíochta a chosaint

• Freagrachtaí agus cumhachtaí

bainistíochta a leagan amach go 

soiléir agus a dhoiciméadú

• Cultúr láidir freagrachta a fhorbairt 

tríd an eagraíocht ag gach leibhéal

Tá próisis bunaithe ag an mBord, chomh

maith, le priacail ghnó a aithint agus a

mheas. Déantar é seo ar roinnt bealaí

éagsúla, iad seo a leanas ina measc:

• Cineál, réim agus impleachtaí airgeadais

na bpriacal os comhair Enterprise Ireland

a aithint

• An dóchúlacht go dtarlódh na priacail

aitheanta a mheasúnú

• Measúnú a dhéanamh ar chumas

Enterprise Ireland na priacail a tharlaíonn

a bhainistiú agus a mhaolú 

• A bheith ag obair go dlúth le

gníomhaireachtaí agus institiúidí éagsúla

Rialtais agus eile le cinntiú go bhfuil

tuiscint shoiléir ar spriocanna Enterprise

Ireland agus go bhfuil tacaíocht ann do

straitéisí na Gníomhaireachta leis na

spriocanna a bhaint amach

• Athbhreithniú rialta a dhéanamh ar

phleananna straitéise – idir ghearrthéar-

mach agus fhadtéarmach - agus na

priacail a bhaineann le rathú na

bpleananna a mheas

• Spriocanna bliantúla agus spriocanna níos

fadtéarmaí a leagan amach do gach

réimse dár ngnó agus, ina dhiaidh sin,

tuairisciú rialta a dhéanamh ar na torthaí

a baineadh amach 

• Nósanna imeachta agus forálacha

caighdeánacha cuimsitheacha a bhunú

agus a chur i bhfeidhm faoina bhféadfaí

cúnamh airgeadais a chur ar fáil do thion-

scadail – forálacha a d'éileodh

aisíocaíocht mura gcomhlíonfadh an

tionscadal na geallúintí a rinne an tionsc-

nóir san áireamh 

Tá an córas rialaithe airgeadais inmheá-

naigh bunaithe ar chreat faisnéis

bhainistíochta rialta, nósanna imeachta

riaracháin, scaradh dualgas san áireamh,

agus córas tarmligin agus freagrachta.

Cuireann sé san áireamh, ach go háirithe:

• Córas buiséadta cuimsitheach le buiséad

bliantiúil arna  athbhreithniú agus arna

shocrú ag an mBord Stiúrthóirí

• Athbhreithniú rialta, déanta ag an mBord

Stiúrthóirí, ar thuairiscí tréimhsiúla agus

bliantúla ina léirítear feidhmiú airgeadais i

gcomórtas le réamh-mheastacháin

• Spriocanna a leagan amach le feidhmiú

airgeadais agus eile a thomhas

• Treoirlínte soiléire maidir le rialú ar

infheistíocht chaipitiúil 

• Disciplíní bainistíochta tionscadal

foirmeálta

Tá rannóg iniúchóireachta inmheánaigh ag

Enterprise Ireland comhdhéanta faoi láthair

d'fhoireann ar a bhfuil daoine atá ar conradh

ó chomhlacht cuntasaíochta i dteannta le

bainisteoir taithíoch de chuid Enterprise

Ireland. Feidhmíonn an rannóg seo de réir na

Cairte Iniúchóireachta Inmheánaigh faofa ag

Coiste Iniúchóireachta an Bhoird. Tagann an

Coiste seo le chéile ar bhonn ráithiúil le

tuairiscí, réitithe ag an rannóg

iniúchóireachta inmheánaigh agus rannóga

eile, a athbhreithniú. Tuairiscíonn an Coiste

Iniúchóireachta don Bhord go rialta maidir le

cúrsaí atá curtha faoina bhráid.

Oibríonn an fheidhm iniúchóireachta inmheá-

naigh de réir Chreatchód an Chleachtais is

fearr mar atá leagtha amach sa Chód

Cleachtais ar Rialachas Comhlachtaí Stáit. Tá

Plean Straitéiseach, a leanann go ceann trí

bliana, maidir le hIniúchóireacht Inmheánach

faofa ag an gCoiste Iniúchóireachta agus

déantar athbhreithniú bliantúil air nuair is gá.

Cuireann an plean oibre reatha san áireamh

réimsí de phriacal poitéinsiúil a aithníodh i

ngníomh measúnaithe priacail, gníomh a

reachtáladh i gcomhar leis an mbainis-

teoireacht ag tús na sraithe pleanála reatha.

Díríonn na tuairiscí seo ar na heasnaimh agus

na laigí, má bhíonn a leithéid ann, sa chóras

rialaithe airgeadais inmheánaigh agus na

bearta ceartaitheacha a mholtar a ghlacadh

nuair is gá. Faigheann an Coiste

Iniúchóireachta tuairisc Bhainisteoireachta

ráithiúil ar stádas na gceisteanna a d'ardaigh

an Rannóg Iniúchóireachta Inmheánaigh.

Déanann an Rannóg an tuairisc seo a

athbhreithniú go minic.

Deimhním, don bhliain go 31ú Nollaig 2003, go

ndearna an Bord athbhreithniú ar an gCóras

Rialaithe Airgeadais Inmheánaigh. Tá

mónatóireacht agus athbhreithniú an Bhoird

ar éifeacht an Chórais Rialaithe Airgeadais

Inmheánaigh bunaithe ar obair an Iniúchóra

Inmheánaigh; ar obair an Choiste

Iniúchóireachta, a mhaoirsíonn obair an

Iniúchóra Inmheánaigh; ar obair na mbainis-

teoirí feidhmiúcháin laistigh do Enterprise

Ireland atá freagrach as forbairt agus cothab-

háil an chreat rialaithe airgeadais; agus ar a

bhfuiil ráite ag an Ard-Reachaire Cuntas agus

Ciste ina litir bhainistíochta.

Ráiteas ar an gCóras Rialaithe Airgeadais Inmheánaigh
Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2003

Sínithe thar ceann an Bhoird

Patrick J Molloy, Cathaoirleach
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Seo a leanas bonn na cuntasaíochta agus na

beartais chuntasaíochta suntasacha atá in

úsáid ag Enterprise Ireland:

(a) Bonn na Cuntasaíochta

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais faoi

choinbhinsiún an chostais stairiúil agus san

fhormáid faofa ag an Aire Fiontar, Trádála

agus Fostaíochta, le haontú an Aire

Airgeadais faoin Acht um Fhorbairt Tionscail

(Enterprise Ireland), 1998.

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais ar bhonn

fabhruithe, ach sna cásanna thíosluaite, agus

de réir an Cleachtas Cuntasaíochta Coitianta.

Glactar le caighdeáin tuairiscithe airgeadais

molta ag na comhlachtaí cuntasaíochta

aitheanta nuair a fheileann siad.

Aitheantas Ioncaim

Is ar bhonn airgid thirim atá na catagóirí seo

a leanas:

• Deontais an Oireachtais

• Cistí Bunchaipitil agus Caipiteal Fiontair

• Aisíocaíochtaí Tacaíochta Airgeadais

• Díbhinní

• Ioncam cíosa monarchan

• Ús ar thaisce bhainc

• Ioncam ó Tháille do Chláir san Ard-

Teicneolaíocht

• Fáltais ó Dhíol Sócmhainní Seasta

(b) Aoisliúntas

De réir reachtaíochta tá sé de chúram ar

Fhorfás scéimeanna pinsin a réiteach agus a

riaradh dá fhoireann , foireann ar iasacht ag

Enterprise Ireland san áireamh, chun go

mbeidh siad i dteideal pinsin.

Tugtar cuntas sa Chuntas Ioncaim agus

Caiteachais ar chostais áirithe a bhaineann 

le luathscor deonach a íocann Enterprise

Ireland go díreach, agus ar na rannío-

caíochtaí ar fad a bhaintear den bhfoireann i

scéimeanna ranníocaíocha neamhchistithe, 

sa tréimhse ina dtagann siad chun cinn.

(c) Léasanna

Pléitear le cíosanna faoi léasanna

oibriúcháin sna ráitis airgeadais nuair a

bhíonn siad dlite.

(d) Airgeadraí Coigríche

In euro a fhaightear na ráitis airgeadais

Déantar sócmhainní agus dliteanais

airgeadaíochta, ainmnithe in airgeadraí

coigríche, a aistriú de réir rialú an ráta

malairte ar dháta an Chláir Chomhardaithe.

Déantar bearta in airgeadraí coigríche a

aistriú de réir rialú an ráta malairte ar dhátaí

na mbunbheart. Pléitear leis na brabúis agus

na caillteanais iarmhartacha sa Chuntas

Ioncaim agus Caiteachais.

(e) Infheistíochtaí

Infheistíochtaí Luaite

Faightear infheistíochtaí liostaithe ar

stocmhalartán aitheanta ag an gceann is ísle

den chostluach agus den ghlanluach

inréadaithe. Nuair nach bhfeileann na

cúiseanna a bhíodh ann maidir le soláthairtí i

leith laghdú i luach ní ba mhó, cuirtear na

soláthairtí droim ar ais. Taispeántar

margadhluach na punainne luaite i Nóta 14.

Infheistíochtaí Eile

Faightear infheistíochtaí eile ag an gceann 

is ísle den chostluach agus den ghlanluach

inréadaithe, bunaithe ar mheasúnú bainis-

teoireachta agus ar phróiseas athbhreithnithe,

ag baint úsáide as na cuntais bhainis-

teoireachta nó iniúchta is deireanaí atá le

fáil de chuid na gcomhlachtaí a bhfuil

infheistíocht á déanamh iontu, nó faisnéis

ghnó chuí eile. Nuair nach bhfeileann na

cúiseanna a bhíodh ann maidir le soláthairtí 

i leith laghdú i luach ní ba mhó, cuirtear na

soláthairtí droim ar ais. Rinneadh na

hinfheistíochtaí a dhíscríobh áit a mbíonn

nialas mar luach na n-infheistíochtaí de

thoradh dóchmhainneachta sa mheasúnú

bainisteoireachta.

Infheistíocht i bhFochomhlacht

Fochomhlacht de chuid Enterprise Ireland

amháin atá i Maison D’Irlande SARL.

Luaitear an infheistíocht san fhochomhlacht

ar a costas, agus tá sé san áireamh sna

Sócmhainní Seasta Airgeadais sa Chlár

Comhardaithe. Ní dhéantar torthaí na

fochomhlacht a chomhdhlúthú le torthaí

Enterprise Ireland. Síltear go mbeadh sé níos

feiliúnaí cuntas ar leith a thabhairt ar

ghníomhaíochtaí na comhlacht seo ar

mhaithe le soiléireacht agus ar bhonn na

hábharthachta.

Cistí Bunchaipitil agus Caipiteal Fiontair

Tugtar airleacain na gcistí seo ag an gceann

is ísle den chostluach agus den ghlanluach

inréadaithe, bunaithe ar Luachálacha an

Bhainisteora Cistí. Tá na treoirlínte, a

leanann na Bainisteoirí Cistí chun teacht ar

na luachálacha, ar aon dul le prionsabail

luachála Chumainn Caipiteal Fiontair na

hEorpa agus na hÉireann. Nuair nach

bhfeileann na cúiseanna a bhíodh ann maidir

le soláthairtí i leith laghdú i luach ní ba mhó,

cuirtear na soláthairtí droim ar ais.

Gnóthachain agus Caillteanais

Tugtar aitheantas sa Chuntas Ioncaim agus

Caillteanais do ghnóthachain agus caill-

teanais réadaithe agus do sholáthar in

aghaidh athrú i luach scaireanna.

Comhdhlúthú

Ní léiríonn na ráitis airgeadais comhdhlúthú

thorthaí na gcomhlachtaí ina ndéantar

infheistíocht. Is dóigh le Enterprise Ireland

go bhféadfadh comhdhlúthú dá leithéid a

bheith míthreorach, agus é ag tabhairt airde

ar éagsúlacht ghnóthaí na gcomhlachtaí atá 

i gceist, agus ar a dhualgas ginearálta ráitis

airgeadais a réiteach ina dtugtar léargas fíor

agus cothrom ar a ghníomhaíochtaí um

thionscnamh tionscail.

(f) Tacaíocht Airgeadais don

Tionsclaíocht atá Ais-iníoctha

Léirítear an méid ais-iníoctha i leith

tacaíocht airgeadais don tionsclaíocht sa

Chlár Comhardaithe mar Shócmhainní

Dreasacht Airgid. Cuirtear an cistiú

gaolmhar san áireamh i gCuntas Airleacan

an Stáit. Tá soláthar faoi leith sa Chuntas

Ioncaim agus Caiteachais in aghaidh

gannchion agus fiacha amhrasacha.

Seo a leanas na tacaíochtaí airgeadais don

tionsclaíocht atá ais-iníoctha:

Clár CMS (Comhairleacht Mhargaíochta

Sprice)

Tá cuid de thacaíocht dreasacht airgid faoin

gClár CMS in-aisghabhála - bunaithe ar

fheidhmiú dhíolacháin na gcomhlachtaí a

fhaigheann cúnamh. Déantar na suimeanna

a aisghabháil thar tréimhse de 24-60 mí, trí

thobhach bunaithe ar na díolacháin as

caiteachas CMS.

Beartais Chuntasaíochta
Don bhliain dar críoch 31ú Nollaig 2003
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Taighde & Forbairt agus Tacaíocht

Airgeadais Caipitil

Tá clásal aisiníoctha ag cuid de na haontaithe

maidir le Taighde & Forbairt agus Tacaíocht

Airgeadais Caipitil, a chabhraíonn le

haisghabháil cuid den tacaíocht airgeadais.

(g) Cuntas Airleacan an Stáit

Léiríonn Cuntas Airleacan an Stáit an méid

den ioncam reatha leithdháilte ag Enterprise

Ireland le hairgead, íoctha roimh ré le

comhlachtaí cliaint, a chistiú trí thacaíocht

airgeadais inaisíoctha. Léiríonn sé leis, an

méid atá fós le híoc, lúide soláthar in aghaidh

gannchion agus fiacha amhrasacha.

(h) Sócmhainní Seasta Inláimhsithe

Léirítear sócmhainní seasta inláimhsithe,

sócmhainní seasta inláimhsithe CAT (Cláir

Ard-Teicneolaíochtaí) san áireamh, ar a

gcostais lúide dímheas carntha. Áirítear

dímheas ar mhaithe le costas na

sócmhainní seasta inláimhsithe a dhíscríobh

ar bhonn dronlíneach thar an saol

úsáideach a mheasann siad a bheidh acu

mar seo a leanas:

(i) Mótarfheithiclí 20% 

(ii) Foirgnimh Nua 4% 

(iii) Athchóiriú ar Fhoirgnimh 

atá ann cheana féin 4%– 20%

(iv) Daingneáin agus Feisteas 25%

(v) Ríomhairí 33%

Caitear le Trealamh, Feisteas agus Ríomhairí

(seachas CAT) atá faoin tairseach

caipitlithe, sa Chuntas Ioncaim agus

Caiteachais sa bhliain ar ceannaíodh iad.

(i) Soláthar in aghaidh Fiacha

Amhrasacha

Féichiúnaithe Trádála

Tá soláthar faoi leith ann in aghaidh fiacha

amhrasacha.

Beartais Chuntasaíochta (ar leanúint)

Don bhliain dar críoch 31ú Nollaig 2003



2003 2002
Nótaí €'000 €'000

Ioncam

Cistiú an Státchiste

Deontais an Oireachtais 1 214,249 227,290 

Cistiú Eile

Féinacmhainní 2 15,327 16,120 

Brabús ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta (glan) 7 5,571 5,012 
–––––––––– ––––––––––

Ioncam Iomlán 235,147 248,422 
–––––––––– ––––––––––

Caiteachas

Tacaíocht Airgeadais don Tionsclaíocht 3 110,525 120,900 

Riarachán, Oibriúchán, agus Tionscnamh 4 93,106 95,621 

Laghdú i Luach Sócmhainní Seasta 5 25,840 46,810 

Laghdú i Luach Sócmhainní Dreasacht Airgid 6 583 3,357 
–––––––––– ––––––––––

Caiteachas Iomlán 230,054 266,688 
–––––––––– ––––––––––

(Easnamh)/ Barrachas roimh Leithghabhálacha 5,093 (18,266)

Leithghabhálacha

Ranníocaíocht leis an Státchiste 8 (265) (239)

Ranníocaíocht ó Eagraíochtaí eile 9 631 355 

Aistriú ón / (chuig an) gCuntas Caipitil 10 (7,669) 11,790 

Aistriú ó Chuntas Airleacan an Stáit 11 1,601 7,827 
–––––––––– ––––––––––

Barrachas/ (Easnamh) i ndiaidh Leithghabhálacha (609) 1,467 

Iarmhéid Tugtha ar aghaidh ag Tús na Bliana 8,385 6,918 

–––––––––– ––––––––––
Iarmhéid Tugtha ar aghaidh ag Deireadh na Bliana 7,776 8,385 

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

Tá na méideanna a thaispeántar faoi Ioncam agus Caiteachas bunaithe ar ghníomhaíochtaí leanúnacha.

Níl gnóthachain nó caillteanais aitheanta ann, seachas na cinn a phléitear sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais.

Tá na Beartais Chuntasaíochta, an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid, Nótaí 1 go 21 agus Aguisín 1 mar chuid de na ráitis airgeadais seo.

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2003
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Thar ceann an Bhoird:

Patrick J Molloy, Cathaoirleach Frank Ryan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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2003 2002
Nótaí €'000 €'000

Sócmhainní Seasta

Inláimhsithe 13 22,299 22,286 

Airgeadais 14 183,301 175,645 
–––––––––– ––––––––––

Sócmhainní Seasta Iomlána 205,600 197,931 

Sócmhainní Dreasacht Airgid 15 2,459 4,060 

Sócmhainní Reatha

Féichiúnaithe 16 8,829 12,520 

Airgead sa Bhanc agus ar Láimh 10,413 12,958 
–––––––––– ––––––––––

19,242 25,478 

Dliteanais Reatha

Creidiúnaithe (Méideanna a bheidh dlite taobh istigh de bhliain) 17 11,466 17,093 
–––––––––– ––––––––––

Glansócmhainní Reatha 7,776 8,385 
–––––––––– ––––––––––

Glansócmhainní Iomlána 215,835 210,376 
–––––––––– ––––––––––

Ag léiriú:

Cuntas Caipitil 10 205,600 197,931 

Cuntas Airleacan an Stáit 11 2,459 4,060 

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais 7,776 8,385 
–––––––––– ––––––––––

215,835 210,376 
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

Tá na Beartais Chuntasaíochta, an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid, Nótaí 1 go 21 agus Aguisín 1 mar chuid de na ráitis airgeadais seo.

An Clar Comhardaithe
Ar an 31 Nollaig 2003

Thar ceann an Bhoird:

Patrick J Molloy, Cathaoirleach Frank Ryan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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2003 2002
€'000 €'000

Réiteach Glanghluaiseachta na Bliana le

Glan-insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin

Farasbarr Ioncaim thar Chaiteachas / (Caiteachas thar Ioncam) 5,093 (18,266)

Ús Bainc (115) (239)

Díbhinní (1,844) (1,717)

Laghdú i Luach Sócmhainní Seasta 25,840 46,810 

(Brabús) ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta Inláimhsithe (118) (34)

(Brabús) ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta Airgeadais (5,453) (4,978)

Laghdú i Sócmhainní Dreasachta Airgid 1,601 7,827

Laghdú i bhFéichiúnaithe 3,691 3,236

(Laghdú) i gCreidiúnaithe (5,627) (5,983)
–––––––––– ––––––––––

Glan-insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin 23,068 26,656
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid

Glan-insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin 23,068 26,656

Ranníocaíocht leis an Státchiste (265) (239)

Ranníocaíocht ó Eagraíochtaí eile 631 355

Aischuir ar Infheistíochtaí agus Fónamh ar Airgeadais

Ús Bainc faighte 115 239

Díbhinní faighte 1,844 1,717
–––––––––– ––––––––––

25,393 28,728 

Gníomhaíochtaí Infheistíochta

Íocaíochtaí le Sócmhainní Seasta a fháil

Inláimhsithe (3,292) (4,360)

Airgeadais:

Infheistíochtaí (22,774) (16,916)

Ciste Bunchaipitil agus Caipiteal Fiontair (14,520) (20,805)

Fáltais ó Dhiúscairt Sócmhainní Seasta

Inláimhsithe 156 48

Airgeadais: Infheistíochtaí i Scaireanna 12,492 12,025
–––––––––– ––––––––––

Glan-Eis-sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta (27,938) (30,008)
–––––––––– ––––––––––

(Laghdú) in Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid (2,545) (1,280)
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

Réiteach Sreafa Airgid le Gluaiseacht i nGlanchistí

Glanchistí ag 31 Nollaig 10,413 12,958

Glanchistí ag 1 Eanáir 12,958 14,238
–––––––––– ––––––––––

Gluaiseacht i nGlanchistí i Rith na Bliana (2,545) (1,280)
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

Tá na Beartais Chuntasaíochta, an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid, Nótaí 1 go 21 agus Aguisín 1 mar chuid de na ráitis airgeadais seo.

Thar ceann an Bhoird:

Patrick J Molloy, Cathaoirleach Frank Ryan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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1 Cistiú an Státchiste 

Deontais an Oireachtais

(a) De réir Ailt 3 den Acht um Fhorbairt Tionscail (Science Foundation Ireland), 2003, ní rachaidh méid comhiomláin na ndeontas, tugtha ag an

Aire d’Fhorfás agus a Ghníomhaireachtaí le deis a thabhairt dóibh scaoileadh le a n-oibleagáidí agus a ndliteanais caipitil, thar €3.4 billiún. Ag

an 31ú Nollaig 2003 an méid comhiomláin a cuireadh ar fáil do na trí ghníomhaireacht ná €2.007 billiún (2002 - €1.822 billiún), as a bhfuair

Enterprise Ireland agus Forbairt mar a bhí €613.563m (2002– €564.120m).

(b) De réir Ailt 14(3) den Acht um Fhorbairt Tionscail 1986, ní rachaidh méid comhiomláin na ndeontas, tugtha ag an Aire d’Fhorfás agus a

Ghníomhaireachtaí le deis a thabhairt dóibh a n-oibleagáidí agus a ndliteanais maidir le prionsabal agus ús de bhun Ráthaíochtaí Iasachta de réir

an Ailt sin agus de réir Ailt 37 den Acht um Fhorbairt Tionscail 1969, Ailt 2 agus 3 den Acht um Fhorbairt Tionscail 1977, a chomhlíonadh, thar

€159 m. An méid comhiomláin a cuireadh ar fáil amhlaidh, ag an 31ú Nollaig 2003, ná €13.547m (2002- €13.547m). Bhain an t-iomlán le cliaint

Enterprise Ireland.

Is é atá i nDeontais an Oireachtais, mar atá siad sna ráitis airgeadais, ná:

2003 2002
Nótaí €'000 €'000

Deontas le haghaidh Deontais Chaipitiúla, Ráthaíochtaí Iasachta, srl (i) 49,443 66,895 

Deontas le haghaidh Caiteachas Tionscnaimh agus Riaracháin 84,745 84,100 

Deontas le haghaidh Trealamh Caipitil 3,110 3,283 

Deontas do Irish Energy Centre 0 2,115 

Deontas do Thaighde ar Tháirgí Foraoise 4,000 6,000 

An Ciste Náisiúnta Oiliúna 0 3,581 

An Ciste um Luathú Ríomhghnó 1,008 0

Tionscnamh eBITAn Clár um Fhorbairt Eolaíochta agus Teicneolaíochta 71,943 61,202 

Enterprise 2000 Fund/ Ciste Bunchaipitil agus Caipiteal Fiontair 0 114 
–––––––––– ––––––––––

214,249 227,290 
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

(i) Deontas le haghaidh Deontais Chaipitiúla, Rathaíochtaí Iasachta, srl.

Tá an méid €13.645m (2002- €19.545m) san áireamh i ndeontais le haghaidh Deontais Chaipitiúla, a leithdháileadh le cistiú na gCistí Bunchaipitil

agus Caipiteal Fiontair (Nóta 10b).

Nótaí Le Cur Leis Na Ráitis Airgeadais
Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2003



2 Féinacmhainní

2003 2002
Nótaí €'000 €'000

Aisíocaíochtaí Tacaíochta Airgeadais 2,201 1,096 

Díbhinní 2 (a) 1,844 1,717 

Ioncam ó Tháille Ghairmiúil 2 (b) 5,645 6,759 

Ioncam ó Tháille do Chláir san Ard-Teicneolaíocht 2 (c) 687 1,508 

Ioncam Cíosa 2 (d) 2,852 3,480 

Ioncam Eile 2 (e) 2,098 1,560 
–––––––––– ––––––––––

15,327 16,120 
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

a) Díbhinní

Infheistíochtaí Luaite 490 79 

Infheistíochtaí Eile 1,354 1,638 
–––––––––– ––––––––––

1,844 1,717 
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

b) Ioncam ó Tháille Ghairmiúil

Seirbhísí Gairmiúla 2,945 4,274 

Ioncam ó Thionscadal Margaidh 2,700 2,485 
–––––––––– ––––––––––

5,645 6,759
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

Tá méideanna faighte d’Obair Thaighde, Tástálacha, Fiosruithe, Tionscadail Mhargaidh, agus Comhairleacht, déanta ar son cliant, san áireamh in

ioncam faoin gceannteideal seo.

c) Ioncam ó Tháille do Chláir san Ard-Teicneolaíocht (CAT)

Tá an t-ioncam ó tháille CAT i 2003 níos lú ná mar a bhí sé i 2002 mar thoradh ar an gcur i ngníomh leanúnach maidir le socruithe cistithe do na cláir

CAT.

d) Ioncam Cíosa

2003 2002
€'000 €'000

Cíosanna Monarchan 0 325 

Foligin Oifige 2,852 3,155 
–––––––––– ––––––––––

2,852 3,480 
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

e) Ioncam Eile

Díol Foilseachán agus Fógraíocht/ Síntiúi 414 306 

Ús ar Thaiscí Bainc 115 239 

Glanioncam ó Chiste Bunchaipitil agus Caipiteal Fiontair 10 64 

Ranníocaíocht ó Eagraíochtaí Eile le Forchostais Lárnacha 586 500 

Eile 973 451 
–––––––––– ––––––––––

2,098 1,560 
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

Nótaí Le Cur Leis Na Ráitis Airgeadais  (ar leanúint)

Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2003
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3 Tacaíocht Airgeadais Don Tionsclaíocht

2003 2002
Nótaí €'000 €'000

i) Forbairt Comhlacht

Fostaíocht 4,227 5,484 

Tacaíocht Sócmhainní Seasta 3,736 5,476 

Tacaíocht Margaíochta 7,371 9,822

Taighde agus Forbairt (Indéantacht san áireamh) 6,866 5,825 

Forbairt Bainistíochta 3 (b) 1,667 2,297 

Oiliúint 3 (b) 3,925 3,802 

Ciste um Luathú Ríomhghnó 0 4,441

Tionscnamh eBIT 1,004 0

Aonaid Ghoradáin 775 2,408

Webworks 32 0

Ionaid Fiontar Pobail 3,394 4,365 
–––––––––– ––––––––––

32,997 43,920 

ii) Tríú Páirtithe

Deontais an Oireachtais aistrithe go Comhlucht 3 (c) 2,801 4,800 

SFADCo

Ionaid Nuálaíocht Ghnó 2,486 3,805 

Crafts Council of Ireland 2,333 2,561 

National Institute of Transport and Logistics 1,559 1,559

Fóirdheontas Uisce Chorcaí 3 (d) 5,630 1,096 
–––––––––– ––––––––––

14,809 13,821 

iii) Forbairt Eolaíochta agus Teicneolaíochta

Comhoibriú le TTN – Cláir san Ard-Teicneolaíocht 3 (e) 22,230 21,603 

Comhoibriú le TTN – Buntaighde 3 (f) 9,851 9,251 

TTN don Tionsclaíocht 3 (g) 22,995 23,858 

Bonneagar TTN 3 (h) 7,643 8,460 
–––––––––– ––––––––––

62,719 63,172 

iv) Tacaíocht Airgeadais Eile

International Fund for Ireland 0 18 

Bearta Sonracha (An Clár Oibriúcháin 1994-1999) 0 (10)

Clár Oibriúcháin do Ghnóthais Bheaga 0 (21)

–––––––––– ––––––––––
0 (13)

An tIomlán do Thacaíocht Airgeadais don Tionsclaíocht Gearrtha 

ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais 110,525 120,900 
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

Tacaíocht Airgeadais don Tionsclaíocht caipitlithe ar an gClár Comhardaithe 

Infheistíochtaí i Scaireanna 3 (i) 22,774 16,916 

Cistí Bunchaipitil agus Caipiteal Fiontair 14,520 20,805 

Clár Tacaíochta Margaíochta CMS 3 (j) (41) (1,100)

–––––––––– ––––––––––
Iomlán na Tacaíochta Airgeadais don Tionsclaíocht 147,778 157,521 

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

Nótaí Le Cur Leis Na Ráitis Airgeadais  (ar leanúint)

Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2003



a) Eisíocaíochtaí le Gníomhaireachtaí Stáit Eile

Tá an méid €147.778m le haghaidh eisíocaíochtaí le Gníomhaireachtaí Stáit Eile san áireamh sa mhéid €7.635m do thacaíocht airgeadais don 

tionsclaíocht. Tá siad sonraithe mar seo a leanas:

Nótaí Údarás na IDA SFADCo Total
Gaeltachta Ireland 
€ '000 € '000 € '000 € '000

Tionscnamh eBIT 10 0 49 59

Deontais an Oireachtais aistrithe go 

SFADCo 3 (f) 0 0 2,801 2,801

TTN don Tionsclaíocht 0 2,575 2,200 4,775
–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

10 2,575 5,050 7,635 
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

b) Forbairt agus Oiliúint Bainisteoireachta

Cuirfidh Enterprise Ireland an chuid den chaiteachas sa chatagóir seo a réitíonn le critéir cháilitheachta Chiste Sóisialta na hEorpa chuig an

Údarás Bainistíochta don Chlár Oibriúcháin d’Acmhainní Daonna 2000-2006, laistigh den Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, le haghaidh

comhchistiú.

c) Deontais an Oireachtais aistrithe go Shannon Freeport Development Co. Ltd.

Feidhmíonn Shannon Freeport Development Co. Ltd. faoi chonradh gníomhaireachta maidir le riarachán agus íocaíocht tacaíochta airgeadais

agus infheistíochtaí le comhlachtaí cliaint lonnaithe i Réigiún an Iarthair Láir. Déantar aistriú na gcistí go Shannon Freeport Development Co.

Ltd.  a thaifeadadh sna ráitis airgeadais seo. Faightear cuntas ar eisíocaíocht na gcistí le comhlachtaí cliaint i ráitis airgeadais Shannon Freeport

Development Co. Ltd. Chuir Enterprise Ireland €2.801m (2002– €4.800m) ar aghaidh le linn na bliana.

d) Fóirdheontas Uisce Chorcaí

Léiríonn Fóirdheontas Uisce Chorcaí íocaíochta déanta faoi threoir Rialtais.

e) Taighde, Teicneolaíocht, agus Nuálaíocht – Comhoibriú (Cláir san Ard-Teicneolaíocht)

Bunaíodh CAT sna sé shainréimse seo a leanas: Teicneolaíocht Ard-déantúsaíochta, Biteicneolaíocht, Optrónaic, Faisnéisíocht, Leictreonaic

Chumhachta agus Ardábhair. Tá siad ann le teicneolaíochtaí urchiumhaise a fhorbairt agus a aistriú. Faightear €5.557m (2002 – €6.357m) do

chostais phárolla san áireamh san fhigiúr caiteachais €22.230m (2002 – €21.603m). Cuirfidh Enterprise Ireland an chuid sin de chaiteachas sa

chatagóir seo a réitíonn le critéir cháilitheachta Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa chuig an Údarás Bainistíochta don Chlár Oibriúcháin

don Earnáil Tháirigiúil 2000-06 laistigh den Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, le haghaidh comhchistiú. I 2001/02 cuireadh leagan nua den

CAT ar fáil. Tá costais déanta suas anois as costais dhíreacha phárolla, aontais deontas seirbhíse agus deontais taighde. Faoin leagan nua

aistríonn bainistíocht na n-ionad CAT agus an fhreagracht maidir le hioncam a ardú agus a bhailiú chuig an institiúid chuí.

f) Comhoibriú le TTN um Taighde, Teicneolaíocht agus Nuálaíocht – Buntaighde 

Tugann an beartas seo tacaíocht airgeadais do thionscadail taighde i raon leathan réimsí, as a bhfaighfidh ardtaighdeoirí iarchéime oiliúint i

scileanna taighde agus anailíse.

g) Taighde, Teicneolaíocht agus Nuálaíocht (TTN) don Tionsclaíocht 

Is é aidhm an bheartais seo ná feabhas a chur le leibhéal agus le caighdeán na taighde a dhéanann comhlachtaí in Éirinn, trí thionscadail, a

bheidh ar bun acu féin go díreach, a chomhchistiú. Cuirfidh Enterprise Ireland an chuid sin de chaiteachas sa chatagóir seo a réitíonn le critéir

cháilitheachta Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa chuig an Údarás Bainistíochta do Chlár Oibriúcháin don Earnáil Tháirigiúil 2000-06

laistigh den Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, le haghaidh comhchistiú.

Nótaí Le Cur Leis Na Ráitis Airgeadais  (ar leanúint)

Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2003
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h) Bonneagar Taighde, Teicneolaíochta agus Nuálaíochta (TTN)

Tugann an beartas seo tacaíocht airgeadais do bhonneagar fiontraíochta bunaithe ar spástaighde chothaithe/fheidhmeach bainteach le

hInstitiúidí Teicneolaíochta in Éirinn. Tá sé ann le cruthú comhlachtaí a mhéadú trí thaighde agus idirghníomhaíocht dhíreach a spreagadh idir

na hInstitiúidí agus comhlachtaí lonnaithe gar dóibh. Cuirfidh Enterprise Ireland an chuid sin de chaiteachas sa chatagóir seo a réitíonn le critéir

cháilitheachta Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa chuig an Údarás Bainistíochta do Chláir Oibriúcháin Réigiúnacha an Deiscirt, an Oirthir,

agus Réigiún an Teorainn, an Láir agus an Iarthair 2000-06 lastigh den Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, le haghaidh comhchistú. Tá na

hÚdaráis Bhainistíochta seo lonnaithe i dTionól Réigiúnach an Teorainn, an Láir agus an Iarthair, agus i dTionól Réigiúnach an Deiscirt agus an

Oirthir.

i) Infheistíochtaí i Scaireanna

Tagraíonn na hInfheistíochtaí i Scaireanna d’infheistíochtaí in 102 ghnóthas..

j) Clár Tacaíochta Margaíochta CMS

Tháinig deireadh le faomhaithe faoin gClár Tacaíochta Margaíochta CMS ar an 31ú Nollaig 1999. Seasann an glanchreidmheas €41,000 do

laghdú i seansholáthar maidir le deontais CMS.

Nótaí Le Cur Leis Na Ráitis Airgeadais  (ar leanúint)

Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2003



4 Riarachán, Oibriúchán agus Tionscnamh

2003 2002
Nótaí €'000 €'000

Luach Saothair agus Páchostais Eile 4 (a) 59,804 58,909 

Leabharlann, Seimineáir agus Costais Chliantbhunaithe Eile 2,145 1,871 

Cíosanna, Rátaí, Costais Seirbhíse agus Árachas 9,958 9,759 

Costais Taistil 5,672 6,960 

Postas agus Páipéarachas 2,041 2,161 

Cumarsáid agus Costais FE 3,920 4,922 

Deisiúcháin, Cothabháil, agus Muirir Léasaithe 1,589 1,453 

Solas, Teas, agus Glanadh 1,307 1,238 

Luach Saothair Bhaill an Bhoird 430 376 

Táillí Gairmiúla 3,006 4,398 

Táille Iniúchóireachta 60 55 

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe faoin Tairseach Caipitlithe 713 608 

Costais Oibriúcháin Eile 2,461 2,911 
–––––––––– ––––––––––

93,106 95,621 
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

a) Luach Saothair agus Páchostais Eile

Faoi Luach Saothair agus Páchostais Eile do na fostaithe agus na pinsinéirí faightear:

2003 2002
Nótaí €'000 €'000

Tuarastail agus Pinsin 4 (b) 53,252 51,224 

Cnapshuimeanna Aoisliúntais don Scéim um Scor Luath Deonach 4 (c) 165 842 

Páchostais Eile:

Ranníocaíocht Leasa Shóisialta an Fhostóra 2,261 1,961 

Ranníocaíocht Scéime Pinsin an Fhostóra 690 652 

Costais Eile a bhaineann leis an bhFoireann 3,436 4,230 
–––––––––– ––––––––––

59,804 58,909 
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

b) Tuarastail agus Pinsin

Léiríonn figiúr €53.252m (2002-€51.224m) de chuid tuarastal agus pinsean éifeacht na méaduithe mar thoradh ar an gClár um Rathúnas agus

Cothroime, na méaduithe ó dhuaiseanna an chostais mhaireachtála áitiúil íoctha leis an bhfoireann lonnaithe thar lear, ón incrimint bhliantúil

agus na dámhachtainí fiúntais, agus ó laghduithe costais ón Scéim um Scor Luath Deonach.

c) Cnapshuimeanna Aoisliúntais don Scéim um Scor Luath Deonach

I 2001 thug Enterprise Ireland Scéim um Scor Luath Deonach isteach. I 2003, ansin, scoir breis foirne faoin scéim seo agus bhí €0.165 (2002-

€0.842m) mar ghlanchostas a gcnapshuimeanna aoisliúntais. Chomh maith leis sin, tá costas na dteidlíochtaí pinsin gaolmhara, íoctha ag

Enterprise Ireland, san áireamh i dTuarastail agus Pinsin.

Leanann Enterprise Ireland le teidlíochtaí pinsin a íoc faoin Scéim um Scor Luath Deonach tugtha isteach ag Forbairt i 1996. Tá costas na

bpinsean gaolmhar seo, íoctha ag Enterprise Ireland, san áireamh i dTuarastail agus Pinsin. Níor íocadh cnapshuimeanna aoisliúntais ar bith

faoin scéim seo le linn na bliana.

Nótaí Le Cur Leis Na Ráitis Airgeadais  (ar leanúint)
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d) Aoisliúntas

De réir na n-Achtanna um Fhorbairt Tionscail 1986-1998, tugtar an fhoireann a oibríonn le Enterprise Ireland ar iasacht ó Fhorfás. De réir Ailt 3

den 2ú Sceideal den Acht um Fhorbairt Tionscail 1993, ar Fhorfás atá an fhreagracht maidir le teidlíochtaí pinsin. Chomh maith leis sin, tá Forfás

freagrach as riachtanais tuairiscithe pinsean, na cinn a leagadh amach faoi FRS17 san áireamh.

Scéim Fhoireann Clúdaithe faoin Scéim Cineál

Forfás Foireann fostaithe ag Forfás i ndiaidh 5ú Aibreán 1995 Sochar Sainithe Neamhchistithe – idir 

Ranníocach agus Neamh-Ranníocach

IDA mar a bhí Foireann a bhíodh sa IDA agus dóibh siúd fostaithe ag Forfás Sochar Sainithe Ranníocach Cistithe le dul 

sna gráid chuí idir 1ú Eanáir 1994 agus 5ú Aibreán 1995 i ngleic le costais phinsean in am scoir. 

Méaduithe iarscoir neamhchistithe ach 

cumhdaithe ag Forfás

Eolas mar a bhí Foireann a bhíodh in Eolas agus dóibh siúd fostaithe ag Sochar Sainithe Neamh-Ranníocach  

Forfás sna gráid chuí idir 1ú Eanáir 1994 agus 5ú Aibreán 1995 Neamhchistithe

National Board of Science Suim bheag foirne a bhíodh leis an National Board of Science Sochar Sainithe Ranníocach Neamhchistithe

& Technology mar a bhí & Technology ag feidhmiú ar an 31ú Nollaig 1987

Irish Goods Council Suim bheag foirne a bhíodh le Irish Goods Council Sochar Sainithe Ranníocach Cistithe

mar a bhí ag feidhmiú ar an 31ú Lúnasa 1991

An Bord Tráchtála mar a bhí Foireann a bhíodh leis an mBord Tráchtála (seachas dóibh Sochar Sainithe Ranníocach Neamhchistithe

siúd cumhdaithe ag scéim Irish Gods Council

thuas) agus iad ina bhfostaithe inphinsin ar an 23 Iúil 1998

5 Laghdú i Luach Sócmhainní Seasta

2003 2002
Nótaí €'000 €'000

Dímheas Sócmhainní Seasta Inláimhsithe 13(a) 13(b) 3,241 3,101

Coigeartú i Luach Sócmhainní Seasta Inláimhsithe 14(a) 8,557 23,447

Soláthar in aghaidh Laghdú i Luach Infheistíochtaí

Soláthar in aghaidh Laghdú i Luach Cistí 

Bunchaipitil agus Caipiteal Fiontair 14(b) 14,042 20,262
–––––––––– ––––––––––

25,840 46,810
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

6 Laghdú i Luach Sócmhainní Dreasacht Airgid

2003 2002
Nótaí €'000 €'000

Gannchion don Bhliain 15 2,140 2,558 

Gluaiseacht maidir le Soláthar in aghaidh Gannchion 15 (1,557) 799 
–––––––––– ––––––––––

583 3,357 
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

Nótaí Le Cur Leis Na Ráitis Airgeadais  (ar leanúint)
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7 Brabús ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta (glan)

Faoi brabús ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta faightear:

2003 2002

Glanmhéid Fáltais Brabús ar Glanmhéid Fáltais Brabús ar 
Leabhar Díola Dhiúscairt Leabhar Díola Dhiúscairt
€'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe 38 156 118 14 48 34 

Sócmhainní Seasta Airgeadais:

Infheistíochtaí i Scaireanna 6,722 11,642 4,920 7,047 12,025 4,978 

Cistí Bunchaipitil agus Caipiteal Fiontair 317 850 533 0 0 0
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

7,077 12,648 5,571 7,061 12,073 5,012 
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

8 Ranníocaíocht leis an Státchiste

Bhí €0.265m (2002-€0.239m) mar mhéid na ranníocaíochta leis an Státchiste. Seo a leanas anailís ar an ranníocaíocht:

2003 2002
€'000 €'000

Aisíoc i leith an Chiste um Luathú Ríomhghnó 0 239

Fáltais Farasbairr ó Dhíol Infheistíochtaí/Aisíocaíochtaí Tacaíochta Airgeadais 265 0
–––––––––– ––––––––––

265 239 
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

9 Ranníocaíochtaí ó/ (chuig) Eagraíochtaí Eile

2003 2002
Notes €'000 €'000

National Standards Authority of Ireland 9 (a) 631 1,131

Sustainable Energy Ireland (SEI) – 

Irish Energy Centre mar a bhí 9 (b) 0 (776)
–––––––––– ––––––––––

631 355
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

a) National Standards Authority of Ireland

Léiríonn seo aisíoc de phá agus costais eile ó National Standards Authority of Ireland, caiteachas caipitil san áireamh, bainte leis an 

National Metrology Laboratory.

b) SEI

Léiríonn an figiúr do 2002 aisíoc ó Enterprise Ireland le Sustainable Energy Ireland i ndáil le Deontas i gCabhair a tharraing Enterprise Ireland

anuas don Irish Energy Centre sular bunaíodh SEI ar an 1ú Bealtaine 2002. Tháinig deireadh le SEI mar rannán ón dáta sin anall agus dá bhrí sin

níl ranníocaíochtaí i gceist i 2003.

10 Cuntas Caipitil

a) Cuntas Caipitil
2003 2002

Notes €'000 €'000 €'000 €'000

Iarmhéid Tosaigh 197,931 209,721 

Glanghluaiseachtaí ar:

Sóchmhainní Seasta Inláimhsithe 12 1,245 

Infheistíochtaí i Scaireanna 7,496 (13,578)

Cistí Bunchaipitil agus Caipiteal Fiontair 10 (b) 161 543 
–––––––––– ––––––––––

Aistriú (ó)/ chuig an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais 7,669 (11,790)

–––––––––– ––––––––––
Iarmhéid Deiridh 205,600 197,931 

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

Nótaí Le Cur Leis Na Ráitis Airgeadais  (ar leanúint)

Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2003
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b) Cistí Bunchaipitil agus Caipiteal Fiontair

2003 2002
Nótaí €'000 €'000

Ranníocaíocht an Státchiste le Cistí Bunchaipitil agus Caipiteal Fiontair 0 114

Móide: Ioncam Díbhinní don Bhliain 0 6

Móide: Ús ar Thaisce Bhainc don Bhliain 10 58 
–––––––––– ––––––––––

Méid Curtha chun sochair an Chuntais Ioncaim agus Caiteachais 10 178 

Méid Leithdháilte ar Chistí Bunchaipitil agus Caipiteal 

Fiontar ó Dheontas an Oireachtais. 1 (i) 13,645 19,545 
–––––––––– ––––––––––

13,655 19,723 

Fáltais ó Dhiúscairt Infheistíochtaí 850 0
–––––––––– ––––––––––

Méid Iomlán ar fáil le hInfheistiú i gCistí Bunchaipitil 

agus Caipiteal Fiontar 14,505 19,723 
–––––––––– ––––––––––

Breiseanna ar Chistí Bunchaipitil agus Caipiteal Fiontair 14 (b) 14,520 20,805 

Bunchostas na nDiúscairtí 14 (b) (317) (485)

Soláthar in aghaidh Laghdú i Luach 14 (b) (14,042) (19,777)
–––––––––– ––––––––––

Glanghluaiseacht ar Chistí Bunchaipitil agus Caipiteal Fiontair 161 543 
–––––––––– ––––––––––

Airgead Tosaigh sa Bhanc 15 1,097 

Ioncam 14,505 19,723 

Caiteachas (14,520) (20,805)
–––––––––– ––––––––––

Airgead Deiridh sa Bhanc 0 15 
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

11 Cuntas Airleacan an Stáit

2003 2002
Nótaí €'000 €'000

Iarmhéid Tosaigh 4,060 11,887 

Aistriú chuig an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais maidir  

le Sócmhainní Dreasacht Airgid 15 (1,601) (7,827)
–––––––––– ––––––––––

Iarmhéid Deiridh 2,459 4,060 
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

12 Cánachas

Sa mhéid is gur chomhlacht státurraithe neamhtráchtála atá ann ní dlitear cánacha corparáide ar Enterprise Ireland in Éirinn nó sna tíortha ina

bhfeidhmíonn sé. Tá a ús bainc agus ioncam cíosa díolúine ó cháin de réir Ailt 227 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997.

Dlítear cánacha fostóra air in Éirinn agus comhlíonann sé na hoibleagáidí siarchoinneálacha, tuairiscithe agus íocaíochta gaolmhara. Baintear

áis as díolúine ó chánachas áitiúil i gcuid de na tíortha ina bhfeidhmíonn sé de réir ailt Seirbhísí Rialtais den chomhaontú um chánachas

dúbailte cuí nó de reachtaíocht cánach áitiúla. Tá an seasamh seo faoi athbhreithniú ag Enterprise Ireland faoi láthair, agus tá deimhniú na

díolúine seo á lorg ó na húdaráis cánach chuí sna dlínsí ina bhfuil áis á baint as an díolúine seo. Cé go bhfuil roinnt freagraí dearfacha faighte, tá

an próiseas deimhnithe fós ag dul ar aghaidh. Tá seans ann go mbeidh cáin fostóra/ fostaí dlite orthu i gcuid de na dlinsí mar thoradh an phróisis

deimhnithe. Ar dháta an Chláir Chomhardaithe bhí sé dodhéanta meastachán iontaofa ar na dliteanais teagmhasacha seo a dhéanamh. Níl

soláthar in aghaidh cánacha dá leithéid san áireamh, mar sin, sna ráitis airgeadais don bhliain dar críoch 31ú Nollaig 2003.

Nótaí Le Cur Leis Na Ráitis Airgeadais  (ar leanúint)

Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2003



13 Sócmhainní Seasta Inláimhsithe

Nótaí Costas Dímheas Glanmhéid Glanmhéid
Carntha Leabhar Glanmhéid

2003 2002
€'000 €'000 €'000 €'000

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe 13 (a) 46,248 24,436 21,812 21,452 

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe CAT 13 (b) 31,245 30,758 487 834 
–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

77,493 55,194 22,299 22,286 
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

a) Sócmhainní Seasta Inláimhsithe Daingneáin,
Foirgnimh Mótarfheithiclí Feisteas Iomlán

& Ríomhairí
€'000 €'000 €'000 €'000

Costas

Ar an 1ú Eanáir 2003 36,373 99 7,217 43,689 

Breiseanna 2,519 52 562 3,133

Diúscairtí (8) (48) (518) (574)
–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Ar an 31ú Nollaig 2003 38,884 103 7,261 46,248
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Dímheas

Ar an 1ú Eanáir 2003 16,416 81 5,740 22,237

Muirear don Bhliain 2,104 16 618 2,738

Diúscairtí (1) (47) (491) (539)
–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Ar an 31ú Nollaig 2003 18,519 50 5,867 24,436
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Glanmhéid Leabhar

Ar an 31ú Nollaig 2003 20,365 53 1,394 21,812
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Ar an 31ú Nollaig 2002 19,957 18 1,477 21,452
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

b) Sócmhainní Seasta CAT Daingneáin,
Foirgnimh Mótarfheithiclí Feisteas Iomlán

& Ríomhairí
€'000 €'000 €'000 €'000

Costas

Ar an 1ú Eanáir 2003 1,746 11 29,793 31,550

Breiseanna 0 0 159 159

Diúscairtí 0 0 (464) (464)
–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Ar an 31ú Nollaig 2003 1,746 11 29,488 31,245
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Dímheas

Ar an 1ú Eanáir 2003 1,322 11 29,383 30,716

Muirear don Bhliain 187 0 316 503

Diúscairtí 0 0 (461) (461)
–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Ar an 31ú Nollaig 2003 1,509 11 29,238 30,758
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Glanmhéid Leabhar

Ar an 31ú Nollaig 2003 237 0 250 487
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Ar an 31ú Nollaig 2002 424 0 410 834
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Nótaí Le Cur Leis Na Ráitis Airgeadais  (ar leanúint)
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14 Sócmhainní Seasta Airgeadais

2003 2002
Nótaí €'000 €'000

Infheistíochtaí i Scaireanna 14 (a) 105,647 98,152 

Cistí Bunchaipitil agus Caipiteal Fiontair 14 (b) 77,654 77,493 
–––––––––– ––––––––––

Sócmhainní Seasta Airgeadais Iomlána 183,301 175,645 
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

a) Infheistíochtaí i Scaireanna
Infheistíochtaí Infheistíochtaí Infheistíochtaí i Iomlán

Luaite Eile bhFochomhlacht
€'000 €'000 €'000 €'000

Costas

Ar an 1ú Eanáir 2003 3,848 148,677 6 152,531

Breiseanna 0 22,774 0 22,774

Diúscairtí agus Rudaí Díscríofa 0 (8,663) 0 (8,663)
–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Ar an 31ú Nollaig 2003 3,848 162,788 6 166,642 
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Soláthar in aghaidh Laghdú i Luach

Ar an 1ú Eanáir 2003 402 53,977 0 54,379

Gluaiseacht sa Bhliain 0 8,557 0 8,557

Aiseolas ar Dhiúscairtí agus Rudaí Díscríofa 0 (1,941) 0 (1,941)
–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Ar an 31ú Nollaig 2003 402 60,593 0 60,995 
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Glanmhéid Leabhar

Ar an 31ú Nollaig 2003 3,446 102,195 6 105,647 
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Ar an 31ú Nollaig 2002 3,446 94,700 6 98,152 
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

b) Cistí Bunchaipitil agus Caipiteal Fiontair

Cuireann Enterprise Ireland cistí ar fáil do Bhunchaipiteal agus Caipiteal Fiontair faoi réir Ailt 6 den Acht um Fhorbairt Tionscail 1998, le cúnamh

a thabhairt d’fhiontair gníomhaíochtaí nua a leathnú agus a fhorbairt, nó nuálacha nó nuatheicneolaíochtaí a thabhairt isteach. Cuirtear airlea-

cain Enterprise Ireland chuig gnóthais infheistíochta agus déantar iad a chomhcheangal le cistiú na hearnála príobháidí. Déanann Bainisteoir

Infheistíochta ciste dá leithéid a bhainistiú. Tagann an t-airgead, curtha ar fáil ag an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, ón AE agus ón

Státchiste. Seo a leanas aschur na bliana:

2003 2002
€'000 €'000

Costas

Ar an 1ú Eanáir 106,305 85,985

Breiseanna 14,520 20,805

Diúscairtí (317) (485)
–––––––––– ––––––––––

Ar an 31ú Nollaig  120,508 106,305
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

Soláthar in aghaidh Laghdú i Luach

Ar an 1ú Eanáir  28,812 9,035

Gluaiseacht sa Bhliain 14,042 20,262

Aiseolas ar Dhiúscairtí agus Rudaí Díscríofa 0 (485)
–––––––––– ––––––––––

Ar an 31ú Nollaig 42,854 28,812
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

Glanmhéid Leabhar

Ar an 31ú Nollaig 77,654 77,493
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

Nótaí Le Cur Leis Na Ráitis Airgeadais  (ar leanúint)
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c) Infheistíochtaí Luaite

Ba €29.069m (2002-€12.748) margadhluach na n-infheistíochtaí luaite ar an 31ú Nollaig 2003.

Ba €25.061m margadhluach na n-infheistíochtaí luaite ar an 12 May 2003.

Foilsítear sceideal na n-infheistíochtaí ar a gcostais ar an 31ú Nollaig 2003 in Aguisín 1, ina thaispeántar suimeanna aonair os cionn €0.635m

d) Infheistíochtaí i bhFochomhlacht

Tagraíonn an Infheistíocht i bhFochomhlacht de €6,000 do scairsheilbh 100% i Maison D’Irlande SARL – comhlacht Fhrancach bunaithe le maoin

Theach na hÉireann (Maison D’Irlande) i bPáras a bhainistiú.

15 Sócmhainní Dreasacht Airgid
CMS Tacaíocht Airgeadais Soláthar in aghaidh Iomlán

Caipitil do T&F Gannchion agus
(Taighde agus Forbairt) Rudaí Díscríofa

€'000 €'000 €'000 €'000

Iarmhéid Tosaigh ar an 1ú Eanáir 2003 7,288 1,704 (4,932) 4,060

Dreasachtaí In-aisghabhála Cealaithe (41) 0 0 (41)

Dreasachtaí In-aisghabhála curtha i Sonrasc chuig Comhlachtaí (925) (52) 0 (977)

Gannchion don Bhliain (2,140) 0 0 (2,140)

Soláthar don Bhliain 0 0 1,557 1,557
–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Glanghluaiseacht don Bhliain  (3,106) (52) 1,557 (1,601)
–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Iarmhéid Deiridh ar an 31ú Nollaig 2003 4,182 1,652 (3,375) 2,459
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

16 Féichiúnaithe

2003 2002
€'000 €'000

Méideanna a bheidh dlite taobh istigh de bhliain:

Féichiúnaithe Trádála 5,273 9,260

Réamhíocaíochtaí agus Ioncam Carntha 2,044 1,634

Infheistíochtaí Cothromais ag feitheamh le Conarthaí

Cáin Bhreisluacha (CBL) In-aisghabhála 922 1,194

Féichiúnaithe Eile 590 432
–––––––––– ––––––––––

8,829 12,520
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

17 Creidiúnaithe

2003 2002
€'000 €'000

Méideanna a bheidh dlite taobh istigh de bhliain:

Creidiúnaithe Trádála 4,490 6,281

Cánachas 372 1,315

Asbhaintí Párolla 52 (41)

Fabhruithe 5,048 5,701

Creidiúnaithe Tacaíochta Airgeadais agus Fabhruithe 668 2,056

Ioncam Iarchurtha Conartha AE 326 1,316

Ranníocaíocht leis an Státchiste 0 239

Creidiúnaithe CAT (Ioncam Iarchurtha Conartha AE san áireamh) 177 64

Eile 333 162
–––––––––– ––––––––––

11,466 17,093
–––––––––– ––––––––––

Nótaí Le Cur Leis Na Ráitis Airgeadais  (ar leanúint)

Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2003

Leathanach 86 Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2003



Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2003   Leathanach 87

18 Ceangaltais

a) Léasanna Oibriúcháin

Bhí an luach €7.242m (2002-€7.167m) ar íocaíochtaí faoi léasanna oibriúcháin ar fhoirgnimh, gearrtha sna ráitis airgeadais.

Beidh íocaíochtaí faoi Léasanna Oibriúcháin den luach €7.766m (2002-€7.216m) dlite i 2004.

Baineann said le léasanna a éagfaidh mar seo a leanas:

2003 2002
€'000 €'000

Éag an Léasa:

Taobh istigh de Bhliain 944 1,846

Idir Bliain agus 5 5,066 4,180

I ndiaidh 5 Bliana 1,756 1,190
–––––––––– ––––––––––

7,766 7,216
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

b) Ceangaltais Tacaíochta Airgeadais

Meastar go mbeidh an luach €467m (2002 – €516m) le híocaíochtaí amach anseo ó cheangaltais tacaíochta airgeadais, ar dhócha iad a bheith

ann, faighte de thoradh scéimeanna tacaíochta éagsúla – scéimeanna AE san áireamh.

c) Cistí Bunchaipitil agus Caipiteal Fiontair

Meastar go mbeidh an luach €43m (2002 – €54m) le híocaíochtaí amach anseo ó cheangaltais Chistí Bunchaipitil agus Caipiteal Fiontair, ar

dhócha iad a bheith ann, faighte de thoradh aontais chonarthacha éagsúla..

19 Baill an Bhoird – Faisnéisiú Beart

D’fhéadfadh le Enterprise Ireland, i ngnáthchúrsa an ghnó, tacaíocht airgeadais agus infheistíochtaí i scaireanna tosaíochta agus i ngnáth-

scaireanna a fhaomhadh. Chomh maith leis sin, d’fhéadfadh leo dul isteach ar shocruithe conartha le gnóthais a bhfuil baill de Bhord Enterprise

Ireland fostaithe iontu, nó a bhfuil suim eile acu iontu.

Ghlac Enterprise Ireland le nósanna imeachta de réir na dtreoirlínte curtha amach ag an Roinn Airgeadais maidir le faisnéisiú leasa ag Baill an

Bhoird. Lean Enterprise Ireland na nósanna imeachta sin le linn na bliana.

Le linn na bliana rinneadh Tacaíocht Airgeadais agus bearta eile a fhaomhadh agus a íoc le comhlachtaí a bhfuil Baill an Bhoird fostaithe acu, nó

a bhfuil baint eile ag na baill leo.

Déantar iad a shonrú mar seo a leanas:

2003 2002
€'000 €'000

Tacaíocht Airgeadais Faofa 5,664 232 

Tacaíocht Airgeadais Íoctha 5,155 5,023 

Íocaíochtaí le Soláthraithe 1,220 1,151 

Ioncam Faighte 276 584 

Chloígh Baill an Bhoird, agus Enterprise Ireland, leis na treoirlínte mar atá siad leagtha amach ag an Roinn Airgeadais maidir le leas pearsanta.

Ní bhfuair Baill an Bhoird doiciméadú an Bhoird faoin mbeart molta nuair a d’fhéadfadh le coinbhleacht leasa a bheith ann. Níor ghlac na baill

páirt nó níor fhreastal siad ar chruinnithe gaolta le cúrsaí ach oiread. Tá fáil ar sceideal na mbeart seo ach iarratas a dhéanamh.

20 Méid Comparáideach

Rinneadh figiúirí comparáideacha áirithe a athghrúpáil agus a athleagan amach ar an mbonn céanna leis na cinn don bhliain reatha.

21 Faomhadh na Ráiteas Airgeadais

Rinne Bord Enterprise Ireland na ráitis airgeadais a fhaomhadh ar an 12 Bealtaine 2004.

Nótaí Le Cur Leis Na Ráitis Airgeadais  (ar leanúint)
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Comhlacht Gníomhaíocht Costas Éadála
€’000

Advanced Surgical Concepts Ltd Táirgí Cúraim Shláinte 820
AEP Systems Ltd Boird Phroiseálaithe R-Thráchtála 1,128
AM Beo Ltd Bogearraí Ríomhaireachta 950
Aran Technologies Ltd Bogearraí Teileachumarsáide 763
Artic Web Ltd Bogearraí Idirlín 700
Aspect Software International Ltd Bogearraí Ríomhaireachta 667
C & F Tooling Ltd Innealtóireacht 741
Carbury Mushrooms Ltd Beacáin 946
Chanelle Pharmaceutical Earraí Cógaisíochta 982
Clearstream Technologies Ltd Feistí Leighis 650
Clubman Omega Ltd Déanamh Léinte 698
Comnitel Technologies Bogearraí Teileachumarsáide 1,609
Cork Plastics (Manufacturing) Píobáin Phlaisteacha 889
Datalex Bogearraí 664
Eblana Phoyonics Ltd Dé-óidí Léasair 845
Fexco Seirbhísí Airgeadais 3,222
Fineos Corporation Ltd Bogearraí le haghaidh Árachas Eorpach 2,192
Finsa Forest Product Déantóireacht Slischlár 3,174
Firecomms Ltd Snáithíní Optaice 698
Ge World Ltd Córais Bhogearraí 952
Glennon Bros Cork Ltd Sábhmhuilleoireacht 2,539
Healy Manufacturing Ltd Góiséireacht 997
Horseware Products Ltd Blaincéid Chapaill 667
Interactive Services Ltd Bogearraí r-fhoghlaim 686
J A Hickey & Co. Limited Éadaí Páistí 925
John Locke & Sons Driogaireacht Uisce Beatha 1,270
Lakeland Dairy Food Services Ltd Táirgí Déiríochta 706
Lett Group Ltd Próiseáil Iasc Sliogáin agus Iasc Eite 1,143
Magnetic Solutions Limited Comhpháirteanna Leictreonacha 902
Mallon Technology Ltd Próiseáil Sonraí 711
Medentech Ltd Taibléid Steirilithe Broidearnacha 806
Michael H Limited Éadaí Amuigh Ban 825
Microelectronics Development Service Ltd Trealamh Cumarsáide 1,224
Microsol Córais do Chuisniú 872
Navan Carpets / Trenstat Limited Cairpéid & Rugaí 1,492
Network 365 Ltd Malla Siopadóireacht R-Thráchtála 1,470
Nypro Waterford Ltd Scairdchartúis 1,905
Pentus Ltd Comhpháirteanna Leictreonacha 952
Performix Technologies Ltd Bogearraí Ríomhaireachta 952
Pleroma Ltd Beacáin 3,263
Rothbury Manufacturing Ltd Cosantóirí Tochta agus Piliúir 762
Scientific Systems Ltd Fearais Tomhais agus Rialaithe 686
Sigma Wireless Comhpháirteanna do Chumarsáid Mhóibíleach 667
Spectel Group Ltd Córais Chomhdhála Sonraí Gutha 1,270
Tanco Engineering Co. Ltd Innealra Feirme 635
Telekinesys Research Ltd Réitigh Ghnó Líonbhunaithe 681
Transware Ltd Bogearraí Ríomhaireachta 635
Trinity Biotech Plc. Trealamh agus Uirlisí Míochaine 2,760
Trintech (Holdings) Ltd Córas Seiceála Cártaí Creidmheasa 816
Tsunami Photonics Ltd Léasair Intiúnta 700
Woodroe Ltd Tithíocht Creat Adhmaid 1,122
Xiam Ltd Bogearraí Teileachumarsáide 762

59,093

Infheistíochtaí faoi bhun €0.635m 107,549
–––––––––––––

Iomlán { Nóta 14 (a)} 166,642
––––––––––––––––––––––––––
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An tIarthuaisceart
Sligeach +(353 71) 9159700 +(353 71) 9159701 Páirc Ghnó agus Teicneolaíocht Fion Arclain, Sligeach, Éire
Leitir Ceanainn +(353 74) 9169800 +(353 74) 9169801 Teach Portland, Bóthar an Phoirt, Leitir Ceanainn, 

Co. Dhún na nGall, Éire 

An tOirdheisceart
Port Láirge +(353 51) 333 500 +(353 51) 333 501 Páirc Thionsclaíoch Phort Láirge, Bóthar Chorcaí, Port Láirge, Éire 

An tIardheisceart
Corcaigh +(353 21) 480 0200 +(353 21) 480 0271 Teach Tionscail, Ascaill Rosa, Baile an Easpaig, Corcaigh, Éire 
Cill Áirne +(353 64) 71600 +(353 64) 71601 57 An Phríomhshráid, Cill Áirne, Co. Chiarraí, Éire 

An tIarthar
Gaillimh +(353 91) 735 900 +(353 91) 735 902 Páirc Ghnó Mervue, Gaillimh, Éire

Oifigí Margaidh 

Amstardam +(31 20) 676 3141 +(31 20) 671 6895 World Trade Center, Strawinskylaan 861, 
1077 XX Amsterdam, Netherlands 

Beijing +(86 10) 8448 8080 +(86 10) 8448 4282 c/o Commercial Section Embassy of Ireland, 
C612A Office Building, Beijing Lufthansa Centre, 
No: 50 Liangmaqiao Road, Chaoyang District, Beijing 100016, China 

Béal Feirste +(44 28) 90347555 +(44 28) 90347550 3rd Floor, Chamber of Commerce House,
22 Great Victoria Street, Béal Feirste BT2 7LX 

Beirlín +(49 30) 220 72 104 +(49 30) 220 72 295 Botschaft von Irland, Friedrichstrasse 200, 10117 Berlin 

Bostún +(1 617) 342 7124 +(1 617) 342 7220  101 Federal Street, Suite 1900, Boston, MA 02110, USA 

An Bhruiséil +(32 2) 673 9866 +(32 2) 672 10 66 Park Léopold, Rue Wiertz 50, Brussels 1050, Belgium 

Budaipeist +(36 1) 302 9604 +(36 1) 302 9607 Bank Center, Szabadság tér 7, Budapest 1054, Hungary 

Cóbanhávan +(45) 33 12 6090 +(45) 33 93 6390 Amagertorv 29B, 3. sal, Bankgården, 
DK-1160 Copenhagen K, Denmark 

Dubai +(971 4) 331 4493 +(971 4) 331 2294 1301, 13th floor, Crowne Plaza Commercial Tower, 
Sheikh Zayed Road, Dubai 

ar leanúint thall >
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Düsseldorf +(49 211) 470 590 +(49 211) 470 5932 Rolandstrasse 44, 40476 Düsseldorf, Germany 

Glaschú +(44 141) 332 3015 +(44 141) 332 0254 10 Claremont Terrace, Glasgow G3 7XR, Alba / Scotland 

Hong Cong +(852) 2845 1118 +(852) 2845 9240 Room 2107 Tower 2, Lippo Centre, 89 Queensway, 
Admiralty, Hong Kong 

Kuala Lumpur +(60 3) 2164 0616/ 0618 +(60 3) 2164 0619 Ireland House, 5th Floor South Block, The Amp Walk, 
218 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia 

Londain +(44 20) 7318 7600 +(44 20) 7318 7170 Ireland House, 150-151 New Bond St, London W1S 2TX, England 

Los Angeles +(1 310) 453 8404 +(1 310) 453 8407 1620 26th Street, Suite 470 South, Santa Monica, CA 90404, USA 

Maidrid +(34 91) 436 4086 +(34 91) 435 6603 Casa de Irlanda, Paseo de la Castellana, 46,3rd floor, 28046, Madrid, 
Spain 

Milan +(39) 028800991 +(39) 028690243 Via S. Maria Segreta 6, 20123 Milano, Italy 

Moscó +(7 095) 280 65 00 +(7 095) 230 27 63 c/o Commercial Section, Embassy of Ireland, 
+(7 095) 937 5943 Grokholski Pereulok 5, Moscow, Russia 

Munich +(49 89) 57 95 91 17 +(49 89) 57 95 92 00 Regus Business Centre, Landsbergerstrasse 155, 80687 Munich, 
Germany 

Nua-Eabhrac +(1 212) 371 3600 +(1 212) 371 6398 Ireland House, 345 Park Avenue, 17th Floor, 
New York N.Y. 10154-0037, USA 

Páras +(33 1) 53 43 1200 +(33 1)47 42 8476 33 rue de Miromesnil, 75008 Paris, France 

Prág +(420) 257 531 617 +(420) 257 532 224 Trziste13, 118 00 Prague 1, Czech Republic 

Riyadh +(966 1) 488 1383 +(966 1) 488 1094 c/o Embassy of Ireland, P.O. Box 94349, Riyadh 11693, Saudi Arabia 

Seoul +(82 2) 755 4967 +(82 2) 755 3969 15F Daehan Fire and Marine Insurance B/D 51-1 Namchang-Dong, 
Chung-Ku, Seoul 100-778, Korea 

Shanghai +(86 21) 6279 7088 +(86 21) 6279 7066 Commercial Section, Consulate General of Ireland, Suite 700A, 
Shanghai Centre, 1376 Nanjing Rd West, Shanghai 200040, China 

Silicon Valley +(1 650) 329 1414 +(1 650) 329 1818 100 Hamilton Ave, Suite 130, Palo Alto, CA 94301, USA 

Singeapór +(65) 6733 2180 +(65) 6733 0291 Ireland House, 541 Orchard Road #08–00, Liat Towers, 
Singapore 238881 

Stócólm +(46 8) 459 21 60 +(46 8) 661 75 95 Box 5737, Sibyllegatan 49, 114 87 Stockholm, Sweden 

Sydney +(61 2) 8233 6214 +(61 2) 9231 6769 Level 30, 400 George Street, Sydney NSW 2000, Australia 

Tóiceo +(81 3) 3263 0611 +(81 3) 3263 0614 Ireland House, 2-10-7, Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0083, Japan 

Vín +(43 1) 512 9685 30 +(43 1) 512 9685 40 Rotenturmstrasse 16-18/2, 1010 Vienna, Austria 

Vársá +(48 22) 646 9797 +(48 22) 646 5015 Humanska 10, 00-789 Warsaw, Poland 

Washington +(1 202) 462 3939  +(1 202) 232 5993 Embassy of Ireland, 2234 Massachusetts Ave, NW, 
ext. 3097 Washington DC 20008, USA 

An Éigipt/An Ghréig/ +(353 1) 206 6405 +(353 1) 206 6397 Market Development Europe,
Iosrael/An Tuirc/ Halla Mhuirfean, Bóthar na Trá, Dumhach Trá, 
Na Stáit Bhalcánacha/ Baile Átha Cliath 4.
Na Stáit Bhailteacha 
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