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04
Is é ár misean ag Enterprise Ireland

ná forbairt na gCuideachtái
Éireannacha de chaidhdeán
domhanda chun seasamh daingean
amach i margaí an domhain, as a
dtiocfaidh méadú sa rathúnas
náisiúnta agus réigiúnach.

Don Aire Fiontar, Trádala agus Fostaíochta

De réir an Achta um Fhorbairt Tionscail (Enterprise Ireland) 1998, tá
an tuarascáil agus ráitis airgeadais don bhliain 2004 á dtíolacadh ag
Enterprise Ireland.

Patrick J Molloy Cathaoirleach

Frank Ryan Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Patrick Molloy (ar chlé) Cathaoirleach An Bhoird Enterprise
Ireland le Frank Ryan Príomhoifigeach Feidhmiúcháin.

EIAR 2004 Irish 9th  17/6/05  11:26 am  Page 3



Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2004

04
Sa bhliain 2004 thug cuideachtaí Éireannacha a

n-aghaidh go dúshlánach ar mhargaí nua, ar iomaíocht

ghéar ó sholáthraithe ar lú a gcostais táirgthe, ar euro

láidir agus ar an éileamh seasta atá ann ar an nuáil ar an

margadh domhanda. Léiríonn an rath leanúnach atá ar a

gcuid easpórtála, agus a bhfás corparáideach, an dea-

thoradh atá ar a meon straistéiseach agus ar a

ndúthracht i leith a gcuid gnó a bhrú chun cinn agus cur

le geilleagar na hÉireann.   

Ráiteas an Chathaoirligh
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Bhain cliaint Enterprise Ireland díolacháin iomlán easpórtála de

€10,167 billiún amach sa bhliain 2004, fás de 5.6% i

gcomórtas le 2003.  Bhain siad díolachán iomlán de €24,405

billiún amach lena n-áirítear díolacháin bhaile, ardú de 4.3%.   

Chruthaigh cliantchomhlachtaí 11,898 postanna nua sa bhliain

2004, 7,934 díobh sin ina ngnóthacháin fostaíochta céad uaire.

Cailleadh 13,215 post san iomlán. Dá bharr sin tháinig meath

glan de 1,317 ar an bhfostaíocht.i. ísliú de 60% maidir le líon

glan na bpostanna a cailleadh  i gcomórtas le 2003.

Tá tionscal na hÉireann agus an fhiontraíocht thar a bheith

tábhachtach don eacnamaíocht agus don sochaí; go háirithe

mar gheall ar an tionchar suntasach a bhíonn ag

gníomhaíochtaí na gcuideachtaí Éireannacha ar an

eacnamaíocht réigiúnach. €17 billiún de chaiteachas párolla

agus soláthair a bhí ann dá mbarr i rith na bliana 2004,

caiteachas a chuaigh chun leasa gach contae in Éirinn.  

Tá Bord Enterprise Ireland meáite ar an gcaighdeán rialaithe

chorparáidigh is airde a bhaint amach, i gcomhréir leis an

bhfreagracht atá ar Enterprise Ireland mar ghníomhaireacht

reachtúil.  Chun é sin a dhéanamh cuireann an Bord prionsabail

dea-rialaithe mar atá siad sonraithe sa Chód Cleachtais um Rialú

Comhlachtaí Stáit (An Roinn Airgeadais 2001) i bhfeidhm.

Chomh maith leis sin tá sé geallta ag an mBord agus ag an

mbainistíocht go mbeidh a gcuid gníomhaíochtaí uile, bíodh

siad clúdaithe go sonrach sa chód nó ná bíodh, á rialú ag na

prionsabail eiticiúla agus eile atá intuigthe ann. 

D’éirigh Barry O’Halloran as bheith ina bhall de Bhord

Enterprise Ireland i mí Iúil 2004, de réir Alt 9(8) agus (9) den

Acht Um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht Éireann), 1998. Bhí

Barry ina bhall ó bunaíodh Enterprise Ireland sa bhliain 1998

agus rinne sé sárobair ar an mBord i rith na mblianta

foirmitheacha sin.   Thar cheann an Bhoird gabhaim buíochas ó

chroí le Barry as ucht feabhas a thiomantais  agus a chuid

oibre.   Ar an 17 Meán Fómhair 2004 d’ainmnigh Mary Harney

TD, Tánaiste agus Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta Gerard

O’Malley and Margaret Daly ar an mBhord.  Is Stiúrthóir

Bainistíochta é Gerard O’Malley ar Malley & Associates

Intersearch.  Is Comhairleoir Imshaoil í Margaret Daly  (Margaret

Daly Consulting Ltd.).  Beidh Gerry agus Margaret ag tabhairt

taithí luachmhar leo go Bhord Fhiontraíocht Éireann. 

Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leis na Ranna Rialtais

uile as ucht na sár-thacaíochta a thug siad d'Enterprise Ireland,

lena n-áirítear: Roinn an Taoisigh; an Roinn Fiontar, Trádála agus

Fostaíochta; an Roinn Talmhaíochta agus Bia; an Roinn

Cumarsáide, Mara agus Acmhainnaí Nádúrtha; an Roinn

Oideachais agus Eolaíochta; an Roinn Airgeadais, an Roinn

Gnóthaí Eachtracha.  

Mo bhuíochas freisin dár bpáirtithe eile, lena n-áirítear: Bord

Bia; Bord Iascaigh Mhara; FÁS; Forfás; IDA Ireland,

InterTradeIreland, Science Foundation Ireland, An tÚdarás um

Ard-Oideachas, Shannon Development, Údarás na Gaeltachta

agus Gníomhaireachtaí Stáit eile, comhpháirtithe tionscail agus

institiúidí tríú leibhéil. Bainim an-sásamh as bheith ag obair

gualainn ar ghualainn le comhpháirtithe dá leithéid chun leas

thionscal na hÉireann.

Patrick J Molloy
Cathaoirleach
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04
In 2004, léirigh cuideachtaí Éireannacha go raibh siad

meáite ar a bheith rathúil agus go leathnóidis amach sa

mhargadh domhanda, in ainneoin athruithe in éilimh an

mhargaidh agus an bhrú ó mhargaí íoschostais ar nós na

Síne agus Lár agus Oirthear na hEorpa. Tá siad ag

glacadh go fonnmhar leis an athrú atá de dhíth chun

teacht slán agus a bheith rathúil i margaí an domhain. 

Tuairisc an Phríomhoifigigh
Fheidhmiúcháin
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Braitheann rathúnas eacnamaíocht na hÉireann, anois níos mó

ná riamh, ar fhás ár gcuideachtaí féin. Tá bunús an rathúnais

seo sa taighde, sa tráchtálú, sa táirgíocht agus i ndíol táirgí

agus seirbhísí breisluacha le margaí ar fud an domhain.  Níl an

múnla táirgeachta íoschostais ar fáil níos mó do chuideachtaí

Éireannacha. Is gá dóibh dul san iomaíocht le gníomhaíochtaí

ardluacha a bhaineann dianúsáid as eolas chun tacú le postanna

agus le rátaí pá atá measartha ard.  Tacaímid go láidir le

nuálaíocht agus  cruthaitheacht ár gcliantchuideachtaí agus

bímid ag obair go dlúth leo chun acmhainn iomaíochta agus

scála níos airde a bhaint amach.  

Cur Chuige Nua Tá ár bhfócas athraithe againn in Enterprise

Ireland agus rinneamar athbhreithniú leitheadach ar ár straitéis

agus ar ár gcuspóirí. Bhí sé seo faoi stiúir ag ár gcliaint, ag

taighde margaidh, obair an Ghrúpa um Stráitéis Fiontraíochta,

an Grúpa Feidhmiúcháin Idir-Ranna, Forfás, An Roinn Fiontair,

Trádála agus Fostaíochta, An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus

Bord Enterprise Ireland. 

Táimid tiomanta dá bharr seo do straitéis nua le béim mhór ar

thaighde agus nuáil, fás easpórtála, acmhainn iomaíochta agus

fiontraíocht chun i bhfad níos mó cuideachtaí nua ardfháis le

han-chumas easpórtála a chur ar fáil.  Táimid ag díriú go háirithe

ar fhás chothrom réigiúnach a bhaint amach, gné bhunúsach

den rath eacnamaíoch in Éirinn. Ar an iomlán, tá sé d’aidhm

againn cabhrú le cuideachtaí Éireannacha chun go bhfásfaidh

siad ina bhfiontair féinchothaitheacha, scálaithe agus iad i láthair

go láidir sa mhargadh idirnáisiúnta.  

Mar chuid dár bhfócas nua rinneadh athruithe eagraíochtúla

laistigh de Enterprise Ireland.  Rinneadh baill foirne sa bhaile

agus thar lear a athshuíomh chun go n-oibreoidis níos dlúithe le

cliaint ar bhonn aonair agus ar bhonn earnála. Tá aonaid

tiomanta gnó curtha ar bun chun comhoiriúnú níos fearr a

dhéanamh idir riachtanas an chliaint agus an mhargaidh, ina

measc Aonad Idirnáisiúnta Díolacháin agus Comhpháirtíochta,

faoi cheannas Gerry Murphy; agus Aonad Taighde agus

Tráchtálaithe Fheidhmigh, faoi Fheargal Ó Móráin. Tá trí aonad

earnála nua bunaithe againn chomh maith chun fás a spreagadh

sna réimsí lárnacha seo: margaí bia agus miondíola tomhaltóirí;

bogearraí, seirbhísí agus earnálacha atá ag teacht chun cinn;

agus margaí tionsclaíocha agus eolaíochtaí saoil. 

Mar chuid dár gcur chuige nua, tabharfaidh Rannóg tiomanta

Cuideachtaí Ardphóiteinsil Nua tacaíocht do gach fiontraí a a

bheidh ag bunú fiontair a bhfuil ardphóiteinseal easpórtála

iontu.  Tá na hacmhainní aige sin chun oibriú le fiontraithe de

réir mar a théann a ngnó ar aghaidh ó chéim an chéad

choincheap go dtí an chéim tosaigh agus ar aghaidh as sin go

tuilleadh fáis agus forbartha. Chomh maith leis sin tá Rannóg

Scálala bunaithe againn chun líon na bhfiontar beag agus

meánach Éireannach a fhásann go leibhéal gnólachtaí scálaithe

tionsclaíocha a mhéadú. Tá teacht chun cinn cuideachtaí

scálaithe dá leithéid an-tábhachtach do rathúlacht leanúnach na

heacnamaíochta in Éirinn.

Ba chuid an-tábhachtach dár n-iarracht chun an tseirbhís dár

gcliaint a fheabhsú í Cairt na gCliant a seoladh i mí Mheán

Fómhair 2004. Gné bhunúsach is ea Cairt na gCliant in ár n-

iarracht chun feabhas intomhaiste a sholáthar i gcaighdeán na

seirbhíse a ofrálaimid do chliaint.  
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Díolacháin easpórtála a bhaint amach: Tá Enterprise

Ireland dírithe go príomha ar rathúnas idirnáisiúnta a bhaint

amach do chliantchuideachtaí. Mhéadaigh ar easpórtálacha

iomlána na gcliant de 5.6% in 2004 go €10.167 billiún.

D’fhás easpórtálacha go Tuaisceart na hEorpa de 7.2% go

€6.0 billiún. Ba  í an RA an margadh easpórtála aonair ba

mhó  i gcónaí a bhí ag ár gcliaint, an margadh is mó dár

gcuid i gcríocha Thuaisceart na hEorpa, le €4.63 billiún in

easpórtálacha, méadú de 6.3%. Bhí an fás ba mhó in

easpórtalacha chuig an Áis le fás 19.6% go €501 milliún. Bhí

fás easpórtála i gcuid mhaith earnálacha. Ba í an earnáil bhia

agus mhiondíola an ceann ba mhó le heaspórtálacha de

€6.78 billiún, ardú de 4.1% ó 2003, agus bhí fás láidir i bhfo-

earnáil na bhfeolta príomhúla ag 11.2%. Ba í an earnáil ba

mhó fáis ná bogearraí, seirbhísí agus na hearnálacha atá ag

teacht chun cinn, a léirigh  fás 10.4% go €1.2 billiún. 

Thug Enterprise Ireland tacaíocht ghníomhach do 177 cliant

chun dul isteach i margaí nua trínár gcúnamh le straitéisí iontrála

margaidh, ár líonra oifigí thar lear agus trí spás oifige a chur ar

fáil. Bhí 107 easpórtálaithe céaduaire ann agus bhunaigh 154

cuideachta láithreacht úr sa mhargadh in ionaid thar lear.   

D’eagraigh Enterprise Ireland os cionn 9,500 cruinnithe

díolacháin do chliaint agus chuir 56 misean sa bhaile agus i

gcéin cliaint in aithne do cheannaitheoirí barrleibhéil. Chomh

maith leis sin, d’éascaigh 21 aonach trádála deiseanna nua

margaidh do 199 cliant. Bionn páirt géibheannach ag deiseanna

líonratithe agus comhpháirtíochta aga baile agus thar lear, chun

naisc trádála agus eolais a fhorbairt.  

Bhí an leibhéal nua comhpháirtíochta a aontaíodh in 2004 idir

Enterprise Ireland agus an National Institutes of Health (NIH) i

SAM, príomheagraíocht taighde leighis an domhain, ar cheann

de na torthaí ba mhó a d’eascair as na gníomhaíochtaí seo.

Faoin  gcomhaontú seo ceapadh ionadaí de chuid Enterprise

Ireland chuig an NIH. Ba chóir go méadódh an ceapachán seo

leibhéal, fiúntas agus scóp na gníomhaíochta T&F i bhfiontair

eolaíochtaí gnó na hÉireann ar na slite seo: socruithe

comhoibríocha straitéiseacha a chur chun cinn le heolaithe den

scoth; teicneolaíochtaí comhlántacha a incheadúnú ó phunann

mhaoin intleachtúil an NIH; agus gníomhaíocht dhíreach

díolacháin easpórtála a ghineann ioncam a chur chun cinn.

Infheistiú i dtaighde agus i nuáil: Tá dlús curtha ag

Enterprise Ireland lena iarracht chun tacú le táirgí agus le

seirbhísí nuálacha a thugann buntáistí uathúla breisluacha do

chustaiméirí i margaí an domhain. Tá ár dtacaíocht dírithe ar

thrí leibhéal: T&F inchuideachta, Taighde Bunaithe ar

Fheidhmeanna agus Eolaíocht agus Taighde Idirnáisiúnta.

Rinneadh €30 millliún a fhaomhadh faoin Chiste Iomaíoch

Taighde, Teicneolaíochta agus Nuála mar thaca do 154

tionscadal T&F inchuideachta agus rinneadh €20 milliún eile a

infheistiú tríd an Scéim Tionscnamh T&F. Chun tacú le taighde

tiomanta ag feidhmchláir (taighde feidhmeach), chuireamar

€14.6 milliún ar fáil tríd an gCiste Tráchtálaithe. Chomh maith

leis sin tugadh tacaíocht do 52 tionscadal comhoibritheacha

idir cuideachtaí agus coláistí tríd an Tionscnamh

Comhpháirtíochtaí Nuála.   

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2004

Táimid dírithe ar chúig mhór-réimse gníomhaíochta:  

• Díolacháin easpórtála a bhaint amach  
• Infheistiú i dtaighde agus i nuáil  
• Iomaíocht trí tháirgiúlacht   
• Ag tosnu agus uas-scálú
• Fiontraíocht réigiúnach a thiomáint  

EIAR 2004 Irish 9th  17/6/05  11:26 am  Page 8



Iomaíocht trí tháirgiúlacht: Déanann Enterprise Ireland an

nasc díreach atá idir feabhsú na táirgiúlachta agus ardú ar an

acmhainn iomaíochta i margaí an domhain a chur chun cinn

go gníomhach. Bímid ag obair go dlúth le cliaint agus le

heagraíochtaí idirnáisiúnta chun tacú leis an nuáil i

dtáirgiúlacht cliaint a bhaineann le táirgí nua a fhorbairt, le

héifeachtúlachtaí próisis, forbairt bhainistíochta agus dul chun

cinn  teicneolaíoch. Chuireamar €5.7 milliún ar fáil do chliaint

in 2004 ar mhaithe le forbairt acmhainní daonna, mar chuid

d’infheistiú iomlán de €14 milliún sa tionsclaíocht.  

Ag tosnú agus uas-scálú: Is cuid lárnach de straitéis

Enterprise Ireland é cuideachtaí nua-bhunaithe nuálacha a

bhfuil ardphóiteinseal  fáis easpórtála iontu a spreagadh

agus tacú leo. Thug Enterprise Ireland tacaíocht do 65

nuachuideachta in 2004 ar fud na n-earnálacha uile agus

dúblaíodh líon na nuachuideachtaí a bhunaigh fiontraithe

eisimirceacha go dtí 10% den iomlán.  Is gné thábhachtach

den bhfás leanúnach eacnamaíoch í líon na gcuideachtaí

Éireannacha a bhaineann scála amach a mhéadú. Tá aonad

tiomanta bunaithe ag Enterprise Ireland chun tacú go

sonrach le cuideachtaí scálaithe.   

Fiontraíocht réigiúnach a thiomáint chun tosaigh: : Is

cuid lárnach d’fhás leanúnach eacnamaíoch na hÉireann

agus eochairchuspóir de chuid Enterprise Ireland é an fás

eacnamaíoch a thiomáint chun tosaigh sna réigiúin.  Tá

athbhreithniú ar ár straitéis um tacú le forbairt réigiúnach

curtha ar bun. Bímid ag obair go dlúth le cuideachtaí

áitiúla gnó, le hinstitiúidí tríú leibhéil agus le líonraí eile

gnó chun nuachuideachtaí, fiontair thánaisteacha agus

leathnú gnó a spreagadh agus a chur chun cinn. Leanaimid

orainn ag comhinfheistiú leis an earnáil phríobháideach

chun maoiniú caipitil fiontraíochta a fhorbairt agus tá

sainordaithe réigiúnacha anois ag ceithre chiste chaipitil

fiontraíochta. Osclaíodh seacht nIonad Fiontraíochta Pobail

(IFP) ar fud na tíre in 2004 chun tacú le fiontair áitiúla. Tá

97 IFP ag feidhmiú ar fud na réigiún anois, le hinfheistiú de

€23 milliún ó Enterprise Ireland, agus 3,000 fostaí acu.

Táimid ag tacú i gcónaí le spás fiontraíochta a fhorbairt ar

fud na réigiún, ina measc spás gorlainne in Institiúidí

Teicneolaíochta, Ollscoileanna agus sna moil nua

teicneolaíochta Webworks.     

Airgeadas agus infheistíocht: Tugann Enterprise Ireland

tacaíocht d’fhorbairt na tionsclaíochta in Éirinnn trí

infheistíochtaí díreacha i gcuideachtaí aonair agus chomh

maith leis sin trí infheistíocht i gcistí caipitil fiontraíochta.

Thug Enterprise Ireland tacaíocht do 163 tionscadal

suntasacha infheistíochta. Díobh seo, bhí 51 tionscadal

suite i Réigiúin na Teorann, Lár na Tíre agus an Iarthair. Ina

measc bhí: T&F (Taighde agus Faisnéis), nuachuideachtaí,

leathnúcháin, bainistíocht agus acmhainnní daonna agus

forbairt ríomhGhnó. 

Bhí gealltanais iomlána airgeadais de €75 millliún déanta ag

Enterprise Ireland in 2004. Bhí infheistíocht scairchaipitil de

€25 milliún ann; €33.8 milliún i T&F, oiliúint agus tacaíocht

eile chun cumas a bhreisiú; agus tacaíocht caipitil agus

fostaíochta de €16 milliún ar mhaithe le leathnú cumais. 

Réadaigh Enterprise Ireland €13.1 as scaireanna a dhíol

agus fuascailtí agus €1.9 milliún i ndíbhinní as a phunann

cothromas féin le linn 2004.  

Bhí Enterprise Ireland páirteach i dtacú le Cistí Caipiteal

Fiontraíochta ó 1994 i leith faoi dhá thionscnamh: an Beart

Síolchaipitil agus Caipiteal Fiontraíochta (Clár Oibriúcháin

1994-1999) agus an Clár Síolchaipitil agus Caipiteal

Fiontraíochta (An Plean Náisiúnta Forbartha 2000-2006). In

iomlán, tá tacaíocht tugtha ag Enterprise Ireland do 30

ciste caipiteal fiontraíochta difriúla trí cheangaltais de

€143 milliún. Tá €545 milliún in iomlán á bhainistiú ag na

cistí seo dá bharr sin. 

8+9
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Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt do sholúbthacht
agus d’obair chrua fhoireann Enterprise Ireland agus
go háirithe dá bpáirtíocht dhearbhghníomhach i
bhforbairt agus i bhfeidhmiú ár stráitéise nua.  Agus ba
mhaith liom cur le buíochas an Chathaoirligh  dár
gcomhpháirtithe go léir sa tionsclaíocht agus sa Rialtas
as an tacaíocht agus an chabhair a thugann siad dúinn
i gcónaí.  Ní staonfaimid dár n-iarrachtaí chun ionchais
ár gcliant a shásamh agus a shárú. 

Frank Ryan
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2004

Patrick Molloy (ar chlé) Cathaoirleach An Bhoird Enterprise
Ireland le Frank Ryan Príomhoifigeach Feidhmiúcháin. 
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Costas in aghaidh an phoist
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Costas tacaíochta gach poist in 2004 (praghsanna 2004).  Áirítear an costas in 
aghaidh an phoist trí gach caiteachas gníomhaire ar gach gnólacht le linn na 
tréimhse a chur san áireamh. Ní áirítear ach postanna a cruthaíodh i rith 
gach tréimhse seacht mbliana, agus a bhí fós ann ag deireadh na tréimhse. 

14,858         15,200         14,385         15,116         14,522         10,777           9,408          9,846           8,961           7,956

1. Tógáil Inniúlachta €24m

2. Tógáil Cumais €18m

3. Cistí Cothromais agus Caipitil Fiontraíochta €42m

4. Bonneagar Teicneolaíochta agus Eolaíochta €64m

5. Glanchostas Oibriúcháin €86m

IOMLÁN  €234m

1. Líonra seirbhísí Cliaintí €31m

2. Líonra Oifigí thar lear €18m

3. Líonra Oifigí Áitiúla €6m

4. Tacaíocht don Eolaíocht agus don Nuáil €15m

5. Tacaíocht do Sheirbhisí Corparáideacha €16m

IOMLÁN  €86m

Miondealú ar ghlanchostas oibriúcháin €mEnterprise Ireland: Cionroinnt Cistí €m
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Achoimre ar thorthaí eochairspriocanna corparáideacha 2004

SPRIOC TORADH
Easpórtálacha (gnóthachain €1.250b €1.045b
chomhlána) 
Postanna nua (céad-uaire) 8,000 7,934
Nuachuideachtaí 65 65
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Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2004

04
1 Díolacháin Easpórtála a Bhaint Amach
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ATHSTRUCHTÚRÚ MAR FHREAGRA AR NA hATHRUITHE I

RIACHTANAIS CHLIAINT  Tá athstruchtúrú déanta ag

Enterprise Ireland ar a líonra oifigí thar lear mar gheall ar

éilimh nua sa mhargadh agus aiseolas ó chliaint.  Tá cúig

réigiún déanta de mhargaí an domhain atá ag tuairisciú do

rannóg amháin – Díolacháin agus Comhpháirtíochtaí

Idirnáisiúnta. Is iad seo na réigiúin –

- Tuaisceart na hEorpa

- Deisceart na hEorpa, An Meánoirthear agus an Afraic 

- An Ghearmáin, Lár/Oirthear na hEorpa, agus na Balcáin  

- An Áise

- Críocha Mheiriceá  

Chomh maith leis sin, cuireadh béim úr ar scileanna teicniúla

agus díolacháin ár bhfoirne thar lear ionas gur fearr is féidir le

Enterprise Ireland cabhrú go héifeachtúil le cliantchuideachtaí

buntáiste iomaíoch a ghnóthú i margaí nua. " Cuireadh

atheagar ar sheirbhísí ár líonra idirnáisiúnta agus tá ceithre

chatagóir ar leith anois ann:  " Ag tosú ar an easpórtáil:

Tairgimid tacaíocht spriocdhírithe do easpórtálaithe nua.

Déanann foireann Enterprise Ireland deiseanna nua margaidh a

aithint agus a mheasúnú, agus aiimsíonn siad custaiméirí

poitéinsiúla dóibh siúd atá ag easpórtáil den chéad uair.

Déanaimid comhpháirtithe agus bealaí dáiliúcháin a fháil,

cuairteanna ar an margadh a éascú agus iad a oiriúnú do

riachtanais an chliaint, saineolas rochtana margaidh a sholáthar

agus mionmheastóireachtaí iardain a dhéanamh ar mhargaí

agus ar chustaiméirí poitéinsiúla.  " Easpórtálacha a fhás: I

measc na seirbhísí atá ann do easpórtálaithe atá ann faoi láthair

tá deiseanna, custaiméirí agus comhpháirtithe nua margaidh a

aithint; agus tacaíocht ar an talamh chun caidreamh le

custaiméirí tábhachtacha  a chothú agus straitéis margaidh a

fhorbairt.  Eagraímid turais sa mhargadh áitiúil chomh maith,

a thugann deis dóibh casadh ar phríomhchinnteoirí áitiúla

agus ar chustaiméirí tábhachtacha.  " Sain-Seirbhísí

tacaíochta díolacháin: Tá spás oifige, aonaid ghorlainne,

seirbhísí aistriúcháin, tacaíocht rialúcháin, cumarsáid

mhargaíochta agus cúnamh CP (caidreamh poiblí), aonaigh

thrádála agus tógáil caidrimh le ceannaitheoirí, sa

spriocmhargadh agus in Éirinn, san áireamh sa tacaíocht seo.

Ofrálaimid comhairle chomh maith faoi cheisteanna rialúcháin,

faoi fhoinsiú allamuigh ar mhaithe le hacmhainn iomaíochta a

fheabhsú agus faoi na deiseanna atá le tapú as teicneolaíocht

ón iasacht.  " Cur in aithne Tríú Páirtí: Cuirimid soláthróirí

seirbhísí gairmiúla in aithne dár gcliaint chun cabhrú leo le

ceisteanna áitiúla ar nós cúrsaí dlí, earcaíochta, maoinithe,

cumaisc, bailiú fiacha agus CP/fógraíocht. 

FORLÉARGAS  AR AN MARGADH D’éirigh go maith le

heaspórtálacha na gcuideachtaí Éireannacha in 2004, i

ndiaidh an athbhorradh fáis a tháinig faoin eacnamaíocht

Is fócas ar leith de chuid Enterprise Ireland é tacú
le cliantchuideachtaí ina n-iarrachtaí chun
díolacháin idirnáisiúnta a bhaint amach.  Rinne
easpórtálaithe na hÉireann go maith in ainneoin
na gcúinsí deacra trádála a bhí ann le blianta
beaga anuas agus in 2004 thóg siad ar an teacht
aniar sin agus d’oiriúnaigh iad féin do na
hathruithe sna margaí domhanda.  

Gerry Murphy
Díolacháin agus Comhpháirtíocht Idirnáisiúnta
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dhomhanda sa dara leath de 2003.  Tháinig feabhas ar

dhíolacháin easpórtála ó chliaint Enterprise Ireland, ardú de

5.6% ó 2003, go €10.167 billiún. Ba í an earnáil bhia agus

miondíol tomhaltóirí an earnáil easpórtála ba mhó le €6.78

billiún in iomlán, fás de 4.1%. Bhí an fás earnála ba mhó i

mbogearraí, seirbhísí agus earnálacha atá ag teacht chun

cinn, le méadú 10.4% go €1.2 billiún. Bhí méadú 3.8% ar

tháirgí tionsclaíocha agus eolaíochtaí saoil go €1.9 billiún.  "

Ar an iomlán, ghnóthaigh cliaint Enterprise Ireland 863

custaiméir, dáilitheoir nó comhpháirtí nua in 2004, an chuid is

mó díobh sin i dTuaisceart na hEorpa nó san Áise. Chomh

maith leis sin, bhunaigh 154 cliantchuideachta de chuid

Enterprise Ireland láithreacht margaidh i rith na bliana agus

chuaigh 177 cuideachtaí isteach i margaí easpórtála nua.  "

Tá Tuaisceart na hEorpa ar an margadh easpórtála is mó i

gcónaí. Mhéadaigh easpórtálacha go Tuaisceart na hEorpa de

7.2% go €6.0 billiún. Is í an earnáil bhia agus miondíola

tomhaltóirí an earnáil easpórtála is mó i gcónaí le €4.2

billiún, méadú de 5.8%.  I measc na bhfo-earnálacha a rinne

go maith bhí feolta príomhúla, le méadú 12.6% agus

innealtóireacht a mhéadaigh de 9.6%.  Is í an RA an margadh

easpórtála aonair is mó dár gcliaint san iomlán go fóill, agus

is í an margadh is mó  i dTuaisceart na hEorpa í.  Cheannaigh

an RA féin 4.3 billiún dár gcuid easpórtálacha, méadú de

6.3%. Déiríocht agus deochanna an fho-earnáil ba mhó sa RA

le €1.5 billiún in easpórtálacha. Bhí an fás ba mhó sna meáin

dhigiteacha, ríomhFhoghlama agus oideachais, a d’fhás

23.5% go €56.6 milliún. Chuir 47 chuideachta láithreacht

nua margaíochta ar bun i margaí Thuaisceart na hEorpa agus

cheap 299 díobh custaiméirí, dáilitheoirí nó comhpháirtithe

nua.  " Bhí méadú beag, 1%, ar easpórtálacha go Críocha

Mheiriceá go €1.1 billiún. Bia agus miondíol tomhaltóirí an

earnáil is mó i gcónaí le díolacháin €472 milliún, agus bhí fás

láidir sa bhfo-earnáil bhia tomhaltóirí go háirithe, a

mhéadaigh de 52.2% go €9.1 milliún. Mhéadaigh bogearraí,

seirbhísí agus earnálacha atá ag teacht chun cinn de 14.6%

go €398.3 milliún. Bhunaigh aon chuideachta is fiche

láithreacht sa mhargadh thar lear agus fuarthas 120

custaiméirí, dáilitheoirí nó comhpháirtithe. Bhí 57 cliant ag

easpórtáil go Críocha Mheiriceá den chéad uair, 35 díobh sin

nár easportáil in aon chor  roimhe sin.  " Mhéadaigh

easpórtálacha go dtí Deisceart na hEorpa, an Meánoirthear

agus an Afraic 7.7% go €940.6 milliún. Ba í an earnáil bhia

agus miondíol tomhaltóirí an earnáil easpórtála ba mhó sa

réigiún seo chomh maith le €677.9 milliún. Bhí an fás ba

mhó i dtáirgí tionsclaíocha a d’ardaigh 14.6% go €103.2

milliún, agus laistigh den earnáil sin bhí fás 34.1% sa bhfo-

earnáil foirgníochta agus adhmaid. Ceapadh 75 custaiméir,

dáilitheoir nó comhpháirtíocht agus bhunaigh 15 cliant

láithreacht sa réigiún. Thosaigh fiche cliant ag easpórtáil chun

an réigiúin chomh maith.  " Tháinig titim bheag, 3.7%, ar

easpórtálacha go dtí An Ghearmáin, Lár agus Oirthear na

hEorpa, agus na Balcáin, go €705.6 milliún. Bhí titim de

39.9% ar easpórtálacha leictreonacha, agus 38.3% ar bhia

tomhaltóirí go háirithe.  Déiríocht agus deochanna an fho-

earnáil ab fhearr a chuaigh chun cinn le hardú de 11.7% go

€234.9 milliún. Bhí an fás i bhfoirgníocht agus adhmad agus

in eolaíochtaí saoil agus ceimiceáin ar fheabhas chomh maith,

le fás de 47.8% agus 27.3% go €44.6 milliún agus €32.6

milliún faoi seach. Bhí fiche cliant ag easpórtáil chuig an

réigiún den chéad uair agus ghnóthaigh 134 cliant

custaiméirí, dáilitheoirí nó comhpháirtithe nua sa mhargadh.

" Bhí an fás ba mhó in easpórtálacha chun na hÁise, 19.6%,

agus iomlán na n-easpórtálacha chun an réigiúin cothrom le

€501.5 milliún. Bia agus miondíol tomhaltóirí an earnáil ba

mhó anseo chomh maith ag €222.7 milliún, fás de 8.8%.

Mhéadaigh easpórtálacha táirgí tionsclaíocha 50.5% go

€100.3 milliún agus ghnóthaigh leictreonaic, innealtóireacht

agus eolaíochtaí saoil go háirithe. In iomlán, roghnaigh 28

cliantchuideachta an Áise dá margaí nua easpórtála, rud a

léiríonn an méadú i dtábhacht agus i gcumas an réigiúin sa

trádáil domhanda. Ghnóthaigh 235 chuideachta custaiméirí,

dáilitheoirí nó comhpháirtithe nua sa réigiún.

CEANNAITHEOIRÍ Á dTABHAIRT CHUIG CLIAINT  Is fócas

gníomhaíochta tábhachtach de chuid Enterprise Ireland é

deiseanna nua díolacháin a chruthú do chliaint le

ceannaitheoirí ar leith. Is éard atá i gceist anseo ná

ceannaitheoirí oiriúnacha agus lucht tionchair a aimsiú,

deimhin a dhéanamh dá spéis inár gcliaint, iad a chur in

aithne dá chéile, agus an dul chun cinn eatarthu a leanúint.

" Bhí 9,528 cruinniú cliant/ceannaitheora ar fad ann in 2004

sna hearnálacha agus sna margaí go léir.  Ba san Áise a

rinneadh óstaíocht ar fhormhór na gcruinnithe

cliant/ceannaitheora le 2,904 cruinniú, agus bhí 2,556 san

Eoraip. Cuireadh tús le 1,989 i gCríocha Mheiriceá agus bhí
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Tá Tyrone Productions ar cheann de phríomhchuideachtaí léirithe teilifíse

neamhspleácha na hÉireann. Sa bhliain 2004, mhéadaigh a chuid

onnmhairithe faoi 15% nuair a leathnaigh an chuideachta i margaí na Stát

Aontaithe agus na Ríochta Aontaithe, agus shocraigh an chuideachta

roinnt eochairbheart dáiliúcháin san Astráil freisin.

Bhunaigh John McColgan agus Moya Doherty Tyrone

Productions i 1987 agus tá cáil idirnáisiúnta air de bharr

léiriú agus stiúradh ‘Riverdance the Show’. Chruthaigh

agus léirigh an chuideachta searmanas oscailte na gCluichí

Speisialta Oilimpeacha in 2003 don teilifís freisin. Is iomaí

genre atá san áireamh sa líon clár dá chuid a bhuaigh

duaiseanna, lena n-áirítear drámaíocht, cláir faisnéise agus

cláir shiamsaíochta do mhargaí náisiúnta agus

idirnáisiúnta.  " Bhí rath suntasach onnmhairíochta ar

Tyrone Productions in 2004 a chuir le gnó na cuideachta

sna Stáit Aontaithe, ag leagadh bunsraithe dá rath

fadtéarmach onnmhairíochta. Bhuaigh an chuideachta

coimisiún ón gcraoltóir WLIW USA sna Stáit Aontaithe dá

DVD ‘Riverdance The Best of Ten Years’. Leathnaigh Tyrone

a chuid dáiliúcháin sna Stáit Aontaithe freisin le dhá

tháirge nua a rinne siad i mbliana.  " Tar éis comhráite

idir Enterprise Ireland agus Channel 4, bhí Tyrone

Productions ar cheann de na chéad chuideachtaí a bhuaigh

áit ar thionscnamh ardghradaim traenála an chainéil, The

Broadcast Researcher Development Programme. Déanann

Enterprise Ireland comh-mhaoiniú ar rannpháirtíocht na

cuideachta sa tionscnamh. Cuireann sé diantraenáil ar fáil

don taighdeoir atá rannpháirteach mar aon le rochtain ar

eagarthóirí coimisiúnaithe craolta i meáin uile chraolta na

Ríochta Aontaithe.  " Chomh maith leis sin, tá cuairt

eagraithe ag Enterprise Ireland do chuideachtaí léirithe

Éireannacha ar phríomheagarthóirí coimisiúnaithe Channel

Four in 2005 agus bhuaigh Tyrone Productions an

coimisiún chun ríl taispeántais a dhéanamh a léireodh

saineolas thionscal léirithe na meán in Éirinn. Anuas air sin

chabhraigh Enterprise Ireland le Tyrone Productions

bualadh le príomhcheannaitheoirí sna Stáit Aontaithe agus

chuidigh sé le cuairt fiosraithe na cuideachta sna Stáit

Aontaithe in 2004. 

www.tyroneproductions.ie

04
Tyrone Productions
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1,256 sa Ghearmáin, i Lár agus Oirthear na hEorpa agus sna

Balcáin. Lena chois sin, bhí 823 cruinniú i nDeisceart na

hEorpa, sa Mheánoirthear agus san Afraic.  " Buntáiste as

caidreamh le ceannaitheoirí domhanda: Tá Aonad

Cuideachtaí Domhanda speisialta curtha ar bun  chun an

caidreamh le cuideachtaí roghnaithe ilnáisiúnta a neartú ar

son na gcliant.  I measc a chuid spriocanna tá: infheistíocht ó

na cuideachtaí seo i gcuideachtaí Éireannacha a éascú, go

háirithe cuideachtaí nuabhunaithe; maoin intleachtúíl a

aistriú; agus rochtain a éascú ar eolas díolaíochta,

margaíochta agus tionsclaíochta. I measc na n-earnálacha a

ndírítear orthu tá: teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide,

earraí cógaisíochta, eolaíochtaí saoil, gléasanna míochaine

agus gluaisteánaíocht.  " Mar thoradh ar an gcéad teagmháil,

tháinig roinnt cuideachtaí  ilnáisiúnta ar cuairt go hÉirinn chun

deiseanna poitéinsiúla gnó le cliaint Enterprise Ireland a mheas.

Rinneadh bróicéireacht mar shampla ar dheiseanna

straitéiseacha infheistithe caipiteal fiontraíochta dár

gcliantchuideachtaí le comhpháirtithe roghnaithe ar nós Siemens

Mobile Acceleration, infheisteoir luathchéime gan sreang agus

líne cábla an chuideachta Siemens Communications. 

Samplaí eile de ghníomhaíochtaí cliaint/ceannaitheora:

An RA: Faoi Chlár na hEarnála Poiblí 2004 – Comhpháirtíocht

le Buachan, rinne Enterprise Ireland óstaíocht ar shraith

imeachtaí do chuideachtaí bogearraí agus seirbhísí

Éireannacha a dhíríonn ar an Earnáil Phoiblí sa Ríocht

Aontaithe agus in Éirinn. Bhí sé d’aidhm aige tuiscint a chur

ar fáil i dtaca leis na próisis sholáthair phoiblí agus na

príomhshuimeálaithe córais agus béim a chur ar na deiseanna

comhpháirtíochta a d’fhéadfadh a bheith ann dá chliaint.

Thug an ócáid deis do chliaint bualadh le suimeálaithe córais,

ina measc Anite, BT, CSC, Esat BT, Microsoft, Northgate agus

ionadaithe ón NHS agus ón rialtas áitiúil. Bhí 44 chuideachta

as Éirinn páirteach sa togra. Tá dhá chaidreamh

comhpháirtíochta láidir bunaithe dá bharr ó shin agus

comhaontaithe eile á bhforbairt.  " SAM: Tháinig Misean

Trádála BioPharma ar cuairt go hÉirinn as SAM i mí na

Samhna ar mhaithe le deiseanna comhoibre agus

comhpháirtíochta straitéiseacha a bhunú. Bhuail naoi gcinn

de na cuideachtaí is tábhachtaí i SAM, Institiúidí Náisiúnta

Sláinte agus Ollscoileanna Cornell agus Rice, le

21chuideachta Éireannacha.  " Ballstáit nua an AE: Thug

Enterprise Ireland 70 ceannaitheoir as ballstáit nua an AE go

hÉirinn díreach sular tháinig siad isteach san AE. Chas siad le

soláthróirí reatha agus poitéinsiúla de chuid na hÉireann le

linn clár cruinnithe a heagraíodh.  " An Astráil agus an

Nua-Shéalainn: Thug ceannaitheoirí as na hearnálacha

ríomhFhoghlama, teileachumarsáide, seirbhísí airgeadais agus

innealra talmhaíochta san Astráil agus sa Nua-Shéalainn cuairt

ar sholáthróiri Éireannacha chun comhaontais dáiliúcháin

agus deiseanna díolacháin a réiteach.  " An Spáinn, An

Iodáil agus an Phortaingéil: Bhí cruinnithe ag grúpa de 29

cinnteoir tábhachtacha in earnáil na mbogearraí

ríomhaireachta le 50 cuideachta Éireannacha. Tá na

cuideachtaí seo ag cur isteach tairiscintí  ar dheiseanna gnó

sna margaí seo ar fiú níos mó ná €4 mhilliún iad.  " An

Iaráin: I mí na Nollag, thug 19 suimeálaí córais de chuid an

Rialtais agus na hearnála príobháidí as Cumann Faisnéisíochta

na hIaráine cuairt ar Éirinn ar chuireadh ó Enterprise Ireland.

Bhuail siad le 50 cuideachta Éireannacha, a bhformhór as na

hearnálacha baincéireachta agus ríomhFhoghlama.   

MISIN THRÁDÁLA AGUS AONTAÍ TRÁDÁLA THAR LEAR

Tá misin agus aontaí trádála riachtanach chun líonraí a

chothú agus noda díolacháin a fháil  agus chun caidreamh a

fhorbairt idir cuideachtaí Éireannacha agus ceannaitheoirí sna

margaí easpórtála.  " D’eagraigh Enterprise Ireland 77

misean agus aonach trádála in 2004. Cruthaíonn na

tionscnaimh thábhachtacha seo deiseanna díolachán díreach,

comhpháirtíochta agus dáiliúcháin do chliantchuideachtaí.

Tá samplaí anseo thíos de chuid de na misin seo in 2004:

Misean Trádála chuig an Iaráin agus an Mhuireascail: Ba é

seo an chéad misean trádála chun na hIaráine le níos mó ná

10 mbliana. Ghlac ocht gcuideachta agus fiche páirt sa

mhisean san Iaráin, in Aontas na nÉimireachtaí Arabacha agus

san Aráib Shádach agus d’eagraigh Enterprise Ireland os cionn

220 cruinniú le ceannaitheoirí.   " Dhá Mhisean Trádála

chuig an Astráil/an Nua-Shéalainn: Bhí ocht

gcliantchuideachta ábalta os cionn 100 cruinniú agus

deiseanna líonraithe  a eagrú le ceannaitheoirí tábhachtacha

áitiúla mar thoradh ar mhisean trádála a dhírigh ar sheirbhísí

airgeadais agus teileachumarsáide.  Shínigh cuideachtaí

Éireannacha cúig chomhaontú athdhíola agus fuarthas dhá

chustaiméir nua.  " Chuaigh an dara misean trádála chuig

an Astráil/an Nua-Shéalainn, le hocht gcliant trealaimh
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Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2004

Tá sé riachtanach líonra idirnáisiúnta a bhunú chun caidreamh a chothú idir an

tionsclaíocht, an t-aos léinn, agus an pobal leathan eisimirceach. Tá trí chuspóir

ag Enterprise Ireland lena thograí idirnáisiúnta líonraithe: daoine a bhfuil taighde

nuálach ar bun acu a spreagadh chun a gcuid eolais a roinnt le taighdeoirí

Éireannacha nó chun cur fúthu in Éirinn; feidhmeannaigh d’ardchumas a

mhealladh ar ais go hÉírinn chun a bheith páirteach inár bhfórsa oibre nó chun a

ngnó féin a bhunú; teangmhálacha idirnáisiúnta a spreagadh chun bealach

isteach ina dtíortha féin a ullmhú do lucht easpórtála na hÉireann.

Cuireann an pobal eisimirceach Éireannach raidhse deiseanna

ar fáil don líonrú. Cuireadh béim ar leith ar na naisc

idirnáisiúnta gnó seo a spreagadh  agus a chur ag obair. Is

samplaí iad seo leanas de chuid de na tograí: " Gairmithe

Óga Éireannacha: Bhunaigh Enterprise Ireland an gréasán

Young Irish Professionals i mí Meithimh 2003 sa RA. Cuireann

an líonra seo an deis ar fáil d’éisimircigh as Éirinn chun eolas a

roinnt agus caidreamh a bhunú eatarthu féin. Spreagtar iad

chun filleadh ar Éirinn chun a ngnó féin a chur ar bun nó

tabhairt faoi thaighde agus cabhraíonn sé le comhlachtaí

Éireannacha atá ag iarraidh cos isteach a fháil ar mhargaí

easportála. Ó bunaíodh é tá fás tagtha ar an líonra agus os

cionn 1,200 ball acu. Tá cúlra in earnálacha  éagsúla ag na

baill: seirbhísí airgeadais, dlí, foilsitheoireachta agus sna

tionscail chruthaitheacha. " TechLink UK Ireland:  Is líonra é

seo de shaineolaithe i dtionscal na heolaíochta. Is nasc é idir

ionadaithe ón RA agus ó Éirinn a mhalartaíonn eolas, nuacht

agus sainscileanna. D’fhreastail os cionn 180 eolaithe agus

fiontraithe den scoth ar chomhdháil bhunaithe an líonra i

Londain, chun fás thionscal eolaíochta saoil na hÉireann a

phlé. " Ireland- UAE Business Group; chruthaigh  agus

sheoil Enterprise Ireland an grúpa líonra seo i Dubai le

comhoibriu Frank Fahy T.D. an tAire Stáit sa Roinn Fiontair,

Trádala agus Fostaíochta. Tá sé d’aidhm aige líonra de lucht

gnó na hÉireann atá ag obair in Eimireachta Aontaithe na

hAráibe a chruthú, agus iad a thabhairt le chéile trí

chruinnithe líonraithe uair sa ráithe. Ó bunaíodh é tá os cionn

150 ball sa ghrúpa. " BioLink USA-Ireland: Is comhlacht

líonraithe é seo a nascann os cionn 700 eisimirceach a bhfuil

taithí acu sna heolaíochta saoil ar fud SAM le hinstitiúidí agus

le tionscail in Éirinn. Tá sé d’aidhm aige caidreamh a chothú i

measc a chuid ball chun na heolaíochtaí saoil a fhorbairt i

suíomhanna tráchtála, acadúla agus Rialtais in Éirinn. Tá

fiontair nua tosaithe in Éirinn dá bharr, agus tá breis

infheistíochtaí agus comhpháirtíochtaí faighte ag comhlachtaí

sna heolaíochtaí saoil in Éirinn i ngeall air.

04
An raibh fhios agat? 

Líonra Idirnáisiúnta Eisimirceach a Chothú

Ag ocáid Techlink UK Ireland, bhí (ó chlé):  Michael Ahern TD, Aire
Stáít, Trádála Idirnáisiúnta; Maurice Treacy, Stiúrthóir Rannóg
Biteicneolaíochta, SFI; Dame Bridget Ogilvie, Cathaoirleach, Ollamh
ar cuairt, University College London agus Stephen Hughes,
Bainisteoir Táirgí Tionscail agus Eolaíochtaí beatha, Enterprise
Ireland RA.  

Uachtarán BioLink USA-Ireland, an Dochtúir Denis Headon ag caint ag
Comhdhail Bithaisnéisíochta i mBaile Átha Cliath.  
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Easpórtálacha

2003 €9.629 billiún

2004 €10.167 billiún

Díolacháin nua easpórtála (ollghnóthachain )* +€1,045 milliún

Ollchaillteanais -€507 milliún

Glanfhás +5.6%

* Tá gnóthachain easpórtála a thaifid cuideachtaí tráchtearraí feola agus déiríochta, suim de €260 milliún, san áireamh
Foinse: Suirbhé Bliantúil Gnó Forfás/Enterprise Ireland

thalmhaíochta, in 2004. Ba chuid lárnach de pháirtíocht ár

gcliant an t-aonach trádála i New South Wales ar a dtugtar

Australian National Field Day.  Mheall an ócáid sin os cionn

800 taispeántóir agus timpeall 35,000 buntáirgóir agus

díoltóirí nó dáilitheoirí talmhaíochta. Táthar ag súil go n-

eascróidh beagnach €600,000 i ndíolacháin easpórtála as an

ócáid. " Misean Trádála chun na hUngáire: : Ba é Michael

Ahern, TD, An tAire Trádála Idirnáisiúnta, a bhí i gceannas ar an

ochtú misean trádála chun na hUngáire in 2004. Bhí 17

gcuideachta ó na hearnálacha tionsclaíocha, earraí cógaisíochta,

troscáin, imshaoil agus seirbhísí páirteach.  " TechLearn – Nua

Eabhrac: Rinne Enterprise Ireland óstaíocht ar shé chuideachta

ríomhFhoghlama as Éirinn ag an taispeántas trádála seo, an

ócáid ríomhFhoghlama is tábhachtaí i margadh na Stát

Aontaithe. Chuir cuideachtaí Éireannacha a dtáirgí agus a

seirbhisí ar taispeáint agus bhuail siad le ceannaitheoirí

tábhachtacha san earnáil.

LÍONRÚ IDIRNÁISIÚNTA AGUS COMHROINNT EOLAIS

Cuireann imeachtaí líonraithe fóram den scoth ar fáil do

ghairmíthe tionscail chun réimsí saineolais ar leith, agus na

forbairtí is déanaí in earnáil, a phlé. Mar shampla, reachtáil

Enterprise Ireland sraith seimineár faoi mhargadh na hÁise.

Ina measc: Tús Maith sa tSeapáin; I mBun Gnó san India; An

Iomaíocht sa tSín; agus An Banda Leathan sa Chóiré. Bhí

réimse leathan earnálacha faoi chaibidil inár n-imeachtaí i

SAM: an tseodóireacht, fóntais, ríomhFhoghlaim agus

seirbhísí airgeadais. Bhí imeachtaí eile ann chun eolas a

mhalartú in 2004, ina measc: Bricfeasta Gnó do

Phríomhaire na Síne: Ar son Enterprise Ireland agus ar

mhaithe le naisc eacnamaíochta agus trádála a chur chun

cinn tuilleadh, bhí an Tánaiste Mary Harney, TD, ina óstach ag

bricfeasta gnó dá Shoilse, Wen Jiabao, Príomhaire

Dhaonphoblacht na Síne. Bhí níos mó ná 140 duine as

earnálacha gnó agus oideachais na hÉireann páirteach.  "

Ócáid líonraithe Telechumarsáide Moibílí sa Ghearmáin:

Thug Enterprise Ireland agus Ambasadóir na hÉireann chun

na Gearmáine cuireadh do chinnteoirí ardleibhéil as tionscal

moibíleach na Gearmáine bualadh le 14 de

phríomhchuideachtaí teicneolaíochta moibílí na hÉireann. Bhí

daoine tábhachtacha ó na móroibritheoirí agus ó na

mórsholáthróirí uile i láthair. Chuidigh sé leis na cliaint a ghlac

páirt naisc a fhorbairt agus a gcuid idirbheartaíochta lena

sprioc-chustaiméirí a bhrostú.   " Ócáid Líonraithe Gnó na

hEilbhéise: Reachtáladh  an ócáid seo i Zurich agus bhí an

tAire Trádála Idirnáisiúnta, Michael Ahern, TD, agus

Ambasadóir na hÉireann chun na hEilbhéise mar óstaigh.

D’fhreastail os cionn 80 ar an ócáid, ina measc cinnteoirí

sinsearacha agus lucht tionchair as mórchuideachtaí

Eilbhéiseacha.  " Clár Brostaithe Gnó san RA: Tá sé

d’aidhm ag an gclár seo cliantchuideachtaí Éireannacha a

nascadh le brostaitheoir gnó sa mhargadh – saineolaí cáiliúil

tionscail as earnáil ar leith le taithí, naisc agus eolas chun tacú

le leathnú na gcuideachtaí agus lena bhforbairt in

eochairmhargadh easpórtála. Ó seoladh an clár san RA tá 19

sannadh faoi lánseol nó ag feitheamh ar fhaomhadh. 
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Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2004

Is déantúsóir líonta iascaigh agus cuideachta seirbhíse idirnáisiúnta do thionscal

na hiascaireachta é Swan Net Gundry.  Sna Cealla Beaga i gContae Dún na

nGall atá sé lonnaithe agus tá láimhdeachas €16 milliún ag an gcuideachta;

35% de sin ag teacht ó easportálacha. Ardú  de 10% in easportálacha ab ea é

sin sa bhliain 2004 de réir mar a bhí Swan Net Gundry ag leathnú isteach i

margaí ar nós na  Stáit Aontaithe, an Ríocht Aontaithe, an Ástráil agus an tSíle. 

Chuir an rath a bhí ar an gcuideachta go hidirnáisiúnta ar

a cumas leathnú amach tráth a raibh cúrsaí trádála deacair

i dtionscal na hiascaireachta i gcoitinne.   Straitéis a bhí

bunaithe ar éagsúlú margaí agus táirgí ba chúis le

rathúnas na cuideachta. Chun go mbeidh  an chuideachta

in ann an ceann is fearr a fháil ar iomaitheoirí áitiúla ina

spriocmhargaí, ní mór di seirbhís áitiúil a sholáthar dá

custaiméirí chun na líonta agus táirgí eile a chothabháil.

" Sa bhliain 2004, d’oscail Swan Net Gundry ionad

seirbhíse sa tSíle, ag cur leis na sé ionad eile atá aici sa

Ríocht Aontaithe agus sna Stáit Aontaithe. Tá an leibhéal

sin tiomantais sa mhargadh riachtanach chun díolacháin a

fháil agus chun custaiméirí a choinneáil sa chaoi is go

mbainfidh siad úsáid as an tseirbhís arís.  " Bíonn an

chuideachta ag infheistiú i gcónaí i dtaighde margaidh

agus i nuálaíocht táirge.  Chuidigh Enterprise Ireland le

Swan Net Gundry i dtaca le straitéis, le Forbairt agus

Taighde, agus le tacaíocht ar an láthair óna chuid oifigí

thar lear.  " Ar mhaithe le héagsúlacht thosaigh Swan

Net Gundry le déanaí ag táirgeadh líonta spóirt chomh

maith le líonta slándála le haghaidh an tionscal tógála.  Tá

fairsingiú breise beartaithe agus tosóidh an chuideachta ag

onnmhairiú go dtí spriocmhargaí nua taobh amuigh den

Eoraip.   Faoi láthair tá céad ball foirne ar fostú ag Swan

Net Gundry, 75 díobhsan bunaithe i nDún na nGall. 

www.swannetgundry.com

04
Swan Net Gundry
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Easpórtálacha – 2004 de réir Príomhcheantar Margaidh* (€ milliún)

2003 2004 Fás 2003-2004

Tuaisceart na hEorpa 5,605 6,008 +7.2%

An Ghearmáin, Lár & Oirthear na hEorpa na Balcain 733 706 -3.7%

Críocha Mheiriceá 1,113 1,123 +0.9%

Deisc. na hEorpa, an Meánoirthear agus an Afraic  873 941 +7.8%

An Áise 419 501 +19.6%

An chuid eile den Domhan 239 279 +16.7%

Iomlán 8,982 9,558 +6.4%

* Níl díolacháin a thaifid Bord Bainne san áireamh  
Foinse: Suirbhé Bliantúil Gnó Forfás/FEnterprise Ireland

Easpórtálacha – 2004 de réir Rannóg Eochairchliaint (€ milliún) 

2003 2004 Fás 2003-2004

Bogearraí, Seirbhísí & Earnálacha atá ag Teacht Chun Cinn 1,123 1,240 +10.4%

Margaí Tionsclaíocha agus Eol. Saoil 1,873 1,945 +3.8%

Bia & Margaí Miondíola Tomhaltóirí 6,511 6,779 +4.1%

CAN 122 203 +66.4%

Iomlán 9,629 10,167 +5.6%

Foinse: Suirbhé Bliantúil Gnó Forfás/FEnterprise Ireland

Easpórtálacha Cliaint– 2004 Gnóthachain agus Caillteanais (€ milliún)

Earnáil 2003 Ollghnóthachain Ollchaillteanais 2004 Easpórtála Fás Glan
Easpórtálacha

Bogearraí, Seirbhísí & Earnálacha atá ag 

Teacht Chun Cinn 1,123 +149 -32 1,240 +10.4%

Margaí Tionsclaíocha agus Eol. Saoil 1,873 +260 -188 1,945 +3.8%

Bia & Margaí Miondíola Tomhaltóirí 6,511 +537 -269 6,779 +4.1%

CAN 122 +99 -18 203 +66.4%

Iomlán 9,629 +1,045 -507 10,167 +5.6%

Foinse: Suirbhé Bliantúil Gnó Forfás/Enterprise Ireland
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Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2004

Chuir Misean Trádála Enterprise Ireland go dtí an tSeapáin agus an Choiré in 2004 tús

le sraith nua tionscnamh chun trádáil na hÉireann le margaí na hÁise a athfhócasú

agus a neartú.  Bhí sí mar aidhm ag an misean, a raibh an tUasal Micheál Ó Máirtín,

TD, an tAire Fiontair, Trádála agus Fostaíochta i gceannas air, próifíl na hÉireann ag

leibhéal rialtais agus gnó a ardú sa dá mhargadh tábhachtacha seo.  Úsáideadh an

misean freisin le comhpháirtíochtaí agus deiseanna díolacháin do chuideachtaí

Éireannacha a chur chun cinn le heagraíochtaí sa dá thír.

San iomlán, bhí 40 cuideachta páirteach sa mhisean chuig Seoul

agus Tóiceo, ó rannóga Theicneolaíocht an Eolais, oideachais,

telecom, seirbhísí innealtóireachta, bia mara agus cluichí ar líne,

go háirithe. Bhí cruinnithe príobháideacha ag na rannpháirtithe

le cuideachtaí móra na Seapáine agus na Coiré, á gcur ar an

eolas faoina gcuid táirgí agus a gcuid seirbhísí. " Le linn an

mhisin, seoladh clár nua de chuid Enterprise Ireland agus Bhord

Oideachais Idirnáisiúnta na hÉireann chun seirbhísí idirnáisiúnta

oideachais a fhógairt sa Choiré agus sa tSeapáin araon.  Tá an t-

oideachas idirnáisiúnta ar cheann de na réimsí is mó fáis sa

rannóg seirbhísí idirnáisiúnta ar fud an domhain, agus tá

deiseanna fáis ann dóibhsiúd a chuireann oideachas ar fáil in

Éirinn.  In 2003 / 2004, thuill coláistí Éireannacha €300 milliún ó

mhic léinn eachtracha, agus tá líon na mac léinn ón gCoiré, ón

tSeapáin, ón tSín agus ón India ag fás i gcónaí. " Osclaíodh

oifig nua Enterprise Ireland i Seoul le linn an mhisin.  Ag an

ócáid oscailte mhalartaigh Enterprise Ireland meabhrán tuisceana

leis an Korea Game Development and Promotion Institute le

comhfhiontair ghnó sa tionscal cluichí a chur chun cinn.  Tá

margadh ardfhorbartha cluichí ag an gCoiré, ar fiú $1.27 billiún

é agus tá póiteinseal nach beag ansin do chuideachtaí

Éireannacha deiseanna atá ag teacht chun cinn san Eoraip agus i

Meiriceá Thuaidh a thapú trí shocruithe comhpháirtíochta leis an

gCoiré. " Is é margadh na Seapáine an dara geilleagar is mó

ar domhan.  San am atá caite ba dheacair briseadh isteach sa

mhargadh sin i ngeall ar chaomhnaitheacht agus constaicí

cultúrtha, ach tá sé athraithe agus idirnáisiúnaithe le blianta

beaga anuas.  Is é an dúshlán atá ann anois na deiseanna a

thapú agus an tSeapáin ag oscailt a margaí d’onnmhairithe

eachtracha. " Is í an Choiré Theas an 12ú eacnamaíocht is mó

ar domhan, agus tá beagnach 50 milliún de dhaonra aici.  Is

beag eolas atá ag muintir na Coiré ar Éirinn, ach chuir Enterprise

Ireland tús le feachtas nua le linn an mhisin trádála chun

inniúlachtaí na hÉireann a léiriú, chomh maith le táirgí agus

seirbhísí na soláthraithe Éireannacha sa mhargadh a aibhsiú.

04
Misean Trádála go dtí an tSeapáin agus an Choiré

Enterprise Ireland agus KGDI (Institiúid Forbartha agus Fógraíochta
Ríomhchluichí an Chóiré) Malairt MOU ar an 15ú Samhain 2004 ag an ocáid
oscailte san oifig i Seoul, i láthair bhí an tAire Micheál Martin TD Aire Fiontar,
Trádála agus Fostaíochta, agus  Ambasadóir na hÉireann go dtí An Chóiré:
(ó chlé) an tUasal Conor Murphy,   Ambasadóir na hÉireann sa Chóiré;  An
Dochtúir Jong Sik, Uachtarán KGDI, agus Micheál Martin TD Aire Fointar,
Trádála agus Fostaíochta. 

Tóiceo Samhain 2004: Micheál Martin TD Aire Fiontar,
Trádála agus Fostaíochta, agus Liam Shanahan,
Stiúrthóir Banistíochta, Shanahan Engineering.

An raibh fhios agat? 
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Mar chuid don misean trádála go dtí An Chóiré agus an tSeapain, d oscail Enterprise Ireland oifig nua  i Seoul
Dé Luan 15ú Samhain. Sa bpictúir ón taobh chlé: An tUasal Conor Murphy Ambasadóir na hEireann sa
Chóiré; an tUasal Jung Byung-chul SB, LG CNS Co Ltd agus Cathaoirleach Cumann Tionscail Bogearraí an
Chóiré, Micheál Martin TD, Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíocta; agus An Dochtúir Jong-Sik Woo, Uachtarán
Institiúid Forbartha agus Chuir Chun Chinn Cluiche an Chóiré. 

Morgan Connolly,  Stiúrthóir Bainistíochta Long Haul Technologies, ag
míniú buntaistí an aercúisín LongRest ag ocáid preas i dTóiceo nuair a
d fhógair sé go raibh an cúisín roghnaithe dos na suíocháin i ngach
rang cábain san aerliongeas nua A330-300 agus B747-400 le CAL.
Déantar an suíochán agus cuirtear isteach é ag Koito Industries i
Yokohama, An tSeapain.

Micheál Martin TD, Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíocta agus Frank Ryan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Enterprise Ireland ag déanamh greann leis an róbó cainteach Asimo ar cuirt go seomra
taispeántais le NTT CoCoMo i dTóiceo , Samhain 2004 tar éis cruinniú leis an tUasal Kunio Ishikawa Leas Uachtaráin, sinsearach NTT DoCoMo (le feiceáil ar chúl) agus an tUasal Rie Ina chun
deiseanna domhanda a phlé do cuideachtaí na hÉireann le NTT DocoMo.

22+23
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Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2004

04
2 Ag infheistiú i dTaighde & Nuáil
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Ag teacht le Clár Lisbon de chuid an AE, agus leis an tuarascáil

is déanaí don Choiste Idir-Rannach ar Eolaíocht, Theicneolaíocht

& Nuáil dár teideal: Ag Tógáil Eacnamaíocht Faisnéise na

hÉireann, tá athstruchtúrú déanta ag Enterprise Ireland ar a cur

chuige lena tacaíocht a mhéadú i gcás réimsí Taighde &

Forbartha agus Nuála. " Is faoi na ceannteidil seo a thagann

ár gcuid gníomhaíochtaí i gcás Taighde & Nuála: Taighde &

Forbairt Inchomhlachta; Taighde feidhmbhunaithe; agus

Eolaíocht agus Teicneolaíocht Idirnáisiúnta.

TAIGHDE AGUS FORBAIRT INCHUIDEACHTA Tacaíonn

Enterprise Ireland i gcónaí le cuideachtaí táirgí agus seirbhísí

nua nuálaíocha a fhorbairt trínár nAonad um Theicneolaíocht,

Uathoibriú agus Tháirgiúlacht. I 2004, rinneadh infheistíocht

€50 milliún i gcuideachtaí le tacú le gníomhaíochtaí Taighde

& Forbartha inchuideachta.  Ceadaíodh €20 milliún le tacú le

54 tionscnamh i gcliantchuideachtaí de chuid Enterprise

Ireland tríd an Scéim Tionscadal Taighde & Forbartha (ar

tugadh an Scéim Cumasaithe Taighde & Forbartha uirthi

roimhe seo).  Chomh maith leis sin cheadaigh an Scéim

Taighde, Teicneolaíochta & Nuála (TTN) maoiniú de os cionn

€30 milliún do 154 tionscnamh Taighde & Forbartha in Éirinn.

" Léirigh suirbhé de chuid TNS/MRBI a rinneadh go luath i

2004 ar bheagnach 100 cuideachta a maoiníodh faoi Scéim

TTN, gur chuir os cionn 85% de na cuideachtaí táirgí nua ar

fáil agus go ndearna trí cheathrú díobh foireann nua Taighde

& Forbartha a earcú de bharr infheistíocht TTN.  Luaigh os

cionn 60% de chuideachtaí buntáistí eile maidir le: pleanáil

straitéiseach chun táirgí nua a fhorbairt; ord tosaíochta agus

costasú feidhmchlár; gineadh smaointe; agus mapáil

teicneolaíochta. " Threisigh athbhreithnithe ar chás-staidéir

áirithe a rinne comhairleoirí neamhspleácha an dea-thionchar

atá ag caiteachas seo TTN freisin.  I gcás go leor cuideachtaí,

thug siad na torthaí seo a leanas faoi deara de bharr a mbaint

leis an scéim TTN: feabhas ar dháileadh acmhainní don

Taighde & Forbairt; feabhas ar eolas agus scileanna foirne;

feabhas ar nósmhaireachtaí agus ar bhainistíocht Taighe &

Forbartha; agus comhoibriú feabhsaithe idir rannóga éagsúla

den chuideachta.  Samplaí ar leith de bhearta tacaíochta

eile a cuireadh ar fáil le haghaidh T & F inchomhlachta iad

seo leanas: Feachtas Feasachta Taighde & Forbartha: I

2004, lean Enterprise Ireland lena cuid seimineár eolais do

chuideachtaí ar fud na hÉireann mar aon le seisiúin straitéise

trí lá duine-le-duine ina ndiaidh le comhairleoirí roghnaithe.

D'fhreastail 160 rannpháirtí san iomlán ó áiteanna ar fud na

hÉireann ar na seimineáir eolais seo. " Tionscadal

Bhainistíocht Nuála: Cuireann an tionscadal seo traenáil ar

fáil ar gach gné de bhainistíocht nuála agus T & F, le réimse

cúrsaí ón mbunleibhéal go dtí ardteagasc spriocdhírithe, ag

tabhairt an-aird ar riachtanais foirne teicniúla agus

Is iad an nuáil agus cruthú táirgí agus seirbhísí
sofaisticiúla a thiomáineann fás inmharthana i
ngnó agus i bhforbairt eacnamaíochta.  Is cuid
lárnach de straitéis Enterprise Ireland é tacú le
gníomhaíochtaí ceannródaíocha dá leithéid.  

Feargal Ó Móráin
Taighde Feidhmeach agus Tráchtálú      
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Soláthraíonn Creganna Medical Devices raon gléasanna seachadta don tionscal

gléasanna míochaine, gléasanna atá nuálaíoch agus íostreáiteach. Le seacht mbliana

anuas, tá fás tagtha ar an gcuideachta atá lonnaithe i nGaillimh, agus tá sí anois mar

cheannródaí domhanda ó thaobh fearsaidí hipeafeadáin-bhunaithe a tháirgeadh. Tá os

cionn 250 duine fostaithe sa chuideachta. I 2004, ní hamháin gur tháinig fás 42% ar

láimhdeachas bliantúil na cuideachta, ach tháinig forás ar an gcuideachta freisin sna

Stáit Aontaithe, an margadh easpórtála is mó dá cuid, trí chomhfhiontar do rannóg

seirbhísí deartha na cuideachta.

Tá dul chun cinn Creganna bunaithe ar nuálaíocht. Chomh

maith leis an bhfás a tháinig ar an gcuideachta i 2004 tháing

ardú 217% ar infheistíocht Taighde agus Forbartha (R&D) na

cuideachta. Feidhmíonn an chuideachta cur chuige faoi

tharraingt ag an teicneolaíocht atá dírithe ar an gcustaiméir

maidir lena straitéis nuálaíochta, agus mar thoradh air sin

táirgítear teicneolaíochtaí nua a chuireann ar chumas

custaiméirí táirgí nua agus nuálaíocha a thabhairt chuig an

margadh. Leis an gcur chuige seo cothaítear

dlúthchaidreamh le custaiméirí ionas go mbíonn an taighde i

gcónaí dírithe chun freastal ar éilimh an mhargaidh.  " Deir

Príomhfheidhmeannach Creganna, Helen Ryan: "Cuirimid

luach ollmhór ar nuálaíocht. Tá cuid mhór acmhainní curtha i

leataobh againn do thaighde agus d’fhorbairt le roinnt

blianta anuas agus is é sin is príomhchúis lenár rathúlacht

ghnó.  " Tá tacaíocht tugtha ag Enterprise Ireland do

Creganna trí infheistíocht T&F (TTN_ Taighde, Teicneolaíocht,

Nuálaíocht), trí chúnamh a thabhairt dóibh dul isteach sa

mhargadh agus trí fhorbairt a dhéanamh ar an margadh

easpórtála. Chuir infheistíocht TTN i 2004 ar chumas

Creganna cur lena inniúlachtaí in eolaíocht ábhar, sna

teicneolaíochtaí próisis agus i ndearadh agus forbairt tairgí.

Tá infheistíocht déanta ag an gcuideachta i saotharlann

miotaleolaíocha le gairid, agus tá an ionstraimíocht is nuaí

ar fad istigh ann, lena n-áirítear trealamh with Leictreon

Mhicreascópachta Scanacháin (LMS) agus acmhainní chun

cóir theasa a chur ar mhiotal. Mar thoradh ar an infheistíocht

sin seolfar comh-mhiotal ardfheidhmíochta nua do fhearsaidí

hipeafeadáin i 2005. Tá taighde déanta ag an gcuideachta

freisin ar a cuid teicneolaíochtaí a fheidhmiú i gcás micrea-

tháirgí, agus seolfar an chéad cheann díobh sin i lár 2005.

" Mar gheall ar ócáidí líonraithe Enterprise Ireland i

spriocmhargaí difriúla, go speisialta sna Stáit Aontaithe agus

in Iosrael, tá fáil ag Creganna ar chustaiméirí nua agus tá ar a

gcumas cabhair a thabhairt ó thaobh gaolmhaireachtaí

fadtéarmacha a bhunú a rachaidh chun tairbhe gach duine.

Tá Creganna ag obair leis an Rannóg Scálala na GBM (Fiontair

Bheaga agus Mheánacha) nua ag Enterprise Ireland i láthair

na huaire chun cuidiú lena fhás tapaidh. 
www.creganna.com

Helen Ryan Príomhoifigeach Feidhmiúcháin.
Creganna Medical Devices

04
Creganna Medical Devices
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margaíochta i bhfiontair bheaga agus mheánacha. Tagann sé

seo le tuarascáil Forfás le déanaí ‘Innovate Market Sell’.  I

2004, ghlac 238 san iomlán de phearsanra cuideachtaí ó

earnála éagsúla páirt sa tionscnamh, ina measc, bia, táirgí

pacáistithe tomhaltóra agus cúram sláinte.  " Seirbhís

Aistrithe Teicneolaíochta: Cuidíonn ár seirbhís Aistrithe

Teicneolaíochta le cuideachtaí teicneolaíochtaí úsáideacha a

fháil ó fhoinsí idirnáisiúnta trí cheadúnais nó trí

chomhaontaithe fiontair, rud a chuireann le Taighde &

Forbairt inchomhlachta.  Is eochairfhoinse do

theicneolaíochtaí dá leithéid é an Gréasán Athsheachadtha

Nuálaíochta ar fud na hEorpa, a bhainistíonn Enterprise

Ireland anseo.  I 2004, d'fheidhmigh an tseirbhís seo mar

áisitheoir do 20 comhaontú idirnáisiúnta agus cúig chinn

náisiúnta.  San áireamh anseo bhí incheadúnú teicneolaíochtaí

do na tionscail innealtóireachta, iascaireachta agus milseogra,

chomh maith le eascheadú teiceolaíochtaí sna tionscail

próiseála comharthaí leighis agus pacáistithe bia.

TAIGHDE FEIDHMBHUNAITHE Is aidhm de chuid Enterprise

Ireland í cuideachtaí, eagraíochtaí tionsclaíochta, eagraíochtaí

Rialtais agus institiúidí acadúla a thabhairt le chéile ar

thionscadail taighde tionscal-threoraithe. Tá athfhócasú

déanta inár gcuid iarrachtaí chun infheistíocht i dtaighde

acadúil a cheangal go dlúth le riachtanais agus le

gníomhaíochtaí na tionsclaíochta. " Trí cinn d'Fhoirne

Tiomanta: Tá trí fhoireann thiomanta bunaithe ag Enterprise

Ireland, le Stiúrthóir Cláir i gceannas ar gach ceann acu, chun

príoracht a thabhairt do theicneolaíochtaí a bhfuil tábhacht

mhór straitéiseach acu i gcás na tionsclaíochta in Éirinn.  Is

iad seo: biteicneolaíocht, faisnéisíocht agus teicneolaíochtaí

tionsclaíochta.  Oibríonn na foirne seo i gcomhar leis na

páirtithe leasmhara agus na cliaint uile, an pobal taighde san

áireamh, Science Foundation Ireland agus IDA Ireland.  Is nasc

riachtanach iad sa slabhra tráchtálaithe: ag ceangal

taighdeoirí, fiontraithe, lucht tionsclaíochta agus cuideachtaí,

le comhairleoireacht duine-le-duine, le himeachtaí

taispeántais, líonrú agus le tionscadail aistrithe faisnéise.  "

Biteicneolaíocht: Is ionann an Bhiteicneolaíocht agus úsáid

fheidhmiúil a bhaint as teicnící taighde bitheolaíochta, chun

táirgí a fheabhsaíonn sláinte dhaonna, ainmhithe agus

talmhaíochta, a fhorbairt.  Bainistíonn foireann

bhiteicneolaíochta Enterprise Ireland, i gcomhar le

hollscoileanna agus institiúidí taighde ar fud na hÉireann,

punann de 80 tionscnamh taighde bitecineolaíochta.  Chuir

an fhoireann cúig cheadúnas nua teicneolaíochta i gcrích i

2004.  Is leis na ceadúnais seo a théann  smaointe nuálaíocha

ar aghaidh ó chéim an taighde sa saotharlann go dtí úsáid

fheidhmiúil i gcuideachtaí.   " Faisnéisíocht: Tá

ríomhaireacht, bogearraí agus teileachumarsáid i gceist anseo.

I 2004, ceadaíodh seacht gceadúnas nua do theicneolaíochtaí

taighde tríú leibhéal a mhaoinigh Enterprise Ireland.

Bunaíodh freisin dhá chomhlacht tánaisteacha ollscoile a

d’eascair ó thionscnaimh thaighde feidhmigh, a mhaoinigh

Enterprise Ireland go díreach.  Tá sé chás déag paitinne ó

fhoirne taighde tríú leibhéil Éireannacha faoi bhainistíocht

ghníomhach anois. Tá 21 tionscnamh taighde ar chuir

Enterprise Ireland maoiniú ar fáil dóibh ar bun faoi láthair in

institiúidí tríú leibhéil na hÉireann i réimse na faisnéisíochta.

" Teicneolaíochtaí Tionsclaíochta: Baineann

teicneolaíochtaí tionsclaíochta leis na teicneolaíochtaí sin a

úsáidtear san Earnáil déantúsaíochta,  i réimsí éagsúla

tionscal, innealtóireacht, leictreonaic, gléasanna leighis, bia

agus cógaseolaíochta san áireamh, nó chun tacú leo.  I 2004,

chuir Enterprise Ireland maoiniú ar fáil do 170 tionscnamh i

dteicneolaíochtaí tionsclaíochta a chuir taighdeoirí

Éireannacha chun cinn, agus tá 20 ceann acu ag an gcéim

tráchtálaithe anois.  As na  tionscnaimh seo, socraíodh ocht

gceadúnas nua leis an rannóg tionsclaíochta in Éirinn agus

bunaíodh dhá chomhlacht nua ollscoile.

Comhoibriú agus Tráchtálú Taighde  Is í aidhm Enterprise

Ireland, agus í ag díriú a cuid tacaíochta ar thaighde

fheidhmbhunaithe, uastoradh eacnamaíochta a chinntiú ar

infheistíocht phoiblí i dtaighde, agus forbairt agus tráchtálú

na teicneolaíochta i gcuideachtaí Éireannacha a luathú.  Tá

comhoibriú láidir idir tionsclaíocht, an pobal taighde agus an

Stát i gceist anseo. " Braislí Taighde Tionscalthreoraithe:

Tá Enterprise Ireland ag obair le grúpaí de chuideachtaí

dúchasacha agus eachtrannacha chun cláir oibre taighde a

chothú a thagann lena gcuid riachtanas meántéarmacha,

agus a bheidh mar bhonn do thionscnaimh/líonraí taighde

maoinithe in institiúidí tríú leibhéil.  Tá dhá scéim phíolótacha

ar siúl faoi láthair – ceann i gcomhar leis an with Cummann

Biththionsclaíochta na hÉireann ar theicneolaíochtaí

mionsamhlaithe agus ceann eile i gcomhar le Grúpa an

EIAR 2004 Irish 9th  17/6/05  11:26 am  Page 27



Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2004

Is í an tionscal bia an tionscal dúchasach aonair is mó in Éirinn agus tá ról fíorthábhachtach
aige i bhfás agus i rathúnas leanúnach na heacnamaíochta sa tír.  Fostaíonn sé 47,000 duine
go díreach, agus tá 40% den bhfigiúr seo sa tionscal dúchasach.  Bíonn an táirgeacht
bhliantúil os cionn €16 billiún, agus is fiú €7 billiún easpórtálacha na hearnála.  " Tá
poitéinseal ollmhór fáis sa tionscal bia. Tarlóidh an fás seo le linn trasdul mear leanúnach san
earnáil bhia a bheidh á thiomáint níos mó ná riamh ag an margadh.  Tá dinimic úr ann agus
earnálacha nua ag teacht chun cinn le hathruithe i stíl mhaireachtála agus i gclaonta an
tomhaltóra sa sochaí.  Beidh an nuáil,  táirgí nua faoi threoir an mhargaidh agus dreapadh
an slabhra luacha bunúsach do thodhcaí an mhargaidh agus má theastaíonn ó
chomhlachtaí a bheith páirteach sa bhfás seo beidh orthu feidhmiú dá réir.  

Is mórthosaíocht do Enterprise Ireland é forbairt leanúnach an
earnáil bhia. Is í an infheistíocht i dtionscadail bhreisluachacha
an eochair agus ba bhliain láidir í 2004 ó thaobh nuáil na
gcliant agus forleathnú ar fud an tionscail.  D’fhógair Green
Isle Foods, mar shampla, forleathnú €22.6 milliún ar a
mhonarcha i Nás na Rí. D’oscail  Hilton Foods áis nua €12
milliún le 145 duine fostaithe i nDroichead Átha chun táirgí
mairteola, muiceola agus uaneola réamhphacáistithe a
sholáthar do  shiopaí Tesco ar fud na hÉireann agus an RA. Tá
áis táirgíochta ‘heat and serve" curtha ar bun ag Kepak
Group i gCnocán na Biolraí, Co. Chorcaí, ag freastal go
príomha ar ionaid miondíola sa RA. Táthar ag súil go
bhfostófar suas le 200 duine san áis seo sna blianta atá le
teacht. I gCorcaigh chomh maith déanfaidh Swissco
infheistíocht de €6 mhilliún in áis nua chun béilí atá  réidh
ach fuaraithe a dhéanamh, agus táthar ag súil go mbeidh 100
fostaí ann nuair a bhainfear lántáirgíocht amach. " Chomh

math leis sin, chuir Kerry Group an dara chéim den
infheistíocht €14 milliún ina mhonarcha i Ráth Luirc i gcrích,
ag forleathnú ar áirgiúlacht  Cheesestrings chun freastal ar an
mborradh i margadh smailcbhia cáise sa RA. Tá seilbh glactha
ag an gcuideachta ar chomhábhair agus ar bhlaistiúcháin, ar
sheirbhís bia, ar bhéilte réidhe agus milseoga fuaraithe, agus
tá foirne curtha ar bun chun díriú ar réimsí feidhmiúla,
spóirt/stíl mhaireachtála agus cothaithe. Sheol Kerry Group
bainne lán le Omega-3 in Éirinn chomh maith. " Tá go leor
de mhórchomhlachtaí bia an domhain, ar nós Diageo agus
Nutricia, meallta go hÉirinn ag an earnáil bhríomhar bia.
Rinne Diageo dhá infheistíocht straitéiseacha in Éirinn i 2004,
a léiríonn chomh tarraingtheach is atá ár n-eacnamaíocht do
chomhlachtaí ilnáisiúnta rathúla domhanda. Sheol an
chuideachta monarcha nua úrscothach i bPort Láirge agus tá
bríbhéireacht Guinness á athlonnú ó Londain go Geata
Naomh Shéamais i mBaile Átha Cliath. Rinne Nutricia Infant

04
Rath ar Earnáil Bhia na hÉireann ar fud an Domhain

Ag an bhFóram Domhanda um Theicneolaíocht agus Nuálaíocht Bia:
Mike Feeney, Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Enterprise Ireland agus an
tAire Mary Coughlan T.D., Aire Talmhaíochta agus Bia.

An raibh fhios agat? 
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Nutrition Ltd, ceann de phríomhtháirgeoirí bia linbh agus
cothaithe san Eoraip, infheistíocht €7 milliún i gclár
forleathnaithe caipitil ina dhá mhonarcha i Loch Garman agus
i Maigh Chromtha chun a cumas táirgíochta agus pacáistithe
cothaithe speisialta do leanaí a mhéadú.

NUÁIL FAOI THREOIR AN MHARGAIDH   Tá fócas méadaithe
an-soiléir ar an nuáil i dtionscal an bhia. Is é an
príomhthiománaí ná an margadh agus an tomhaltóir agus an
t-éileamh atá acu ar tháirgí nuálacha, sofaisticiúla iomaíocha.
Tá poitéinseal fáis an-láidir i mbianna feidhmiúla, i
gcomhábhair agus i ndeochanna, agus i mbianna
réamhullmhaithe tomhaltóra. Is iad na cuideachtaí a mbíonn
rath orthu sa timpeallacht seo ná iad siúd a bhfuil an cumas
iontu síornuáil a dhéanamh chun freastal ar na hathruithe in
éileamh na dtomhaltóirí ar scála domhanda. " Tá Enterprise
Ireland dírithe ar thacú leis an gcultúr nuála seo san earnáil ar
na bealaí seo leanas:  
• Tacú le bunú ionaid taighde domhanda, cláir nuála agus

líonraí nuála 
• Na scileanna riachtana a bhunú chun gníomhaíocht T & F a

chruthú, a bhainistiú, a úsáid agus a thráchtálú, agus
• Líonraí agus deiseanna comhoibrithe a fhorbairt idir an

tionscal agus an pobal acadúil/taighde.

Is sampla de thiomantas chuideachta i leith na nuála an fhorbairt
mhór ar bhonneagar T&F atá déanta ag Glanbia Plc. Le tacaíocht
ó Enterprise Ireland, tá €15 milliún caite ar Ionad Nuála don
Ghrúpa i gCill Chainnigh, ionad a dhíreoidh ar chomhábhair
cothaithe ardghráid a fhorbairt do earnáil an bhia fheidhmiúil.
" Tá sláinte, folláine, áisiúlacht agus luach barainneach ó
chustaiméirí an tionscal bia. Is eochairthreocht í an fholláine agus
ní foláir léargas soiléir a bheith ag gach táirgeoir ar an  tionchar
a bheidh ag an fholláine ar a réimse táirgí. Is é an dúshlán atá
ann do tháirgeoirí táirgí a chruthú a leanann na treochtaí seo.
Tá gá dá réir le leibhéal méadaithe T&F atá dírithe ar tháirgí
cothaithe ardghráid, ar chomhábhair bia agus ar bhrandaí láidre
tomhaltóra a fhorbairt.  Tá an margadh domhanda do bhianna
feidhmiúla ag fás go mear ag idir 8%  agus 10% sa bhliain.

Bíonn buntáistí sláinte sa bhreis ag na bianna seo ar a
mbunluach cothaithe agus tá iógairt pró-bhitheacha, deochanna
spóirt iseatonacha, ‘barraí fuinnimh’ srl ina measc. Tá luacháil de
€100 milliún ar an mhargadh seo in Éirinn féin agus é ag fás go
mear. Is fiú níos mó ná €48 billiún an margadh domhanda in
earnáil na mbianna feidhmiúla. " Chomh maith le tacaíocht a
thabhairt do infheistíochtaí díreacha sa nuáil ag cuideachtaí,
tacaíonn Enterprise Ireland le tograí eile atá dírithe ar chlár oibre
na nuála a chur chun cinn. Mar shamplaí tá: seoladh an Fhóram
Náísiúnta do Bhia Feidhmiúil; urraíocht ar an bhFóram
Domhanda um Theicneolaíocht Bia agus Nuála (beartaithe freisin
do 2005); agus misean nuála agus teicneolaíochta ó institiúidí
acadúla agus eolaíochta Seapánacha a bhuail le roinnt
cuideachtaí agus forais taighde Éireannacha chun deiseanna
comhoibre a iniuchadh maidir le bianna feidhmiúla, cothaithigh
agus comhábhair.

FOIRNE BAINISTÍOCHTA D’ARDCHAIGHDEÁN DOMHANDA A
FHORBAIRT   Cabhraíonn Enterprise Ireland le cuideachtaí foirne
láidre bainistíochta d’ardchaighdeán domhanda atá dírithe ar an
gcustaiméir a thógáil chun a gcuid straitéisí nuála a threorú agus
a stiúradh. Cabhraímid leo teacht ar oiliúint i scileanna
bainistíochta, agus cuirtear meantóirí agus cúnamh airgeadais ar
fáil do chláir a fhaomhtar. " Tá roinnt samplaí thíos de
thograí forbartha bainistíochta: 
• Clár Athruithe Straitéise don earnáil phróiseála Muiceola

agus Bágúin  
• Clár Forbartha Scileanna Gnó do chéimithe i réimse na

mbianna do thomhaltóirí. Cuirtear an clár seo ar fáil i
gcomhar le Coláiste na hOllscoile Corcaigh.  

• Clár forbartha straitéise do stiúrthóirí chomharchumainn
déiríochta atá á reachtáil i gcomhar le ICOS agus COC.  

• Clár forbartha scileanna ar son an earnáil feabhsaithe
sláinte agus  na mbianna feidhmiúla i gcomhar leis an
Centre for Food and Health Studies (RA).

28+29
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Ba chuid lárnach i gcónaí de straitéis fáis chorparáidigh Green Isle Foods, táirgeoir

roinnt de na brandaí is aitheanta de chuid na hÉireann ar nós Goodfella’s Pizza agus

Donegal Catch, an taighde agus an nuálaíocht. I 2004, d'fhógair an chuideachta

infheistíocht fairsingthe €22.6 milliún ag a phríomh-mhonarcha sa Nás, Co. Chill

Dara le tacaíocht ó Enterprise Ireland. Cruthóidh an fairsingiú 130 post nua. Tá

díolacháin de €35 milliún agus onnmhairithe de €23.5 milliún réamh-mheasta don

tréimhse cúig bliana amach romhainn. D'eascair an infheistíocht seo as taighde

leathan margaidh agus nuálaíocht le táirgí agus le próisis.

04
Green Isle Foods

Coinníonn próiseas foirmiúlaithe nuálaíochta Green Isle an

fócas ar an tomhaltóir agus cuireann sé gach gné den

ghnó san áireamh. Mar shampla:  " Tuiscint ar

thomhaltóirí: Taighde leanúnach leathan ar threochtaí

custaiméara, nósanna agus toighis chun nuálaíocht táirgí

agus forbairt mhargaidh a chothú.  " Forbairt bhranda:

Le bheith mar phríomhbhranda, ní mór don táirge forbairt

agus athrú de réir mar a athraíonn éilimh na dtomhaltóirí.

Tá sláine agus teachtaireacht branda fíorthábhachtach.  "

Caidreamh custaiméara: Comh maith le teicníocht chun

caidreamh custaiméara a bainistui ,  cuireann an saineolas

atá go laidir ag Green Isle le bainistiu earnáil, ardán laidir

ar fail do buain caidreamh custaiméara.  " Feabhas

táirge: I gcás príomhbhranda bíonn súil ag custaiméirí go

bhfaighidh  siad táirgí den scoth i gcónaí agus ní mór

dóibh iad a fháil. Is é seo croílár rath Green Isle.  "

Nuálaíocht i gcás táirgí agus próiseas: Is é  taighde

leanúnach na cuideachta ar threochtaí custaiméara a

thiomáineann forbairt táirgí nua agus nuálaíocht i bpróisis

na cuideachta.  " Feabhas oibríochta / éifeachtúlacht

costais: Bíonn córais agus modhanna táirgíochta nua

feabhsaithe á dtaighde agus á gcur i bhféidhm i gcónaí.

" Forbairt cumais fostaithe: Is próiseas leanúnach é an

nuálaíocht, agus feiceann Green Isle a chuid fostaithe mar

chuid lárnach dá phróiseas nuálaíochta.  Tacaíonn siad leis

an bpróiseas nuálaíochta agus faigheann siad traenáil

rialta le cur lena gcumas.  " Is toradh díreach ar fhorbairt

nua táirgí trí nuálaíocht an fairsingiú is déanaí de chuid

Green Isle. Bhí iomaíocht láidir roimh an gcuideachta i

gcomhair infheistíochta ó thionscadail eile sa Ríocht

Aontaithe laistigh dá mháthairchomhlacht, Northern

Foods. Thacaigh Enterprise Ireland le Green Isle an

tionscadal a fháil d'Éirinn agus gheall siad infheistíocht

TNN dóibh.  " Tá láimhdeachas €250 milliún ag Green

Isle agus tagann 60% de sin ó onnmhairthe chuig an

Ríocht Aontaithe.  Fostaíonn an chuideachta 1,300 sna sé

mhonarcha atá acu ar fud na tíre agus tá an mhonarcha

nua sa Nás le dul i mbun táirgíochta i bhfómhar 2005.

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2004
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Tionscail Leictreonaic Cumhachta atá dírithe ar réitigh

chomhtháite cumhachta le dlús agus éifeachtúlacht feabhsaithe

cumhachta.  Is bunús  é  an togra seo do chomhpháirtíocht

láidir idir an tionsclaíocht agus an léann atá dírithe ar fhreastal

ar riachtanais taighde agus teicneolaíochta na tionsclaíochta. "

I 2004, lean Enterprise Ireland lena Tionscnamh Páirtíochtaí

Nuála a chothaíonn comhoibriú idir cuideachtaí agus coláistí i

dtionscnaimh T & F ar leith. Cuireadh os cionn €2 mhilliún de

chistiúchán ar fáil do 50 tionscnamh dá leithéid ar fud na tíre.

" Tráchtálú taighde: Tairgíonn Enterprise Ireland

comhcheangal cuimsitheach de thacaí airgeadais agus

comhairleoireachta do thaighdeoirí acadúla chun mearfhorbairt

a dhéanamh ar smaointe bunaithe ar eolas.  Tacaíonn an

tionscadal seo le taighdeoirí chun tionscnamh a thabhairt ó

chéim thosaigh coincheapa chuig tráchtálú iomlán.  I 2004,

chuir Enterprise Ireland maoiniú €14.6 milliún ar fáil do 93

thionscnamh léanntreoraithe taighde leis an ngníomhaíocht seo.

" Chabhraigh acmhainn lárnach comhairleoireachta Enterprise

Ireland um mhaoin intleachtúil le coláistí tríú leibhéal maoin

intleachtúil úsáideach a d'eascair as obair thaighde a aithint agus

a chosaint.  I 2004, seoladh Ciste Paitinne píolótach €1 mhilliún

chun cúnamh airgid a chur ar fáil do chosaint maoine

intleachtúla san earnáil oideachais tríú leibhéal ar mheas na

colaistí fúithi go raibh acmhainn réasúnta tráchtálaithe inti.

D'oibrigh Enterprise Ireland go dlúth freisin le háisíneachtaí eile

maoinithe ar fhorbairt chur chuige comónta i gcás maoine

intleachtúla. " Chomh maith leis seo, rinne Enterprise Ireland

comhurraíocht ar bhunú an Ionaid Taighde i dTeicneolaíocht

Innealtóireachta Dromchla i gcomhar le hInstitiúid

Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (ITBÁC).  Is í aidhm an ionaid

gníomhaíocht taighde ITBÁC a chothú agus a cheangal le cliaint

Enterprise Ireland agus le pobal mór na tionsclaíochta.   " I

2004 seoladh Tionscnamh um Fheabhsú Taighde Feidhmigh

chun acmhainn taighde a spreagadh i réigiún na Teorann, Lártíre

agus an Iarthair tríd na hInstitiúidí Teicneolaíochta.  Ceadaíodh

tacaíocht  i gcás trí institiúid: Sligeach, ag díriú ar dhearadh níos

fearr táirgí don déantúsaíocht, Leitir Ceanainn, le táirgíocht a

fheabhsú i gcás tionsclaíochtaí mara, agus Gaillimh-Maigh Eo i

gcás cháilíocht feabhsaithe bia don tionsclaíocht éisc shliogacha.

Cuireadh os cionn €2 mhilliún go hiomlán ar fáil do na

tionscnaimh seo thar trí bliana.

EOLAÍOCHT AGUS TEICNEOLAÍOCHT IDIRNÁISIÚNTA

Caithfidh taighde a bheith ar ardchaighdeán domhanda chun

go mbeadh nuáil chorparáideach agus cumas iomaíochta

idirnáisiúnta feabhsaithe mar thoradh air do chuideachtaí

Éireannacha.  Cuireann Enterprise Ireland an líonrú

idirnaisiúnta chun cinn, chomh maith le comhroinnt eolais

agus comhoibriú idir an lucht gnó, lucht léinn agus

eagraíochtaí tionsclaíochta ar fud an domhain.  Leanaimid

orainn ag neartú ár nascanna leis an bpríomheagraíocht

dhomhanda taighde leighis, leis na hInstitiúidí Náisiúnta

Sláinte agus le Food & Drugs Administration na Stáit

Aontaithe.  Tá obair leanúnach ag dul ar aghaidh freisin leis

an Spás-Áisínteacht Eorpach, agus leis an Séú Creatchlár.  I

measc na samplaí eile dár gcuid oibre le gréasáin

idirnáisiúnta taighde tá: Gréasán Eureka: Is líonra Uile-

Eorpach é Eureka don chomhobriú i T & F atá dírithe ar an

mhargadh. Tá sí mar aidhm aige cur le cumas iomaíochta na

hEorpa trí thacaíocht a thabhairt do ghnólachtaí, d'ionaid

taighde agus d'ollscoileanna.  Bainistíonn Enterprise Ireland

rannpháirtíocht cuideachtaí Éireannacha i ngréasán Eureka.  I

2004, anuas ar 39 tionscnamh a críochnaíodh bhí baint ag

cuideachtaí Éireannacha le hocht gcomhthionscnamh nua.  Ar

na réimsí a bhí i gceist bhí róbataic, cumarsáid, fuinneamh,

eolaíocht imshaoil agus biteicneolaíocht.  " Grúpa

Forbartha Teicneolaíochta Fraunhofer (TEG): Tá Enterprise

Ireland ag cruthú nasc go fóill leis na 58 nInstitiúid Fraunhofer

sa Ghearmáin, gréasán institiúidí taighde teicneolaíochta a

dhíríonn ar thograí tionscalthreoraithe.  Is í aidhm Enterprise

Ireland cuideachtaí Éireannacha a chur ar an eolas faoi réitigh

nuálaíocha agus theicneolaíocha atá ar thús cadhnaíochta.

Bainfidh cuideachtaí Éireannacha leas as taithí a fháil ar

phróisis táirgíochta agus ar fhorbairt táirgí. I 2004, eagraíodh

seimineár i mBaile Átha Cliath chun cruinnithe aonair a

shocrú.  Ghlac cúig chuideachta is fiche páirt agus go dáta, tá

ceithre cinn tosaithe cheana féin ar mhórthionscadail

forbartha táirgí le Fraunhofer TEG. 
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Tugadh breis agus €75 milliún go dáta de
mhaoiniú AE do chuideachtaí Éireannacha faoin
An Séú Creatchlár Taigdhe agus Forbairt
Teicneolaíochta 2002-2006 (FP6).  Cothaíonn FP6
comhoibriú taighde agus forbartha idir an
tionsclaíocht agus eagraíochtaí taighde ar fud na
hEorpa.  Méadaíodh ar an bpáirt mhór a bhí ag
Enterprise Ireland i gcur chun cinn FP6 nuair a
ceapadh ball foirne tiomanta ina hoifig sa
Bhruiséil chun deiseanna teagmhála a fheabhsú
ansin do na cuideachtaí atá ina gcliaint aici.

04
An Séú Creatchlár Comoibhriú T&F

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2004

An raibh fhios agat? 
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Cuireann an Creatchlár deis ar fáil do chuideachtaí agus do

thaighdeoirí tríú leibhéil dul i mbun taighde d’ardchaighdeán

leis na páirtnéirí Eorpacha is fearr. Cuireann sé ar chumas na

gcliant a bheith in ann teacht ar an eolas nua is tábhachtaí

agus deis a bheith acu tionchar a imirt ar chaighdeánú chomh

maith le páirt a bheith acu i rialúcháin nua a dhréachtadh.

Cuireann sé teagmhálacha idirnáisiúnta agus poiblíocht ar fáil

do chuideachtaí Éireannacha, agus an seans chun bheith

istigh ar shlabhraí soláthair thar lear. " Tá Coimisiún na

hEorpa ag pleanáil an Seventh Framework Programme (2007-

2013) cheana féin.  Ghlac Fiontraíocht Éireann páirt

ghníomhach in eagrú seimineár comhairleoireachta chun

tuairimí na bpáirtithe leasmhara a fháil ar fhreagra na

hÉireann ar an dréachtchlár. " I mí na Nollag 2004, sheol

an tAire Michael Aherne, TD, foilseachán ilmheán Enterprise

Ireland ina raibh bailiúchán de Scéalta Cuideachtaí

Éireannacha a raibh rath orthu faoin bhFramework.  Léiríonn

siad seo go bhfuil gach fiontar dá laghad é in ann páirt a

ghlacadh i gcomhthaighde Eorpach.  Bhain cuideachtaí ó

réimse leathan rannóg, idir theicneolaíocht chumarsáide Idirlín,

innealtóireacht agus eolaíocht timpeallachta leas as an gclár. "

Mar shampla, tá rannpháirtí amháin, GEM Plastics, ag forbairt

roisíní plaisteacha treisithe ag úsáid na nanaitheicneolaíochta.

D'oibrigh an comhlacht le saineolaithe ó Choláiste na Tríonóide,

Baile Átha Cliath,  agus le páirtithe taighde eile ó áiteanna ar

fud na hEorpa tríd an Framework Programme.  Mar thoradh air

sin, tá trialacha iomlána táirgíochta déanta ag an gcomhlacht

agus plaisticí cruthaithe acu le hairíona feabhsaithe, rud a

chruthaíonn deiseanna iontacha sna margaí do GEM Plastics.

" Rannpháirtí rathúil eile ab ea NTERA Ltd, comhlacht atá ag

forbairt taispeántas leictreonach ‘ar chaighdeán páipéir’ ag

úsáid nanaitheicneolaíocht phaitinne do ghairis ar nós táirgí

leictreonacha tomhaltais agus gléasra táirgí bána chomh maith

le feidhmchláir thaispeána ardtaifigh.  Dar le David Corr,

Príomhoifigeach Teicneolaíochta NTERA, b'iontach an chabhair a

thug an clár do chúrsaí taighde agus forbartha NETRA.  Dúirt

sé: "Teastaíonn uainn cur lenár mbonn taighde.  Ní féidir linn

táirgí nua a chur ar fáil gan saineolas nua."

Ag cuir i láthair an brosúir Scéalta Reatha  na
hÉireann sa Chlár Creata an AE do Taighde
agus Forbairt Teiceoilaíochta ón taobh deis:
Micheál Martin TD, Aire Fiontar, Trádála agus
Fostaíocta agus Frank Ryan, Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin, Enterprise Ireland agus Des
O’Leary, Biotrin International. 

32+33

EIAR 2004 Irish 9th  17/6/05  11:26 am  Page 33



Tuarascáil Bhliantúil & Cuntais Enterprise Ireland 2004

04
3 An Táirgiúlacht mar Bhonn Iomaíochta
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Bealach an-tábhachtach leis an gcumas iomaíochta  a

mhéadú ná táirgiúlacht a fheabhsú. Tá an nasc díreach

eatarthu seo fíorthábhachtach do chliaint Enterprise Ireland.

Tá sé d’aidhm againn cabhrú lenár gcliantchuideachtaí a

leibhéil táirgiúlachta a fheabhsú ionas go neartófar a gcumas

iomaíochta  idirnáisiúnta.

AN CISTE UM FHEABHSÚ TÁIRGIÚLACHTA   Cuireadh ciste

nua ar bun in 2003 atá dírithe go sonrach ar chumas

iomaíochta  chuideachtaí beaga agus meánacha a fheabhsú trí

ghnóthachain in aschur agus i dtáirgiúlacht. Thacaigh an Ciste

Iomaíochta  le 97 tionscadal éagsúla forbartha cuideachta i

gceithre earnáil dhifriúla: caipiteal; feabhsúcháin oibríochta;

fostú an eochairphearsanra agus oiliúint.  " Tar éis gur éirigh

leis an gCiste Iomaíochta seolfar  tionscnamh nua, An Ciste um

Fheabhsú Táirgiúlachta, in 2005.  Sainthionscnamh a bheidh

ann a thacóidh le forbairtí i dtáirgiúlacht chun iomaíochas

cuideachtaí a fheabhsú agus easportálacha a mhéadú. Beidh

maoiniú ar fáil ar mhaithe le feabhsúcháin sa táirgiúlacht trí

infheistíocht i gcaipiteal, in éadáil teicneolaíochta agus i

bhforbairt agus oiliúint bhainistíochta. Tacóidh sé le tionscadail

a mhéadaíonn oll-aschur agus easpórtálacha comhlán chliant,

agus ag an am céanna díreofar ar fhostaíocht nua a chruthú

nó fostaíocht atá anois ann a choinneáil in Éirinn.  Beidh

seirbhís roghnach tagarmharcála ar fáil ó Enterprise Ireland i

gcomhar leis an Chiste mar áis do chliaint chun a leibhéil

táirgiúlachta a thomhas. 

TIONSCNAIMH THÁIRGIÚLACHTA Tacaíonn Enterprise

Ireland i gcónaí le cliantchuideachtaí atá ag iarraidh a

dtáirgiúlacht a mhéadú. Is féidir tionscnaimh chun táirgiúlacht

a bhreisiú a dhíriú ar ghníomhaíochtaí inchuideachta nó ar

earnálacha iomlána.  Is sampla de seo an t-athbhreithniú ar

iomaíochas na hearnála Páipéir, Clódóireachta agus Pacáistithe

a choimisiúnaigh an Fóram um Chlódóireachta agus Pacáistiú

in 2004.  Bunaíodh Club Teicneolaíochta Enterprise Ireland le

gairid a bhfuil sé mar aidhm aige táirgiúlacht a bhreisiú trí

dhaoine as na cliantchuideachtaí agus Enterprise Ireland a

thabhairt le chéile chun léargais a fháil ar na forbairtí

teicneolaíochta is déanaí atá ag dul i bhfeidhm ar chúrsaí

gnó. I measc na dtionscnamh eile tá: Tagarmharcáil

fheidhmeach don iomaíocht: I margaí domhanda fíor-

iomaíocha an lae inniu, nó mór do chliaint iad féin a mheas i

gcomórtas lena bpiaraí agus leis na cleachtais idirnáisiúnta is

fearr chun a seasamh i margaí an domhain a fheabhsú.

Éascaíonn an tagarmharcáil an próiseas seo trí thaighde,

líonrú agus comhairliúchán duine-le-duine. Usáidtear teicnící

gnó den scoth domhanda ansin chun leas a bhaint as an

aiseolas i gcaoi is go dtugtar tús áite do réimsí ina bhfuil

feabhas ag teastáil agus go dtomhastar an dul chun cinn i

Tugann an domhandú deis nach raibh acu riamh cheana do chuideachtaí
Éireannacha dul isteach sna margaí idirnáisiúna. Cruthaíonn sé
deacrachtaí áfach do chuideachtaí Éireannacha atá faoi bhrú i ngeall ar
chostais méadaithe ionchuir agus ganntanas acmhainní, scileanna agus
saothair.  Tá an cás níos measa fós i ngeall ar lagthrá in eacnamaíocht an
domhain ó 2001 i leith agus méadú ar iomaíocht ó eacnamaíochtaí
íoschostais, ar nós na Síne agus Oirthear na hEorpa.   
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Tá General Paints Ltd ar an bpríomhdhéantúsóir neamhspleách péinteanna agus brat

tionsclaíoch in Éirinn. Go dtí le gairid bhí príomhfhócas na cuideachta dírithe ar an

margadh baile, agus gan ach mionfhócas ar easportáil.  Sa bhliain 2004, agus de

bhun straitéis nua dírithe ar dheiseanna sa Ríocht Aontaithe, tháinig ardú suntasach

ar líon na n-easpórtálaithe. D’éirigh go rathúil leis an straitéis seo den chuid is mó de

bharr infheistíochta i bhforbairt táirgí nua, éifeachtachtaí táirgiúlachta agus próisis

agus feachtas margaíochta easportálacha spriocaimsithe.

I 2004, d’fhorbair General Paints réimse nua de tháirgí ar

ardchaighdeán fócasaithe go sonrach ar cheannaitheoirí

ban mar aitheantas gurb í an bhean a roghnaíonn an

scéim dathanna de ghnáth. D’úsáid an chuideachta

infheistíocht TTN (Taighde, Teicneolaíocht, Nuálaíocht) ó

Enterprise Ireland chun an réimse seo de mheascáin

sofaisticiúla dathanna a fhorbairt maraon le haonad

taispeána le cur sna siopaí. Tá seachadadh scoth-tháirgí

péinte in éineacht le dathanna agus scéimeanna dathanna

comhaimseartha agus faiseanta ríthábhachtach chun go

mbeidh rath ar mhargaíocht easportálacha ar an margadh

péinteanna agus dathanna.  " Tá an chuideachta ag fás

anois go seasta agus tá Enterprise Ireland ag cuidiú léi ag

leibhéil éagsúla lena n-áirítear oiliúint bhainistíochta agus

forbairt phróisis & straitéise. Chuidigh próiseas

tagarmharcála leis an gcuideachta chun éifeachtachtaí ina

córais táirgeachta agus seachadta orduithe a fheabhsú

agus tá triúr feidhmeannach sinsearach de chuid General

Paints ag glacadh páirt i dtionscnamh oiliúna de chuid

Enterprise Ireland, Straitéisí Margaíochta um Fhás

Brabúsach Easportálacha.  " Choimisiúnaigh General

Paints oifig Enterprise Ireland i Londain chun taighde

margaidh a dhéanamh ar mhargadh an Ríocht Aontaithe.

Mar thoradh ar an gcomhairle agus ar an tacaíocht a

sholáthair Enterprise Ireland di, bhí an chuideachta ar

taispeáint ag an DIY & Garden Show in Earls Court. Tá na

gníomhaíochtaí seo uile ag cuidiú leis an gcuideachta dul

trí thréimhse chorraitheach fáis, athraithe agus deise agus

ag cabhrú leis an gcuideachta leanacht léi ag dul san

iomaíocht le hilnáisiúntaigh i margadh atá deacair a

shásamh.  " Tá General Paints bunaithe i gCill Dara agus

80 fostaithe ann. Déanann sí soláthar do bhreis is 100

siopa neamhspleách in Éirinn agus tá beartaithe aici

foireann díolacháin a fhorbairt sa Ríocht Aontaithe i 2005.

Chomhcheangail General Paints agus MRCB Paints le chéile

sa bhliain 2002 agus tá trí shiopa miondíola ag an

gcuideachta anois faoi bhratach MRCB i bPort Láirge, Baile

Átha Cliath agus Cill Droichid. 

www.colortrend.ie

04
General Paints Ltd
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réimsí ar nós forbairt táirgí nua, cumais bhainistíochta,

infheistíocht taighde, díolachán agus margaíocht agus

feidhmiú oibriúcháin. " Rinneadh tagarmharcáil ar 91 cliant

aonair in 2004 i gcomórtas lena bpiarghrúpa earnálach san

Eoraip.  Rinne na cliaint tagarmharcáil ar bhonn grúpa

earnálach chomh maith d’fhonn laigí agus nearta a bhí acu i

gcoiteann a aithint. I gcomhar le Lárionad Seapáine an AE do

Chomhoibriú Tionsclaíoch, d’eagraigh Enterprise Ireland

ceardlann tagarmharcála san Eoraip faoi Dhéantúsaíocht den

Scoth Domhanda a raibh 250 rannpháirtí as 19 dtír páirteach

ann. Chomh maith leis sin, cruthaíodh Fóram Tagarmharcála

Éireann chun comhoibriú a éascú sa tagarmharcáil ar oileán

na hÉireann. " Bainistíocht éifeachtúil ar shlabhraí

soláthair: Tá páirt cheannasach á ghlacadh ag Enterprise

Ireland i spreagadh na gcleachtas is fearr i mbainistíocht

slabhraí soláthair agus i ndéantúsaíocht den scoth –

príomhthiománaithe an fheabhsúchán táirgiúlachta agus an

bhuntáiste iomaíoch.  Lean an obair seo ar aghaidh i rith

2004 agus tacaíodh le os cionn 130 cliant in earnálacha an

bhia, ghléasanna leighis, innealtóireachta agus adhmaid. Mar

gheall ar an rath a bhí ar an dá thionscnamh seo tá

pleananna ann chun iad a thabhairt le chéile in aon

tionscnamh amháin, An Tionscnamh Ábaltachta um Slabhraí

Soláthair.  " An Ríomhghnó mar Bhonn Iomaíochta:

Rinne Aonad Ríomhghnó Enterprise Ireland bainistíocht ar an

bhfeachtas oideachais Openup a d’eascair as tionscnamh eBit

2003. D’aibhsigh sé seo gnéithe lárnacha den chleachtas is

fearr i mbainistiú TF agus Ríomhghnó mar dhóigh chun

iomaíochas agus brabúsacht a bhaint amach _

www.openup.ie.  Bhí ról lárnach ag Enterprise Ireland i

bhforbairt na Straitéise Náisiúnta Ríomhghnó. Seoladh

treoirshraith seimineár dar teideal ‘Growing Profit Through

Best Practice Application of IT and eBusiness’ chomh maith.

" Táirgiúlacht imshaoil: Tá saincheisteanna, polasaithe

agus reachtaíocht  imshaoil fíorthábhachtach do tháirgiúlacht

na gcliantchuideachtaí. Tá sé riachtanach go ngéillfeadh

straitéisí corparáideacha fáis do riachtanais pholasaí imshaoil

náisiúnta agus an AE agus go bhfásfar leibhéil táirgiúlachta

na gcliant laistigh den chreat seo. Chuige seo, d’fheabhsaigh

Enterprise Ireland a shuíomh idirlín (a seoladh in 2003) chun

an fhaisnéis is déanaí faoi chúrsaí imshaoil a sholáthar dá

chliaint – www.envirocentre.ie.  Tá braisle de chliaintí tugtha

le chéile ag Enterprise Ireland chomh maith san earnáil

imshaoil chun tacú leo mar ghrúpa agus iad a bhainistiú

faoina Aonad Margaí Imshaoil. Tá cúnamh ar fáil i dtaca le

forbairt mhargaí easportála, teicneolaíocht agus acmhainní

daonna. " An dearthóireacht mar bhonn iomaíochta: Ar

mhaithe le próifíl na gcuideachtaí Éireannacha atá ag

iomaíocht thar lear a ardú, tá sé tábhachtach na cleachtais

idirnáisiúnta brandála is fearr a úsáid.  Chuige seo, cabhraíonn

Enterprise Ireland le cliantchuideachtaí a straitéisí margaíochta

brandála a ullmhú agus buntáiste iomaíoch a fháil trí aird a

thabhairt ar dhearadh. Eagraíodh sraith clinicí dearthóireachta

i seacht n-ionad ar fud na tíre agus ghlac 80 cuideachta páirt

iontu. " Idirnáisiúnú: Mar gheall ar bhrú iomaíoch na

margaí domhanda tá iniúchadh á dhéanamh ag cuideachtaí

áirithe as Éirinn ar bhealaí nua le cinntiú go dtiocfaidh siad

slán sa bhfadtéarma. Tá trí phríomh-mhodh ann inar féidir le

cuideachtaí baile idirnáisiúnú a dhéanamh chun fás

fadtéarmach agus slándáil a chruthú: foinsiú allamuigh,

infheistíocht dhíreach thar lear, agus cumasc/comhfhiontar

/sealbhú thar lear.  Thug Enterprise Ireland tacaíocht

ghníomhach do chliantchuideachtaí a bhfuil idirnáisiúnú á

dhéanamh acu ar ghnéithe dá ngnó. Tá sé d’aidhm againn an

t-uasleibhéal de ghníomhaíochtaí breisluacha a choinneáil in

Éirinn agus fás fadtéarmach na gcuideachtaí a bhuanú.

ÁBALTACHT BHAINISTÍOCHTA  A ARDÚ Is gá do

chuideachtaí Éireannacha ar mian leo beart a chur i gcrích i

margaí idirnáisiúnta, a chinntiú go mbeidh scileanna agus

pearsanra den scoth acu a bhainfidh amach ráta ard

táirgiúlachta.  Tá trí chur chuige againn chun cabhrú le cliaint

na hábaltachtaí criticiúla atá de dhíth ina bhfoirne

bainistíochta agus díolacháin a aithint agus a fháil: teacht ar

shaineolas seachtrach; foirne nua bainistíochta agus

díolacháin a chur le chéile, agus ábaltachtaí na bhfoirne atá

ann faoi láthair a fhorbairt. " Líonra Meantóirí: Tá

athstruchtúrú déanta ar Líonra Meantóirí rathúil Enterprise

Ireland chun go mbeadh níos mó meantóirí le scileanna

speisialta i réimsí gnó ar leith páirteach ann, ar nós

margaíocht easportála agus bainistiú acmhainní daonna.

Chomh maith leis sin, tá meantóirí le saintaithí in earnálacha

ar leith páirteach sa Líonra anois. Le comhcheangal scileanna

mar seo tá teacht ag cliaint ar shainchomhairle i dtaca le

réimsí, earnálacha agus margaí gnó a dhíríonn ar a riachtanais

shainiúla féin. " Is é is cuspóir leis an Lionra Meantóirí ná
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I mí Dheireadh Fómhair 2004 d’eagraigh Enterprise Ireland misean na gcleachtas

is fearr go réigiún Heartlands SAM mar chuid dá fheachtas chun cabhrú le cliaint

ina gcuid straitéisí chun iomaíochas agus táirgiúlacht a fheabhsú. Thug an misean

toscaireacht ar a raibh 38 cliant de chuid Enterprise Ireland cuairt ar óst-

eagraíochtaí sna SA le fáil amach conas a mhéadaíonn na cuideachtai seo a

bhfeidhmíocht trí na teicnící domhanda is fearr sa bhainistíocht, i dtáirgí agus i

bpróisis a úsáid. Bhí baint ag na cliaint uile a ghlac páirt le feidhmiú na gcleachtas

is fearr in Éirinn agus d’fhéach siad leis an t-eolas agus na cleachtais a

d’fhoghlaim siad a aistriú chuig a ngnólachtaí féin.  

Tugtar Heartlands ar stáit Illinois, Michigan agus Wisconsin na

Stát Aontaithe agus tá cáil ar an gceantar mar réigiún mór

déantúsaíochta.  Is ann atá cuid mhaith de na cuideachtaí

tionsclaíocha is tábhachtaí i SAM.  I measc na n-óstchuideachtaí

Meirceánacha bhí cuideachtaí beaga 100 fostaí chomh maith le

hollchomhlachtaí domhanda ar nós UNISYS agus Harley-

Davidson. " De réir struchtúr an mhisin b'éigean do  na

rannpháirtithe anailís SWOT a ullmhú tar éis gach cuairte ar

chuideachta agus díospóireacht ghrúpa, ionas gur tiomsaíodh

tuarascáil chuimsitheach ar na torthaí.  Fuair na rannpháirtithe

an-seans chun dul isteach chuig oibríochtaí déantúsaíochta agus

aithne a chur ar phríomh-phearsanra na n-óstchuideachtaí.  

" Thug seisear leas-uachtarán de chuid Harley-Davidson

mionléargais mhacánta ar straitéisí na cuideachta, agus ar an

gcaoi a bhfuil Harley imeasctha feadh an tslabhra soláthair chuig

a gcustaiméirí.  D’éascaigh siad mionturas timpeall ar Ionad

Dáiliúcháin Harley Davidson Franklin, áis a bhfuil cáil dhomhanda

air mar gheall ar a fheabhas.  Is é a tháirgiúlacht is cúis le

rathúnas na cuideachta.  Tá sé 101 bliain d’aois agus

láimhdeachas de $5 billiún aige, agus a bhrabús ag méadú go

héachtach le blianta fada. " Réitigh an misean an bealach

chun tuilleadh líonraithe agus idirghníomhaithe a dhéanamh idir

na cuideachtaí i SAM agus na cuideachtaí in Éirinn. Thuairiscigh

go leor de na rannpháirtithe ó shin go raibh gnéithe de na

cleachtais is fearr a d’fhoghlaim siad ar an misean á gcur i

bhfeidhm cheana féin acu.  Tá tairiscint déanta acu laethanta

oscailte a eagrú ina monarchana Éireannacha chun a thaispeáint

do dhaoine eile conas atá na cleachtais is fearr á gcur i bhfeidhm

acu ina gcuid iarrachtaí chun iomaíochas a bhaint amach agus a

bhuanú.  Leanann Misean Heartlands misin eile den chineál

céanna a chuaigh go Beirlin in 2002 agus go Bologna in 2003. 

04
Misean na gCleachtas is Fearr go Heartlands SAM 

Rannpháirteach ag Ionad Inneall Harley, Wauwatosa S.A.M.  

An raibh fhios agat? 
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cabhrú le cliaint a bhfuil réimse leathan saincheisteanna acu:

forbairt agus feidhmiú straitéise; pleanáil comharbais;

díolacháin; margaíocht; forbairt táirgí nua; seoladh táirgí;

forbairt bhainistíochta; saincheisteanna airgeadais ar nós

bainistiú sreabhadh airgid agus caipiteal oibre; agus maoiniú

ó thríú páirtithe a fhoinsiú. Tá réimse samplaí ar fáil ar

shuíomh idirlín Enterprise Ireland den chineál tacaíochta a

chuirimid ar fáil do chliantchuideachtaí. " Bainistiú ar athrú

straitéiseach: Tá sé fíorthábhachtach go mbeadh sé ar

chumas foirne bainistíochta oiriúnú don athrú agus a ngnó a

fhás i margadh domhanda rí-iomaíoch an lae inniu. Chuir

Enterprise Ireland tús le roinnt tionscnamh um bhainistiú ar

athrú straitéiseach in 2004. Dhírigh na cláir seo ar earnálacha

bia farraige, muiceola agus bágúin, agus troscáin. Leanamar

ar aghaidh chomh maith leis an gClár Transform. Cuirtear é

seo ar fáil i gcomhar le Irish Management Institute agus

cumadh é do bhainisteoirí atá ina n-úinéirí agus do

bhainisteoirí sinsearacha. Pléann sé le saincheisteanna i dtaca

le bainistiú ar athrú, pleanáil straitéiseach agus  cinnireacht.

" Díolacháin agus margaíocht idirnáisiúnta: Chun freastal

ar an éileamh méadaithe ar scileanna díolacháin agus

margaíochta idirnáisiúnta i gcuideachtaí Éireannacha atá ag

iarraidh dul san iomaíocht go domhanda, chuir Enterprise

Ireland agus Coláiste na Tríonóide, Máistreacht san Eolaíocht

sa Ghnó Idirnáisiúnta ar bun. Tá sé d’aidhm aige cumais

bhainistíochta a fhorbairt sna saincheisteanna uile a

bhaineann le rathúnas iomaíoch sa timpeallacht idirnáisiúnta

margaíochta,  le béim ar leith ar mhargaíocht idirnáisiúnta. Tá

an clár á reachtáil i gcomhar leis an bhForas Idirnáisiúnta um

Fhorbairt Bhainistíochta san Eilbhéis. Bhí 30 feidhmeannach

as fiontair bheaga is mheánacha i ngach earnáil thionsclaíoch

ar an rolla in 2004. " Lean an tionscadal Scilleana

Margaíochta for Fás Easportálacha Brabúsacha go rathúil i

2004.  Tugann sé cabhair do cliaint  pleannana stráitéiseacha,

dírithe ar easportálacha  a fhorbairt agus iad a chuir ar aon

chéim le plean gnó cuimsitheach.  Tá sé mar aidhm aige

díolacháin sa tír seo agus thar lear a méadú.  Toisc a chuid

toradh, beidh sé á leathnú amach chun an earnáil bogearraí i

2005. " Tá tionscnaimh éagsúla ag Enterprise Ireland chun

cabhrú le cliantchuideachtaí a scileanna díolacháin a

fheabhsú. Is sampla amháin é clár díolacháin STAR do

phríomhfheidhmeannaigh (Sales Strategies & Tactics to

Accelerate Revenues).  Seoladh é seo in 2003 agus leanadh

leis in 2004, agus bhí 21 príomhfheidhmeannach páirteach.

Tá sé d’aidhm aige cabhrú le príomhfheidhmeannaigh i

gcuideachtaí teicneolaíochta Éireannacha na scileanna a

fhorbairt atá riachtanach chun straitéisí díolacháin agus

margaíochta a chur le chéile a sholáthraíonn buntáistí

iomaíochta  in eochairmhargaí ar leith. Tá sé á eagrú i

gcomhar le Cumann Bogearraí Éireann agus FÁS.   

Fás na táirgiúlachta

(Breisluach glan in aghaidh an fhostaí) 

Bia & Margaí Miondíola Tomhaltóirí 4.2%

Earnálacha Bogearraí, Seirbhísí agus Earnálacha atá ag Teacht chun Cinn  15.1%

Margaí Tionsclaíocha agus Eolaíochta Beatha   7.9%

Meán na nEarnálacha Uile  7.4%

Foinse: Suirbhé Bliantúil Gnó Forfás/Enterprise Ireland
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Tá sé de cháil ar an tionscal faisin go mbíonn sé ag síorathrú, agus go

mbíonn gá le nuáil i ndearadh na dtáirgí ó shéasúr go séasúr. Éiríonn go

seoigh le Libra Designs sa réimse seo agus i ngeall ar an aitheantas atá

faighte acu óna gcustaiméirí tá Drapers Record Womenswear Brand of the

Year Award 2004 díreach buaite acu sa Ríocht Aontaithe. Is é seo an gradam

is airde is féidir a fháil i miondíol faisin sa RA. Is iad na miondíoltóirí a

chaitheann a vótaí don ghradam agus cuirtear san áireamh nithe mar

chaighdeán, tomhas, seachadadh agus seirbhís do chustaiméirí. 

Tá a mhúnla gnó athraithe go hiomlán ag Libra le blianta

beaga anuas agus is cuideachta deartha faisin anois é

seachas déantúsóir éadaí. Soláthraíonn an chuideachta

réimse leathan de bhailiúcháin uathúla d'éadaí ban, mar

aon leis na hoiriúintí le cur leo, atá dírithe ar mhiondíoltóirí

sofaisticiúla, agus is easportálacha iad  75% de na

díolacháin ar fad.  " Tá ardú suntasach tagtha ar

tháirgiúlacht na cuideachta de réir mar a dhírigh an

bhainistíocht ar éifeachtúlacht phróisis agus ar

spriocmhargaíocht. Mar chuid de chlár Bainistíocht ar

shlabhraí soláthair de chuid Enterprise Ireland rinne Libra

plean cúig bliana a fhorbairt. Cuireadh tús leis an bplean

seo i 2004 nuair a cuireadh tograí i bhfeidhm chun costais

a laghdú agus seirbhís do custaiméirí a fheabhsú,

neartaíodh an fhoireann deartha agus ceapadh

Príomhfheidhmeannach nua chun iad a thabhairt ar

aghaidh chuig leibhéal eile.  " Tá Libra bunaithe go

daingean anois in earnáil mhiondíola na n-éadaí ban

d’ardchaighdeán sa RA agus cáil ar a smaointe nuálacha

sa dearadh, ar nós a réimse nua do mhná a bhfuil deilbh

níos toirtiúla acu. Tá an chuideachta ag súil lena raon

easpórtála a leathnú go dtí mór-roinn na hEorpa le

cabhair ó oifigí Enterprise Ireland thar lear. Tá Libra ag

dul ó neart go neart ó bronnadh Gradam Easportálaithe

Éireann air in 2003. Tá a réimsí do 2006 á ndearadh

cheana féin agus táthar ag súil le fás de 12% in 2005. 

www.libra-design.com

Ag fáil an Gradam Drapers, Record, "Branda don Bliain", ón taobh
clé tá Brian Beggan  Comh Bainisteoir Stiúrtha, Libra Designs,
Marguerite Higgins agus Bernie O Farrell Priomh Dearthóiraí, Libra
Designs agus an fuirseoir Jack Dee.

04
Libra Designs
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Rinneadh fairsingiú ar thogra uathúil First Flight i 2004 agus cabhraíodh le

59 cliantchuideachtaí a gcéad straitéisí easpórtála a ullmhú agus a neartú.

Rinneadh First Flight a fhorbairt ag Enterprise Ireland agus Cumann

Easpórtálaithe na hÉireann chun próiseas córasach úllmhúcháin don

easportáil a chur ar fáil do chliaint. Is í aidhm an chláir cabhrú le cliaint

bainistiú a dhéanamh ar na priacail a bhaineann le dul isteach i margaí nua.

Tá an clár dírithe ar stiúrthóirí bainistíochta agus stiúrthóirí

forbartha gnó a bhfuil freagracht dhíreach orthu margaí nua a

fhorbairt.  Tá sé dírithe ar chliantchuideachtaí atá ag tosú ar an

easpórtáil nó orthu siúd a bhfuil níos lú ná €30,000 sa bhliain á

easpórtáil acu.  Luaigh na rannpháirtithe gurb  é an  fonn atá

orthu eolas a fháil faoin gcaoi le dul isteach i margaí nua an

phríomhchúis a bhí acu chun páirt a ghlacadh sa togra. "

Reachtáladh seacht gceardlann First Flight i 2004, sna bailte seo

Baile Átha Luain, Baile Átha Cliath, Dún Dealgan, Corcaigh,

Luimneach, Sligeach agus Gaillimh. Chuir na ceardlanna seo

gnéithe lárnacha na heaspórtála in iúl agus chuir siad na cliaint

ar an eolas faoi na seirbhísí sainiúla a fhreastalaíonn ar

riachtanais speisialta easpórtálaithe nua. Mar thoradh air sin

cruthaíodh pleananna forbartha do na rannpháirtithe chun

freagairt dá riachtanais shainiúla agus chun réitigh éifeachtúla

do na riachtanais sin a léiriú. Ba é an plean seo crann taca a

bpleananna margaíochta don easpórtáil, agus réitigh sé an

bealach dóibh chun dul isteach i margaí nua. Ceapadh meantóir

do roinnt cuideachtaí, duine le neart taithí easpórtála a rachadh

ag obair leo ar phleananna sainiúla easportála, agus cuireadh

cúnamh praiticiúil ar fáil ar an talamh ó oifigí Enterprise Ireland

thar lear. " Ghnóthaigh cuideachta  amháin a bhí páirteach,

Willow Design and Publishing as Mainistir na Buaile, Co. Ros

Comáin Gradam Easpórtálaithe na hÉireann 2004 sa rannóg First

Flight.  Déanann an chuideachta  seo dearadh, táirgeadh, agus

margaíocht ar réimse de chártaí beannachta, stáiseanóireacht

shóisialta agus féiríní gáirdín. D’úsáid Willow Design an t-eolas

agus na teagmhálacha a bhí ar fáil sa chlár First Flight chun

cabhrú leis dul isteach i margadh easportála an RA go rathúil

den chéad uair. " I ngeall ar a fheabhas  a d'éirigh le First

Flight cuidiú le heaspórtálaithe céaduaire chuig an RA tá an

coincheap á fhorbairt ag Enterprise Ireland agus tá First Flight á

fhorbairt do mhargaí Mheiriceá Thuaidh agus na hÁise. 

04
Éiríonn le heasportálaithe nua le First Flight 

Willow Design & Publishing, buaiteoir an Ghradam Onnmhaireoiraí na hÉireann, 
Earnáil FirstFlight ón taobh clé David Knight Stiúrthóir Bainistíochta, Willow Design & Publishing; Rita Meehan
Willow Design and Publishing; Mike Kelly Enterprise Ireland agus Don Duffy Willow Design & Publishing.
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4 Nuabhunú agus Uas-scálú
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Tá cur chuige dúbailte ag Enterprise Ireland: tugann sé

tacaíocht agus spreagadh chun cuideachtaí ardphoitéinsil

nuabhunaithe a chruthu; agus déanann sé líon na bhfiontar

meánach agus beag a fhásann isteach ina gcuideachtaí

scálaithe a mhéadú.

AG NUABHUNÚ Tacaímid le gnólachtaí nua a fheidhmíonn

in earnálacha fáis, a bhfuil buntáiste iomaíochta suntasach

acu ina gcuid margaí agus a bhfuil an fuinneamh agus an

tiomantas acu chun suíomh láidir a bhaint amach ar an

margadh domhanda.  Áirítear in ár réimse fairsing tacaíochta:

sainchomhairle ar fhorbairt chuideachta agus mhargaidh;

cistiú ag an luathchéim; líonrú; oiliúint; tacaíocht ar-campas;

áiseanna gorlainne; agus giniúint deiseanna díolacháin.  " Le

linn 2004, thug Enterprise Ireland tacaíocht do 65 cuideachta

ardphoitéinsil nuabhunaithe, an líon ab airde fós.  Cruthóidh

siadsan timpeall 1,900 post nua laistigh de thréimhse 3 bliana

thar gach earnáil, cuid mhaith díobh sa teicneolaíocht

faisnéise agus chumarsáide, sa chúram sláinte agus sna

heolaíochtaí beatha.  Léiríonn siad freisin dea-scaipeadh

réigiúnach, le 43% díobh bunaithe i réigiúin lasmuigh de

Bhaile Átha Cliath. " Tá méadú tagtha ar an bhfócas ar

chuideachtaí teicneolaíochta nuabhunaithe in earnálacha atá

ag fás mar an teicneolaíocht faisnéise agus chumarsáide,

bianna réamhullmhaithe, biteicneolaíocht agus fótóinic.  As

cuideachtaí nuabhunaithe na bliana seo, tháinig 34 díobh ó

earnálacha teicneolaíochta, agus 24 ó na hearnálacha tionscal

agus eolaíochtaí beatha agus seacht gcinn ó na hearnálacha

bia agus miondíola. " Thosaigh cuid mhaith de na

cuideachtaí nuabhunaithe seo mar thoradh ar thaighde in

institiúidí tríú leibhéal nó mar thionscnaimh a thosaigh

eisimircigh a d’fhill ar Éirinn.  In 2004, mhéadaigh Enterprise

Ireland a fhócas ar an dá réimse seo in iarracht chun leas a

bhaint as a bpóiteinseal fiontraíochta.

Rochtain ar Chistiú ag an Luathchéim a fheabhsú Is

gné rí-thábhachtach de rathúlacht agus fás gach cuideachta

nuabhunaithe an rochtain ar chistiú ag an luathchéim.

Ardtosaíocht i gcónaí é do Enterprise Ireland tacú le forbairt

tionscnamh cistiúcháin síolchaipitil agus caipiteal

fiontraíochta.  Cuirimid fáilte roimh an Scéim um Mhéadú

Gnó atá á tabhairt isteach arís ag an Roinn Airgeadais a

spreagann infheistíocht fíorthábhachtach i ndéantúsaíocht

ag an luathchéim agus i gcuideachtaí seirbhísí a bhíonn ag

trádáil go hidirnáisiúnta. " Bíonn Enterprise Ireland

réamhghníomhach agus iad ag cuidiú le fiontraithe atá ag

ullmhú chun a bpleananna gnó a chur i láthair infheisteoirí

agus chun fiontraithe a chur in aithne d’infheisteoirí tríú

Braitheann rathúlacht agus neart fadtéarmach gheilleagar na hÉireann
ar chuideachtaí faoi úinéireacht Éireannach a bheith á mbunú agus á
bhfás chun saibhreas agus postanna a chruthú don tír.Cuidíonn siad
freisin le cultúr nuálaíochta agus fiontraíochta ar chaighdeán
domhanda a chothú.
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Is saincheist phráinneach i gcónaí a bhfuil tionchar aici
ar an ráta tosaithe agus ar an am a thógann sé ar
dhaoine gnó nua a chur ar bun go rathúil an fáil atá ar
airgeadú síolaithe do chuideachtaí a bheadh ag tosú as
an nua. Tá sé i gceist  ag Enterprise Ireland leanúint ag
tacú leis an dul chun cinn cuimsitheach in airgeadú
síolaithe agus caipiteal fiontair do chuideachtaí i dtús a
saoil taobh istigh d’Éirinn agus tá sí ag obair chun gurbh
fhusa airgeadú a fháil i luathshaol cuideachtaí. Thar
tréimhse na gceithre bliana atá caite gheall Enterprise
Ireland €98 milliún; ba é an toradh a bhí air sin gur
cuireadh tuairim is  €408 milliún ar fáil trí 15 chiste
caipiteal fiontair agus síolaithe chun an easpa atá ann
faoi láthair a líonadh.

04
Ceangal a Chruthú idir CAN agus Infheisteoirí

Ag obair leis an Irish Venture Capital Association bhí ón taobh clé
Hugh Nohilly, Stiúrthóir PCH Technologies Ltd; Colm Nohilly Stiúrthóir PCH
Technologies Ltd; John Tracey  POF, Trinity Venture Capital agus Karl Shcutte
Stiúrthóir Infheistíochta Trinity Venture Capital.

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2004

An raibh fhios agat? 
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Tá baint mhór anois ag Enterprise Ireland le

gníomhaíochtaí a chruthaíonn ceangal idir tograí nua le

poitéinseal mór (CAN) agus infheisteoirí seachtracha maille

le comhairle a thabhairt do CAN faoin mbealach is fearr

chun na tairiscintí gnó a chur in iúl d’infheisteoirí. Seo

roinnt samplaí: " Comhairle maidir le dul i gcion ar

ábhar infheisteora: Lainseáladh clár píolótach Investor

Readiness sa bhliain 2004 le seacht gcinn de chuideachtaí.

Tríd an tionscnamh sin, cuidíonn Enterprise Ireland le gach

cuideachta chun tairiscint gnó na cuideachta a dhéanamh

níos tarraingtí do dhaoine seachtracha a d’fhéadfadh

infheistiú inti. Bíonn  meantóireacht duine ar dhuine,

cleachtadh ar chur i láthair, agus modúil oiliúna grúpa

mar chuid den chlár. Léirigh measúnú neamhspleách go

raibh toradh maith ar an tionscnamh agus dá bharrsan

seolfar ar bhonn níos leithne é sa bhliain 2005. " Ag

Obair in Éindí leis an Irish Venture Capital

Association: I rith na bliana 2004 d’oibrigh Enterprise

Ireland i gcomhar leis an Irish Venture Capital Association

agus lena bhaill ar roinnt tionscnamh agus imeachtaí

líonraithe ar a raibh fóram trialach ina ndearnadh

meaitseáil idir CAN a bhí ar thóir infheistíochta agus

cuideachtaí caipiteal fiontair Éireannacha. Ag ócáid

amháin cuireadh 11 chuideachta in aithne do ocht gcinn

de CFanna (Caipiteal Fiontair) gníomhacha agus tugadh

cúig nóiméad do gach ceann acu chun dul i bhfeidhm ar

gach CF. Próiseas sár-fheidhmiúil éifeachtach ab ea na

cruinnithe seo agus bhí de thoradh orthu go bhfuarthas

48 iarratas ó infheisteoirí ar leith ar phlean gnó nó ar a

thuilleadh eolais. Tá sé beartaithe sraith d’ócáidí líonraithe

dá leithéid a chur ar siúl sa bhliain 2005. " Ag Casadh

le Soláthróirí Idirnáisiúnta Cistí Airgid: Is eagraíocht

neamhbhrabúsach an European Tech Tour Association a

eagraíonn cuairteanna ar cheithre thír in aghaidh na

bliana do nach mór 60 caipitlí fiontair idirnáisiúnta. Ba í

Éire sprioc na cuairte sainiúile sin i mí na Samhna 2004,

rud a thug deis d’ionadaithe ón earnáil chaipiteal fiontair

agus do 21 ghnó áitiúil casadh lena chéile; chuir gach

duine díobh a chás féin i láthair ag iarraidh infheistiú ar na

cuairteoirí CF. Ba dheis freisin an ócáid chun gnó in Éirinn

a phróifíliú ar ardán idirnáisiúnta. Is é Micheál Máirtín, TD,

Aire Fiontair, Trádála agus Fostaíochta a chuir tús leis an

gcuairt trí lá. Ar na hurraithe bhí Enterprise Ireland. De

bhreis air sin d’eagraigh Enterprise Ireland dhá

thaispeántas cuideachta, ceann i mBaile Átha Cliath agus

ceann eile i Luimneach, ag a ndearnadh próifíliú ar 36

chuideachta eile a bhí ag lorg infheistíochta. Phléigh

siadsan a gcás leis an toscaireacht infheistíochta a bhí ar

cuairt ina nduine agus ina nduine. 

Teach Mansion, Baile Átha
Cliath, 10ú Samhain 2004.
Thainig 60 dos na
heagraíochtaí cistí caipteal
fiontraíochta idirnáisiúinta
is airde go hÉireann ar
cuardach dhá lá, chun
cuideachtaí rathúil
theicneoilaíochta na
hÉireann a aithint  a bhí
ar lorg chistiúchain capitil
fiontraíochta chun luas a
chuir lena bhfás ghnó.
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Bhunaigh Patrick O’Callaghan, imirceach a d’fhill ar Éirinn ón Iamáice, an chuideachta

Delta Off-Site Solutions i gCorcaigh sa bhliain 2003. Tharla fás suntasach sa

chuideachta sin le linn na bliana 2004, ag baint amach láimhdeachais sa réimse €9

milliún agus leibhéil foirníochta dírí de 120.  Léiríonn rathúlacht na cuideachta

claonadh atá ag teacht i réim i measc imircigh a fhilleann ar Éirinn chun gnólachtaí a

bhunú, claonadh a fhaigheann tacaíocht ghníomhach ó Enterprise Ireland.

Táirgeann Delta aonaid réamhchóimeáilte do sheomraí

folctha agus do chistineacha agus forleathnuithe

modúlacha d'fhoirgnimh a thógtar i monarcha agus a

sheachadtar chuig an suíomh deiridh.  Tá an tionscal nua

seo á spreagadh ag cuideachtaí neamhspleácha mar an

eagraíocht Build Off-Site Organisation mar shlí ar aghaidh

chun caighdeán níos airde agus foirgníocht níos éifeachtaí

a chinntiú.  Tá braisle de chuideachtaí foirgníochta den

tsaghas sin tagtha chun cinn i gceantar Chorcaí agus

faigheann siad tacaíocht ghníomhach ó Enterprise Ireland.

" Ní raibh súil ar bith áfach leis an bhfás tapaidh a rinne

Delta.  Áirítear roinnt de na cuideachtaí foirgníochta is mó

in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe i measc a chliant anois

agus tá iarratas ar phaitinn istigh dá theicneolaíocht

nuálaíoch san am i láthair.  Ainmníodh Pat O’Callaghan

mar Fhiontraí Núíosach na Bliana i gComórtas Fiontraí na

Bliana 2004 de chuid Ernst & Young.  " Bhain Delta

tairbhe as Líonra Meantóireachta Enterprise Ireland chun

comhairle neamhspleách a fháil maidir le táirgeadh agus

struchtúrú corparáideach ó mheantóir ag a bhfuil taithí

luachmhar mar Phríomhfheidhmeannach in eochair-réimsí

a bhain le Delta.  Mheas Pat O’Callaghan, Stiúrthóir

Bainistíochta Delta, go raibh an Líonra Meantóireachta an-

úsáideach ar leibhéal straitéiseach chun aiseolas den scoth

a fháil maidir le pleanáil.  Is é a deir sé: "Fuaireamar

rochtain ar an saibhreas taithí agus eolais a bhí ag an

Meantóir, gan aon rún eile aige ach an taithí sin a fuair sé

thar na blianta a thabhairt dúinne."  " Chuidigh

Enterprise Ireland le Delta freisin maidir le tacaíocht T&F

chun a tháirgí a mhionchoigeartú don mhargadh sa Ríocht

Aontaithe agus thug cuidiú dó maidir le straitéis chun fáil

isteach ar an margadh sin.  Tá dhá ghníomhaire ag Delta

sa Ríocht Aontaithe faoi láthair agus tá an chuideachta ag

obair chun líon a comharpháirtithe straitéiseacha i

margadh na Ríochta Aontaithe a mhéadú. 

www.deltahomes.net

04
Delta Off-Site Solutions

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2004
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páirtí.  Faightear cur síos sa ghné-alt ‘Ceangal a Chruthú

idir Chuideachtaí Ardphoitéinsil Nuabhunaithe agus

Infheisteoirí’ ar roinnt samplaí de ghníomhaíochtaí

Enterprise Ireland in 2004 a thacaigh le cuideachtaí

nuabhunaithe atá ag lorg cistiúcháin síolchaipitil agus

caipiteal fiontraíochta.

Ag Tacú le Luath-Fhorbairt In 2004, rinne Enterprise

Ireland athbhreithniú ar gach cuideachta nuabhunaithe a

fuair tacaíocht ó 1989 i leith. As na 470 cuideachta a fuair

tacaíocht, taispeánadh go raibh 76% fós ag trádáil, 4%

táthcheangailte, agus gan ach 20% dúnta síos.  Tá

díolacháin de bheagnach €1 billiún ag na cuideachtaí a

tháinig slán  agus breis is 7,000 duine fostaithe iontu faoi

láthair.  Léiríonn na torthaí seo ráta ard marthanais i measc

chuideachtaí nuabhunaithe a fuair tacaíocht ó Enterprise

Ireland.  Tacaíonn siad freisin le cur chuige Enterprise Ireland

maidir le tionscnaimh saincheaptha a sheachadadh do

chuideachtaí nuabhunaithe, dála cúnamh leis an gcéad

díolachán tagartha a bhaint amach. " An chéad díolachán

tagartha a bhaint amach: Tá fócas nua tugtha isteach ag

Enterprise Ireland chun cuidiú le cuideachtaí ag an

luathchéim a gcéad díolachán tagartha a bhaint amach – is

é sin an eochairshuíomh tagartha a mbíonn gá ag

custaiméirí póiteinsiúla leis go minic sula mbíonn siad ar a

gcompord ag ceannach ó chuideachta nua, ar mhargaí

idirnáisiúnta ach go háirithe. Chabhraigh Enterprise Ireland

le 22 cuideachta chun an chéad díolachán tábhachtach seo

a fháil in 2004. " Ag tógáil foirne bainistíochta: Cé go

dtosaíonn tromlach na gcuideachtaí nuabhunaithe mar

thoradh ar tháirge nó seirbhís nuálaíoch a chruthú a bhfuil

buntáiste mór iomaíochta teicniúil aige ar an margadh,

braitheann a rathúlacht deiridh freisin ar fhoireann

bhainistíochta chothrom. Oibríonn foireann Enterprise

Ireland go dian le tionscnóirí gnó na gcuideachtaí

nuabhunaithe chun a bhfoirne bainistíochta ardoilte a

fhorbairt.  Tá inniúlachtaí difriúla ag teastáil ó na bainisteoirí

seo chun a dtairiscint a thráchtálú, chun an cistiú

riachtanach a chinntiú len é a chur ar an margadh, chun an

táirge nó an tseirbhís a dhíol ar na margaí idirnáisiúnta agus

chun a bhfás corparáideach a bhainistiú. " Ag díriú ar

fhiontraithe póiteinsiúla a fháil ón earnáil tríú leibhéal:

D’eagraigh Enterprise Ireland sraith taispeántas taistil in

institiúidí tríú leibhéal i gCorcaigh, Luimneach, Baile Átha

Claith agus Gaillimh, le caipitlithe fiontraíochta agus

ionadaithe ó na cuideachtaí nuabhunaithe is déanaí.

Ceapadh an taispeántas seo chun mic léinn, iarchéimithe

agus taighdeoirí a spreagadh le bheith ina bhfiontraithe. "

Leanann Enterprise Ireland ag obair i gcomhpháirtíocht leis

na coláistí tríú leibhéil go léir agus in 2004 thug sé tacaíocht

do ocht gclár dá ngairtear Clár Ardán Fointraíochta (CAF),

ag cuidiú le fiontraithe póiteinsiúla a bhfuil smaointe nó

teicneolaíochtaí nuálacha acu chun gnó a fhorbairt.  Thug

Enterprise Ireland tacaíocht dhíreach agus cistiú do 69 gcinn

de na tionscadail indibhidiúla seo tríd an tionscnamh um

Thráchtálú Taidghde agus Forbairt.  Cuireadh meantóirí ar

fáil freisin do gach tionscnóir chun treoir agus comhairle a

thabhairt do gach tionscadal. " Lean Enterprise Ireland ag

tabhairt tacaíochta freisin do thráchtálú an taighde ollscoil-

bhunaithe trína thionscnamh Cuideachta Champais, a

spreagann foirne ollscoile agus tionscnóirí na gcuideachtaí

campais le gnólachtaí a bhunú. Tugadh tacaíocht do 6 cinn

de thionscadal nua i roinnt mhaith ollscoileanna, ar a raibh

Coláiste na Tríonóide, An Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath,

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus Coláiste na

hOllscoile Corcaigh. Lean Enterprise Ireland ag tabhairt

tacaíochta freisin do thráchtálú an taighde ollscoil-bhunaithe

trína thionscnamh Cuideachta Champais, a spreagann foirne

ollscoile agus tionscnóirí na gcuideachtaí campais le

gnólachtaí a bhunú.  Tugadh tacaíocht do 6 cinn de

thionscadal nua i roinnt mhaith ollscoileanna, ar a raibh

Coláiste na Tríonóide, An Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath,

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus Coláiste na

hOllscoile Corcaigh. " Ag díriú ar fhiontraithe

eisimirceacha a aimsiú: Tháinig méadú faoi dhó go 10%

d’iomlán na gcuideachtaí nuabhunaithe sa tréimhse 2003 go

2004 ar líon na gcuideachtaí ardphoitéinsil nuabhunaithe a

bhunaigh eisimircigh Éireannacha a d’fhill ar Éirinn.  Tá sé ina

eochair-réimse fócais ag Enterprise Ireland eisimircigh

Éireannacha a mhealladh ar ais chun na tíre chun gnólachtaí

nua a bhunú ann.  In 2004, eagraíodh imeachtaí agus

tionscnaimh éagsúla sna margaí sin ina bhfuil pobail láidre
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Is é Valista an príomhsholáthraí bogearraí le haghaidh íocaíochtaí agus bhainistíocht

tairiscintí  a chuireann ar chumas daoine scothsheirbhísí a cheannach trí chainéil

idirlín agus mhóibíleacha.  D’éirigh thar barr leis an gcomhlacht bealaí nua a chruthú

chun idir earraí móra agus beaga a cheannach ag úsáid teileafóin phóca nó an Idirlín,

agus i bhforbairt ilbhealaí le híoc astu.  Úsáideann na comhlachtaí teileachumarsáide

is mó ar domhan táirgí agus seirbhísí Valista i margaí ar nós na Stát Aontaithe,

Mheiriceá Laidinigh, na hEorpa, na Seapáine agus na coda eile den Áis.

Sa bhliain 2004, d’fhógair Valista a chéad mhór-

chustaiméir sna Stáit Aontaithe, an comhlacht ollmhór

domhanda America Online. Chabhraigh an margadh

eatarthu go mór le Valista, a dhúbláil a theacht isteach

ilmhilliún euro i 2004. Is custaiméirí tábhachtacha chomh

maith iad: Vodafone UK, NTT DoCoMo, w-HA France

Telecom, Orange, Wanadoo, Tiscali, T-Online, 3, Hong Kong

CSL agus GTECH.  " Bunaíodh Valista i 2003 tar éis dó

seilbh a ghlacadh ar Network365 iPIN (USA). Fuair

Network365 cúnamh ó Enterprise Ireland ar feadh roinnt

mhaith blianta, rud a chabhraigh leis an gcomhlacht

bualadh le lucht déanta cinnithe i sprioc-chomhlachtaí i

margaí easpórtála.  " Tá Enterprise Ireland ag leanúint ar

aghaidh lena chaidreamh le Valista maidir le tacaíocht

iontrála margaidh, áisitheoireacht líonraithe agus cur in

aithne le ceannaitheoirí tábhachtacha.  Bíonn Valista

rannpháirteach i roinnt mhaith tionscnamh easpórtála de

chuid Enterprise Ireland ar nós misin ceannaitheoirí isteach

is amach, taispeántais trádála agus comhdhálacha, na

seónna trádála rathúla 3GSM agus CommunicAsia san

áireamh.  Bhain an comhlacht leas freisin as cúnamh ar-an-

talamh ó Enterprise Ireland d’fhonn oifigí nua a bhunú i

spriocmhargaí, agus fuair sé cúnamh le haghaidh cúrsaí

riaracháin áitiúla nuair ba ghá. Is infheisteoir sa

chuideachta í Enterprise Ireland freisin, agus tá an

cuideachta ag obair anois comh maith le rannóg nua

Enterprise Ireland, Rannóg Scálála na GBM.  " Tá 90

duine fostaithe ag Valista faoi láthair ina cheanncheathrú i

gCill Mhantáin agus ina oifigí thar lear sa Bhrasaíl, sa

tSeapáin, i Singapore, sa Ríocht Aontaithe, sa Fhrainc agus

sna Stáit Aontaithe.  " Sa bhliain 2004 thug an tionscal

domhanda GSM aitheantas do rath Valista nuair a bhuaigh

an comhlacht Duais na hEagraíochta GSM don

Fhorbraitheoir Feidhmchlár Móibíleach is fearr. Roghnaigh

Red Herring agus Tornado Insider Valista freisin ar cheann

dá 100 comhlacht domhanda ba rathúla. Bhuaigh sé dhá

dhuais de chuid an Wall Street Journal freisin – an Príomh-

Ghradam Óir do Ghnó agus an Gradam um Maoiniú Gnó.

www.valista.com

Raomal Perera, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Valista

04
Valista
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eisimirceach iontu.  Áirítear mar shamplaí: na himeachtaí

líonraithe arna eagrú ag BioLink USA-Ireland, an cumann

líonraithe Meiriceánach don tionscal biteicneolaíochta;

TechLink, a thugann le chéile na saineolaithe ón tionscal

eolaíochta; agus an líonra Young Irish Professionals a seoladh

sa Ríocht Aontaithe.

AG TACÚ LE CUIDEACHTAÍ SCÁLAITHE Gné rí-

thábhachtach de straitéis Enterprise Ireland ná tacú le fás

cuideachtaí Éireannacha go scála a chuirfidh ar a gcumas

dul san iomaíocht go rathúil ar mhargaí idirnáisiúnta.

Rannóg tiomnaithe don Scálú: Tá tús curtha ag Enterprise

Ireland le tionscnamh nár tugadh faoi cheana chun fás agus

forbairt na gcuideachtaí scálaithe a luasghéarú.  Tá Rannóg

tiomnaithe don Scálú bunaithe againn atá cumasaithe chun

oibriú le grúpa aitheanta d'fhiontair bheaga agus

mheánacha chun cuidiú leo fás le bheith ina gcuideachtaí

móra idirnáisiúnta.  Eascraíonn an tionscnamh seo ó na

cainteanna le cliantchuideachtaí agus ónár dtaighde

idirnáisiúnta féin. " Tá eochair-ról ag na cuideachtaí

scálaithe i bhfás leanúnach eacnamaíoch gheilleagar na

hÉireann.  Is cuideachtaí idirnáisiúnta neamhspleácha iad le

fás seasta, cobhsaíocht agus brabúsacht.  Neartaíonn

gnólachtaí den tsaghas sin an earnáil dhúchasach, ag

tabhairt onnmhairí, postanna agus urrús chun na tíre. " Le

blianta beaga anuas, tá líon beag cliantchuideachtaí de

chuid Enterprise Ireland a bhain amach an scálú.  Tá an

treocht seo mar an gcéanna ar fud na hEorpa.  Tá sé mar

chuspóir ag Enterprise Ireland ról réamhghníomhach a

ghlacadh chun cuidiú le líon na gcuideachtaí scálaithe atá

ag teacht i réim in Éirinn a mhéadú. " Cur chuige

ceannródaíoch: Is é an dúshlán do Enterprise Ireland ná

athrú céime a chur faoi deara i ráta na gcuideachtaí

scálaithe a chruthaítear ach ag an am céanna ag coinneáil

na gceanncheathrúna agus láithreacht suntasach in Éirinn.

Tá súil againn, trí oibriú go héifeachtach lenár gcliaint, bonn

fiontraíochta nuálach, táirgiúil agus scálaithe a fhorbairt –

bonn a chruthaíonn ardghníomhaíochtaí breisluacha do

mhuintir na hÉireann. " Tá díolacháin sa bhreis ar €5

milliún bainte amach ag cuideachtaí poitéinsiúla scálaithe

agus is gnách gurb ionann tréithe dóibh.  Glacann siad

straitéis shoiléir agus dhinimiciúil gnó, bíonn eolas agus

taithí acu ar a gcuid margaí agus déanann siad de réir chur

chuige struchtúrtha i leith na nuálaíochta. Léiríonn a

bhfoirne bainistíochta cinnireacht chumasach agus léargas,

dearcadh oscailte i leith na comhairle seachtraí agus dea-

bhealaí rochtana ar airgeadas. " Soláthróidh Enterprise

Ireland tacaíocht domhain inmharthana dá chliaint scálaithe

i réimsí mar an nuálaíocht, forbairt acmhainní daonna,

rochtain ar mhargaí agus airgeadas.  Bainfear úsáid as cur

chuige ar leith le haghaidh gach cuideachta, ag cur na

tacaíochta in oiriúint do shainriachtanais gach cliaint.    
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Mar bhiteicneolaí Astrálach de bhunadh na hÉireann, d'aistrigh An Dochtúir

Mark Heffernan go hÉirinn in 2003 chun cuideachta nua a bhunú in earnáil na

biteicneolaíochta.  Chuaigh sé i bpáirt le triúr taighdeoirí i gColáiste na

Tríonóide, Baile Átha Cliath, a bhfuil cáil domhanda orthu agus a fhaigheann

maoiniú dá dtaighde ó Enterprise Ireland, ó Science Foundation Ireland agus ón

mBord um Thaighde Sláinte.  Bhunaigh An Dochtúir Heffernan, An tOllamh

Kingston Mills, Luke O’Neill agus Dermot Kelleher Opsona Therapeutics le

chéile. Agus í fós sa luathchéim tá taighde ceannródaíoch ar bun ag an

gcuideachta fhorbartha drugaí seo chun drugaí agus vacsaíní nua a aithint agus

a fhorbairt chun aicídí uathimdhíonacha agus inlastacha a chosc.

Bunaíodh Opsona go luath sa bhliain 2004 mar chuideachta

campais i gColáiste na Tríonóide Baile Átha Cliath le maoiniú

óna bhunaitheoirí agus ó Enterprise Ireland.  Chuir an

chuideachta sraith mhaoinithe de €6.25 milliún i gcrích

chomh maith faoi stiúr Inventages Venture Capital agus

Seroba BioVentures, i gcomhar leis na comhinfheisteoirí

Enterprise Ireland agus Genentech.  " Cuireadh Opsona in

aithne don infheisteoir treas páirtí, Genentech, trí BioLink

USA-Ireland, foras líonraithe atá á éascú ag Enterprise

Ireland.  Tugann sé le chéile eisimircigh ardcháilithe as Éirinn

atá ag obair ar fud SAM agus is cuid é de straitéis Enterprise

Ireland an leas is mó is féidir a bhaint as nuafhiontair bith-

theicneolaíochta luathstaid tráchtáil-dhírithe a chruthú agus

a fhorbairt. Trí Enterprise Ireland, cuireadh Opsona in aithne

chomh maith do Inventages Venture Capital atá lonnaithe

san Eilbhéis.  " Tá taithí ag Mark Heffernan,

Príomhfheidhmeannach Opsona, le dhá chuideachta

bhiteicneolaíochta a ndéantar trádáil phoiblí orthu san

Astráil.  Síleann sé go bhfuil an-tacaíocht ar fáil in Éirinn do

nuafhiontair nuálacha gnó.  Mar adeir sé: ‘Tá gréasán

iontach tacaíochta in Éirinn agus i dtíortha ar nós SAM.

Bíonn Enterprise Ireland ag breathnú rompu agus thug siad

an-tacaíocht dúinn ó thaobh maoinithe agus trína líonruithe

araon.  Ba mhór an gar do Opsona an tacaíocht a thugadar

chun é a chur ar a bhoinn.’  " Tá earcaíocht ar bun ag

Opsona faoi láthair agus tá sé ag obair chun a ghréasán

comhpháirtíochta straitéiseach a fhorbairt i 2005. Tá naonúr

fostaithe ag an gcuideachta anois agus treoir-am de chúig nó

sé bliana chun margaidh aige.

www.opsona.com

04
Opsona Therapeutics Ltd
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D’eagraigh Enterprise Ireland ócáid taispeántais chun na 65 cuideachta

ardphoitéinsil nuabhunaithe a bunaíodh le linn 2004 le tacaíocht ó

Enterprise Ireland a fhógairt agus a phróifíliú.  Tá sé réamh-mheasta go

gcruthóidh na cuideachtaí seo 1,900 post nua laistigh den chéad

tréimhse trí bliana.  Cuireadh an ócáid dá ngairtear ‘Rang 2004’ i láthair

le Micheál Martin, T.D., Aire Fiontair, Trádála agus Fostaíochta agus le

Frank Ryan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Enterprise Ireland.

D’fhreastail ionadaithe ó ghnólachtaí caipiteal fiontair agus ó phobal

mór na n-infheisteoirí ar an ócáid.

Rang na gCuideachtaí Nuabhunaithe 2004

Chomh maith le bheith ina ócáid an-tábhachtach do phobal

na n-infheisteoirí chun bualadh leis na cuideachtaí seo,

tugann an ócáid aitheantas freisin don rannchuidiú

tábhachtach a dhéanann na gnólachtaí seo leis an

ngeilleagar agus cuirtear uaillmhian, diongbháilteacht agus

nuáil na bhfiontraithe sin atá páirteach ann in iúl.  Is í an

infheistíocht iomlán sna 65 cuideachta ná €80 milliún thar

earnálacha faoi leith, lena n-áirítear biteicneolaíocht, bianna

feidhmiúla, ríomhfhoghlaim agus bogearraí

siamsaíochta/meán. " B'iad imircigh a d’fhill ar Éirinn a

bhunaigh seacht gcinn de na cuideachtaí nuabhunaithe;

grúpa atá ag dul i líonmhaire is ea iad seo agus tá Enterprise

Ireland ag díriú orthu agus á spreagadh.  Lena chois sin, tá

43% de na cuideachtaí nuabhunaithe lonnaithe lasmuigh de

Bhaile Átha Cliath. Tá a lán díobh suite i gcathracha

réigiúnacha ach tá tús curtha ag roinnt acu lena ngnólachtaí

i gceantair faoin tuath mar Ros Comáin, Liatroim agus

Tiobraid Árann.  Cuireann an scaipeadh gnólachtaí seo go

mór leis na geilleagair áitiúla, agu spreagann sé an fhorbairt

réigiúnach go cothrom, rud atá ina eochairchuspóir ag

Enterprise Ireland.

1. Ag Rang na bhFiontar Nuabhunaithe 2004
le Enterprise Ireland   ón taobh clé bhí
Micheál Martin, Aire Fiontar, Trádála agus
Fostaíochta; Pat O Donnell, Lincor
Solutions Ltd Bothair na Feirme Shamhail,
Corcaigh.

2. Ag Rang na bhFiontar Nuabhunaithe 2004
le Enterprise Ireland ón taobh clé bhí
Bryan Campbell, Lightstorm Networks;
Micheál Martin, Aire Fiontar, Trádála agus
Fostaíochta; Gerladine Kelly, Haptica Ltd.

3. Rang na bhFiontar Nuabhunaithe 2004
Ag Rang na bhFiontar Nuabhunaithe
2004 le Enterprise Ireland ón taobh clé
bhí Sarita O Carroll Enterprise Ireland,
Geraldine Kelly, Haptica Ltd, Ann-Maire
Raftery, Pharmaplaz Ltd agus Laura
Shesgreen, Ntera.
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Tá ról ceannaireachta ag Enterprise Ireland i bhforbairt

gréasán bonneagair, ag cothú cuideachtaí nuabhunaithe agus

cuideachtaí seanbhunaithe, agus ag tacú le cuideachtaí i ngach

réigiún atá ag easpórtáil den chéad uair.  Chuige seo, oibrímid

go dlúth le cuideachtaí nuálacha a léiríonn acmhainn láidir fáis

agus lenár bpáirtnéirí Stáit agus tionsclaíochta chun

timpeallachtaí atá fabhrach don ghnó a chothú ar fud na tíre.

AG MAOINIÚ NA RÉIGIÚN Tá sí mar aidhm ag Enterprise

Ireland trínár gcuid tairiscintí maoinithe, tacú le forbairt chothrom

réigiúnach, go háirithe i gceantar na Teorann, Lár na Tíre agus an

Iarthair, agus i réigiúin an Oir-Dheiscirt agus an Iar-Dheiscirt. " I

gcás mhaoiniú caipitil fiontraíochta, tá saincheangaltais

réigiúnacha ag ceithre cinn de na cúig chiste dhéag a bunaíodh

faoin with  Clár Bunchaipitil agus Caipiteal Fiontar (Plean

Forbartha Náisiúnta 2000–2006). Bhunaigh beirt de na

fiontraithe caipitil seo oifigí in ionaid réigiúnacha, duine acu i

gCorcaigh agus an duine eile i nDún Dealgan agus i nGaillimh.

SPÁS FIONTRAÍOCHTA DO CHUIDEACHTAÍ NUABHUNAITHE

Tá sé fíor-riachtanach go mbeadh rochtain ar spás cuí

fiontraíochta ag fiontraithe agus ag ceannasaithe cuideachtaí

forásacha lena gcuid gnólachtaí a fhorbairt.  Is tosaíocht do

Enterprise Ireland é freastal ar riachtanas bonneagair seo

cuideachtaí ag céimeanna éagsúla forbartha.   " Ionaid

Fiontraíochta Pobail: Déanann Enterprise Ireland dlúthobair leis

na hionaid áitiúla tacaíochta gnó ar fud na tíre chun gnólachtaí

áitiúla a fhás.  Críochnaíodh seacht nIonad Fiontraíochta Pobail

(IFP) in 2004 i Maigh Cromtha, Ceatharlach, Lios Mór, Iascaigh,

Béal Átha Seanaidh, Much Bhán agus Scairbh na gCaorach agus

leathnaíodh an ionad i mBéal an Átha.  Tá 97 ionad dá leithéid

san iomlán, ar chuir Enterprise Ireland infheistíocht €23 milliún

iontu, ag feidhmiú anois ar fud na réigiún, ag cruthú fostaíochta

do 3,000 duine. " Cuireadh tús le tionscadal nua oiliúna agus

forbairt scileanna do bhainisteoirí ionaid in 2004, atá á

theastasú ag Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge.  Is í is aidhm

leis neartú a dhéanamh ar chumas bainisteoirí comhairle a

thabhairt agus forbairt gnólachtaí áitiúla a threorú.  "

Bithghoradáin: Dhúbláil spás tiomnaithe ar campas

d'fhiontraíochtaí biteicneolaíochta le linn 2004.  Chuir Enterprise

Ireland tacaíocht airgeadais ar fáil chun sé fhoirgneamh a athrú

ina mbithghoradáin, a chuirfidh spás saotharlainne agus oifige

ar fáil do 20 chuideachta nuabhunaithe.  Le breis infheistíochta

in 2004 de €750,000, is í an infheistíocht iomlán a rinneadh i

spás bithghoradáin ná os cionn €4 mhilliún.  Tá na háiseanna

seo suite i gCorcaigh, Gaillimh agus Baile Átha Cliath.  "

Goradáin Institiúidí Teicneolaíochta: Is príomhéascóirí iad na

hionaid seo do chuideachtaí nua ardteicneolaíochta agus

cuireann siad go mór le fostaíocht bhuan agus saibhreas sna

réigiúin.  Tá infheistíocht iomlán de €32 mhilliún ag maoiniú 15

ionad ar fud na tíre.  Osclaíodh dhá ghoradán nua in Áth Luain

agus i dTrá Lí in 2004, agus tosaíodh obair thógála ar chúig

Is aidhm lárnach de chuid Enterprise Ireland í tacú le forbairt chothrom
réigiúnach, agus í a chothú.  Tá sí mar aidhm againn dlús a chur le fás
cuideachtaí Éireannacha ar ardchaighdeán, rud a chuirfidh le méadú
rathúnais réigiúnaigh ar fud na tíre.
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Bunaíodh Century Homes i Muineachán i 1990 agus tá sé anois ar cheann

de na cuideachtaí is mó san Eoraip a dhéanann foirgnimh le fráma

adhmaid. Táirgeann an chuideachta gach saghas foirgneamh le fráma

adhmaid ó thithe nua saindeartha go forbairtí tithíochta ar an mórchóir,

tithe altranais, óstáin agus leithlanna ilstór.  

In Éirinn táirgeann Century Homes 5,000 aonad in aghaidh

na bliana, nó ceann amháin as gach 10 teach nua a

thógtar. Fostaíonn an chuideachta suas le 500 fostaí i

monarchana ar fud na tíre agus sa Bhreatain, lena n-

áirítear Dún Garbháin, Muineachán, An Longfort, Cardiff

agus Newcastle agus tá oifig díolachán agus

innealtóireachta acu i Londain. Fostófar 120 duine sa séú

láthair déantúsaíochta dá gcuid, atá á tógáil ar an Tulach

Mhór.  " In 2004, leathnaigh an chuideachta sa RA nuair

a cheannaigh siad Timber Frame Solutions i dtuaisceart

Shasana.  Lean an leathnú seo foirmle rathúil Century

Homes a dtairgí a scaipeadh ar mhargadh forleathan trí

infheistiú a dhéanamh i láithreacha láidre réigiúnacha.  "

Díoladh Century Homes in 2005 leis an gcuideachta

ilnáisiúnta Kingspan Group plc atá bunaithe sa Chabhán

agus a bhfuil tús áite domhanda acu i ndéantúsaíocht raon

dinimiciúil táirgí do thionscal na foirgníochta. Ó bunaíodh

an chuideachta tá infheistiú leathan á dhéanamh aici i

dtaighde agus i bhforbairt agus tá tacaíocht faighte aici ó

Enterprise Ireland tríd an scéim RTI.  Tá réabhlóid tagtha ar

fud an domhain ar an gcaoi a thógtar tithe nua i ngeall ar

a dtáirge fráma adhmaid agus chuir sé seo feabhas

suntasach ar thógáil tithe ó thaobh a dtionchar

comhshaoil de.  " Ba iad  Century Homes bunaitheoirí an

Irish Timber Frame Manufacturers Association a cuireadh ar

bun chun na caighdeáin is airde a chinntiú ar fud an

tionscail. Chabhraigh an fócas sin ar cháilíocht le Century

Homes gradaim ISO 9001 & ISO 14001 a bhaint amach

mar aon le gradam an ‘Excellence Through People Award’.

Tá Marc Cáilíochta Éireann ar gach táirge de chuid Century

Homes.  Thacaigh Enterprise Ireland in Éirinn agus trína

ghréasán oifigí thar lear le Century Homes fad a bhí sé á

leathnú. In 2003, ghnóthaigh Príomhoifigeach

Feidhmiúcháin Century Homes, Gerry McCaughey, gradam

an Ernst & Young Industry Entrepreneur of the Year.

www.century.ie

04
Century Homes
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ionad eile i gCeatharlach, Caisleán an Bharraigh, Corcaigh, Dún

Dealgan agus Port Láirge.  Osclófar na hionaid nua seo in 2005.

" Webworks: Is gréasán úrscothach é seo de mhoil

teicneolaíochta réigiúnacha a chuireann sár-áiseanna oifige agus

bonneagair ar fáil, ar aon le tacaíocht bhog ar nós

meantóireachta, traenála, agus fhorbairt bhainistíochta do

chuideachtaí nua agus do chuideachtaí seirbhíse a bhíonn ag

trádáil go hidirnáisiúnta atá ag fairsingiú.  Is í an aidhm atá leis

seo fócas forbartha a chur ar fáil d’fhorbairt cuideachtaí nua i

réimse earnálacha teicneolaíochta a chuirfidh le teacht chun cinn

braislí réigiúnacha de ghnólachtaí inmharthana.  Tá áiseanna

Webworks ceadaithe do shuíomhanna móra cathrach i

nGaillimh agus i gCorcaigh.

AG OBAIR LENÁR gCUID PÁIRTNÉIRÍ RÉIGIÚNDA Chomh

maith le cuideachtaí, páirtnéirí fiontraíochta caipitil agus spás

fiontraíochta a mhaoiniú go díreach, oibríonn Enterprise

Ireland freisin le breis is 200 eagraíocht áitiúil tionsclaíochta ar

nós: Eagraíochtaí Forbartha Pobail, Boird Fiontair Chontae,

Boird Forbartha Chontae, Ionaid Nuálaíochta Gnó, eagraíochtaí

líonraithe agus le heagraíochtaí réigiúnacha eile. " In 2004,

mar shampla, bunaíodh caidreamh nua oibre idir na hIonaid

Nuálaíochta Gnó agus Enterprise Ireland agus í mar aidhm

aige seirbhísí feabhsaithe a chruthú do chliaint an dá

eagraíocht.  San áireamh sna réimsí comhoibrithe feabhsaithe

tá: ag oibriú as lámh a chéile chun cuideachtaí nuálacha

nuabhunaithe  a aithint, a mhisniú agus a thacú; forbairt agus

bainistiú spáis ghoradáin le cabhrú le gnólachtaí nua; oibriú

leis an earnáil tríú leibhéal chun tacaíocht a sholáthar do

chuideachtaí ar campas; agus ag oibriú le chéile ar chláir a

deartar chun fiontraíocht a chothú.  

AG TÓGÁIL BRAISLÍ REIGIÚNACHA Bíonn Enterprise Ireland

ag tacú le gníomhaíochtaí líonraithe ar fud na tíre, á gcruthú

agus á misniú.  Bímid freisin ag obair le lucht tionscail le forbairt

eacnamaíoch a chothú ar bhonn réigiúnach.  Sampla amháin is

ea The Atlantic Technology Corridor, comhaontas

tionsclaltreoraithe den phobal teicneolaíochta ar chósta

iartharach na hÉireann.  Bunaíodh é chun cur le fás agus forbairt

bhraisle na gcuideachtaí cumarsáide eolais agus teicneolaíochta

agus na gcuideachtaí teicneolaíochta míochaine a bhí ag

feidhmiú cheana sa réigiún sin. " Is gné thábhachtach de

ghníomhaíocht líonraithe Enterprise Ireland í an tacaíocht a

thugtar do bhraislí i measc cuideachtaí dúchasacha agus

cuideachtaí ón gcoigríoch – ag tabhairt le chéile cuideachtaí atá

ag díol leis na ceannaitheoirí céanna, chun comhoibriú a

dhéanamh i réimsí comhleasa.  Cabhróidh braisliú le

sinigéiríochtaí gnólachtaí a oibríonn san earnáil chéanna a

neartú, agus cothóidh sé gníomhaíochtaí a rachaidh chun a

leasa mar ghrúpa.  Tá braislí tagtha chun cinn in go leor

earnálacha ar nós an earnáil oideachais, comhshaoil,

ríomhFhoghlama agus na ngluaisteán. Is samplaí de

thionscadail bhraislithe iad: Gléasanna míochaine: Faoi

láthair, croíghrúpa de bhraisle déantóirí gléasanna míochaine atá

lonnaithe i nGaillimh is ea trí cinn de na ceithre chuideachta is

tábhachtaí sa domhan atá bainteach le teicnící íostreáiteacha

cairdishoithíocha. Tá grúpa forásach de chuideachtaí

dúchasacha ag teacht chun cinn freisin mar chomhlánú ar na

cuideachtaí seo. Is gnéithe riachtanacha d'fhorbairt na

gcuideachtaí seo iad Taighde agus Forbairt, agus sa todhchaí,

beidh ról lárnach ag líonrú éifeachtach idir na hearnálacha

dúchasacha, ilnáisiúnacha agus tríú leibhéal i bhfás na

tionsclaíochta. " Braisliú i dtionscal na foirgníochta:

Choimisiúnaigh Enterprise Ireland taighde i margadh athraithe

foirgníochta na Ríochta Aontaithe chun deiseanna do

dhéantúsóirí táirgí foirgníochta a aibhsiú san earnáil foirgníochta

seachláithreáin.  Coimisiúnaíodh an tuarascáil seo ar son na

braisle Foirgníocht as Suíomh agus táthar á húsáid le cuidiú le

cliaint gréasáin dháiliúcháin a fhorbairt i margadh na Ríochta

Aontaithe.  Tá Enterprise Ireland ag obair le braisle eile de

cheithre chuideachta foirgníochta chun an branda ‘Irish Blue

Limestone’ a fhorbairt i bpáirt lena sheoladh ansin i réigiúin na

Ríochta Aontaithe agus Benelux. " Braisle Chogaseolaíochta:

B’é Enterprise Ireland a bhunaigh an Gréasán Gnó Pharma with

Eolas agus Ionstraimíocht (PII).  Tá an grúpa seo comhdhéanta

de ghrúpa fiontar beag/meánach dúchasach a chuireann

ionstraimíocht ardteicneolaíochta agus teicneolaíocht an eolais

ar fáil don tionscal cógaseolaíochta ar fud na cruinne.  Is í a

phríomhaidhm ná deiseanna nua gnó a fhorbairt agus cur

chuige comhoibritheach a chothú i dtaca le taighde agus

forbairt, margaíocht, cleachtais fhorbartha bainistíochta agus

díolacháin idirnáisiúnta.  Chomh maith leis sin, tá an gréasán ag

obair go dlúth le Enterprise Ireland chun straitéis easpórtála a

chur i bhfeidhm.
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Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe agus Mhaigh Eo

I 2004, rinne Enterprise Ireland infheistiú de €2.687 milliún i spás

gorlainne ar champas chathair na Gaillimhe d’Institiúid

Teicneolaíochta na Gaillimhe agus Mhaigh Eo (ITGM). Cuirfear

spás ceardlainne, tionsclaíochta agus oifige ar fáil don

déantúsaíocht ardteicneolaíochta chomh maith le háis

speisialaithe don taighde fheidhmeach. Cuirfidh sé réimse tacaí ar

fáil don bhforbairt ghnó mar chabhair don phróiseas tosaithe,

meantóireacht, pleanáil ghnó agus seirbhísí T&F san áireamh. Trí

shaotharlanna taighde feidhmeach a lonnú in aice le spás

déantúsaíochta agus gorlainne TCF, cuirfidh GMIT a saintaithí

taighde san áit a mbeidh fáil uirthi go héasca ag na fiontair nua.

Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe – Maigh Eo

An raibh fhios agat? 
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Feidhmíocht Fostaíocht Cliant de réir Réigiúin 2004

Réigiún Líon Iomlán Méaduithe Laghduithe Athrú Glan

BÁC/Oirthear Lár    62,311 5,226 -7,299 -2,073

Réigiún Láir 8,561 1,317 -617 +700

Oir-Thuaisceart 13,096 1,267 -1,181 +86

Iar-Thuaisceart 5,555 364 -595 -231

Oir-Dheisceart 18,064 1,145 -1,414 -269

Iar-Dheisceart* 23,156 1,222 -1,114 +108

Iarthar 11,372 1,357 -995 +362

Iomlán 142,115 11,898 -13,215 -1,317

*San áireamh san Iar-Dheisceart tá cuideachtaí acmhainní nádúrtha ón gcoigríoch san Iarthar Láir.
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*

2

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2004

Déanann Tanco Autowrap Teo. innealra timfhillte do thionscal na

talmhaíochta agus tá an réimse timfhilleadh burlaí is mó ar domhain acu. Tá

an chuideachta lonnaithe i gCeatharlach, tá 46 daoine fostaithe inti, agus

easportálacha á gcur aice chuig 25 tír ar fud an domhain. In 2004, agus an

chuideachta 40 bliain ar an bhfód, rinne Tanco fairsingiú agus éagsúlú chuig

earnáil na tionsclaíochta.

Seoladh an Córas GyroPak® in 2004 mar cheann de na

córais timfhillte is forbartha agus is nuálaí ar domhan. Is

modh nuálach éifeachtúil é an córas chun gach cineál

táirge a phacáiltear faoi láthair ar phailéid a thimfhilleadh

– ó bhoscaí rocacha go cannaí alúmanaim.  Díbríonn sé an

gá le pailéid chostasacha, rud a chruthaíonn fíorshábháil

féideartha de os cionn 70% ar chostais reatha pacáistithe

iompair. Meastar gur fiú os cionn $21 billiún sa bhliain an

margadh seo.  " Le tacaíocht ó Enterprise Ireland bhí sé

ar chumas Tanco córais pacáistithe den chéad scoth ar nós

an Córas GyroPak® a fhorbairt agus a réimse margaidh a

fhairsingiú chomh maith le héagsúlú a dhéanamh i dtreo

na tionsclaíochta.  " Déanann Tanco 95% dá tháirge a

easportáil agus tá a phríomh-mhargaí san RA, san Iorua

agus sa Ghearmáin. Ach tá margaí eile de chuid Tanco ag

teacht chun cinn i Meiriceá Thuaidh, sa Fhrainc agus sa

Chóiré agus a ról siadsan ag éirí níos tábhachtai.  "

Rinneadh na margaí seo a fhorbairt in 2004.  Chuir

Enterprise Ireland Marketlink in aithne do Tanco agus tá sé

anois ag feidhmiú mar comhpháirtí margaíochta dó i SAM.

Tar éis dó athrú ó dháilitheoirí go gníomhaire d'éirigh le

Tanco a bheith níos cóngaraí dá chustaiméirí agus

dúblaíodh a easportálacha innealra go SAM in aon bhliain

amháin.  " Chomh maith leis sin tá ag éirí le Tanco

leathnú sna margaí Eorpacha, ar nós margadh deacair na

Fraince.  Le cabhair ó Enterprise Ireland d'aimsigh Tanco

dáilitheoirí sa Fhrainc agus tá sé ag dul chun cinn go

maith sa mhargadh sin. Chuir sé turas margaíochta chun

na Polainne i gcrích chomh maith le cabhair Enterprise

Ireland chun na deiseanna margaíochta dá chóras

GyroPak® a mheas. 

www.tanco.ie

04
Tanco Autowrap Ltd
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Bhí líon na n-imirceach a bhí ina gcónaí thar lear agus a

d’fhill ar Éirinn chun gnólachtaí a bhunú nó infheistíocht a

dhéanamh i gcuideachtaí áitiúla ar cheann de na treochtaí ba

shoiléire i 2004.  Tá an treocht seo á spreagadh go

gníomhach ag Enterprise Ireland.  Tá Gréasán Gnó Shligigh sa

RA ar cheann de na grúpaí rathúla a chuireann deiseanna in

Éirinn chun cinn i measc na n-imirceach.

Tá fás tagtha ar an ngréasán ó seoladh é i Londain cúig bliana

ó shin, agus tá timpeall 130 duine páirteach anois ann, ina

measc daoine de ghlanluacháil ard as réigiún Shligigh, a bhfuil

a bhformhór ina gcónaí anois i gceantar Londan. " I mí na

Samhna d’eagraigh Enterprise Ireland, Abbey plc agus an

gréasán féin ócáid i Londain chun aird a dhíriú ar na

deiseanna gnó den scoth atá i réigiún Shligigh agus ar an

bhfás eacnamaíoch atá ag tarlú ann. " Ag an ócáid tugadh

léargas ar an infheistíocht €500 milliún atá ar bun sa réigiún.

Leis sin áirítear: bóthar faoisimh inmheánach ar €70 milliún;

spás nua goir agus taighde ag Institiúid Teicneolaíochta

Shligigh; gréasán leathanbhanda 23 km; leathnú ar Pháirc

Ghnó Fhionasclainn; óstáin nua 4*; agus forbairtí

siopadóireachta. " Bhí an ócáid ar an chéad chéim de

thogra dhá chéim chun infheistíocht a spreagadh i Sligeach

agus gnólachtaí nua a chur ar bun ann.  Beidh cuid de bhaill

an ghréasáin ag taisteal go Sligeach i 2005 chun deiseanna

gnó sa réigiún a iniúchadh.

04

Ag an ócáid Líonra Ghnó Shligigh i Londain ón taobh clé tá Jacqueline Foley, Enterprise Ireland Baile Átha Cliatha; Louis Doherty Cumman
Lucht Tráchtála Shligigh, Charles Gallagher, Abbey plc; Andy Rogers European Marketing Group; Michell McMahon IDA Ireland, Sligeach,
Hubert Kearns  Bainisteoir Chondae Sligeach agus Barry Egan, Enterprise Ireland, Sligeach.

Gréasán Gnó Shligigh sa RA 
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An raibh fhios agat? 
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1 Heather Ann McSharry
Bainisteoir Tíre
Boots Healthcare

2 Frank Ryan
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Enterprise Ireland

3 Margaret Daly
Comhairleach Comhshaoil 

4 Gerard O’Malley
Stiúrthóir Bainistíochta
Gerard O’Malley & Associates 
Intersearch

5 Veronica Perdisatt
Cathaoirleach
The Kilkenny Group

6 Kieran McGowan
Stiúrthóir Cuideachta

7 Elaine Farrell
Rúnaí Feidhmiúcháin
Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann

8 Brian Kearney
Iar-Uachtarán
Cumann na nInnealtóirí na hÉireann

9 Gus Fitzpatrick
Stiúrthóir Cuideachta

10 John Connolly
Bainisteoir Margaíochta
SWS Group

11 Lorraine Benson 
Príomhoifigeach
An Roinn Fiontair, Trádála agus 
Fostaíochta

12 Pat Molloy (Cathaoirleach)
Stiúrthóir Cuideacha

Scoir an ball seo a leanas dá bhallraíocht ar bhord Enterprise Ireland in 2004/2005: Barry O’Halloran, Stiúrthóir Cuideachta

Bord Enterprise Ireland
(ó chlé)

Comhaltaí an Bhoird 
agus na gCoistí 
mar a bhí ar 1 Márta 2005

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2004
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Tá an Bord 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 fo-choistí. Feidhmíonn an Bord de réir na prionsabail is fearr um rialú corparáideach san earnáil phríobháideach ina ghníomhaíochtaí féin agus

san úsáid a bhaineann sé as coistí. Tá d’údarás ag Bord Fiontraíochta Éireann agus ag a choistí iomchuí scaireanna (gnáth nó tosaíochta) a cheannach i gcuideachtaí. 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 leibhéal 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 i gceist. Mary Gallagher, Rúnaí an Bhoird

60+61
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Cuidíonn an Coiste Iniúchóireachta le freagrachtaí dlíthiúla agus cuntasaíochta na heagraíochta 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 bhainisteoireacht phunann infheistíochta Enterprise Ireland.

Scoir an ball seo a leanas dá bhallraíocht ar Choiste Athbhreithnithe na Punainne Infheistíochta in 2004/2005: Barry O’Halloran, Stiúrthóir Cuideachta.

Déanann an Coiste Luach Saothair athbhreithniú ar fheidhmiú agus ar luach saothair an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin agus na foirne bainistíochta

sinsearaí i gcomhthéacs Threoirlínte an Rialtais. 

Scoir an ball seo a leanas dá bhallraíocht ar an gCoiste Luach Saothair in 2004/2005: Barry O’Halloran, Stiúrthóir Cuideachta.

Coiste Iniúchóireachta 

Coiste Athbhreithnithe na Punainne Infheistíochta 

Coiste Luach Saothair 

Brian Kearney (Cathaoirleach)
Iar-Uachtarán
Cumann na nInnealtóirí na hÉireann

John Connolly
Bainisteoir Margaíochta
SWS Group

Gerry Moloney
Comhairleach

Frank Ryan
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Enterprise Ireland

Feargal Ó Móráin
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Seirbhísí Corparáideacha agus
Infheistíochta, Polasaí, Taighde
Feidhmeach agus Tráchtálaíocht
Enterprise Ireland

Mary Gallagher
Rúnaí Choiste Athbhreithnithe na
Punainne Infheistíochta Coiste
Athbhreithnithe

Pat Molloy (Cathaoirleach)
Stiúrthóir Cuideachta

Veronica Perdisatt
Cathaoirleach
The Kilkenny Group

Gerard O’Malley
Stiúrthóir Bainistíochta
Gerard O’Malley & Associates
Intersearch

Mary Gallagher
Rúnaí an Choiste Luacha Saothair

Kieran McGowan (Cathaoirleach)
Stiúrthóir Cuideachta

Gus Fitzpatrick 
Stiúrthóir Cuideachta

Heather Ann McSharry 
Bainisteoir Tíre
Boots Healthcare

Mary Gallagher
Rúnaí an Choiste Iniúchóireachta

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2004
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Coiste Gnó 
(ó chlé)

Scoir an ball seo a leanas dá ballraíocht ar an gCoiste Infheistíochta in 2004/2005: Patricia Byrne, Forbairt na Sionainne.

Coiste Infheistíochta 

Frank Ryan (Cathaoirleach)
Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin
Enterprise Ireland

Marian Byrne
Príomhoifigeach
An Roinn Talmhaíochta
agus Bia

Peter D Coyle
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Scálala na GBM agus
Seirbhísí Margaíochta
Idirnáisiúnta
Enterprise Ireland

John Dillon
Bainisteoir 
InnovationWorks
Cuideachta Forbartha
Aerfort Neamhchustam na
Sionna Teo

Mike Feeney
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Bia, Forbairt um Bainistíocht
Cliaint
Enterprise Ireland

Brendan Finucane
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Teicneolaíocht, Uathoibríocht
agus Táirgiúlacht
Enterprise Ireland

Kieran Grace
Príomhoifigeach
An Roinn Fiontair, Trádála
agus Fostaíochta

Sean Higgins 
Bainisteoir Roinne
Seirbhísí Infheistíochta
Enterprise Ireland

Pat Maher
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Na Réigiúin agus
Fiontraíocht
Enterprise Ireland

Gerry Moloney
Comhairleach

Feargal Ó Móráin
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Seirbhísí Corparáideacha
agus Infheistíochta, 
Beartas, Taighde Feidhmeach
agus Tráchtálaíocht
Enterprise Ireland

Gerry Murphy
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Díolacháin agus
Comhpháirtíochtaí
Idirnáisiúnta
Enterprise Ireland

Ruth Lacey
Rúnaí an Choiste
Infheistíochta
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á cumhacht tugtha don Choiste Infheistíochta chun pacáistí cistiúcháin iomlán suas go dtí €1.25 milliún a cheadú do thionscadail nach mó ná €3.25 milliún cibé

cistiúchán a ceadaíodh dóibh sa dá bhliain roimhe sin. 

Mary Gallagher
Rúnaí
Enterprise Ireland

Gerry Murphy
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Díolacháin agus Comhpháirtíochtaí
Idirnáisiúnta
Enterprise Ireland

Brendan Finucane
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Teicneolaíocht, Uathoibríocht agus
Táirgiúlacht
Enterprise Ireland

Peter D Coyle
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Scálala na GBM agus Seirbhísí
Margaíochta Idirnáisiúnta
Enterprise Ireland

Kevin Sherry
Stiúrthóir Roinne
Cuideachtaí Ard-Phóitéinsil 
Nuabhunaithe 
Enterprise Ireland

Feargal Ó Móráin
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Seirbhísí Corparáideacha agus
Infheistíochta, Polasaí, Taighde
Feidhmeach agus Tráchtálú
Enterprise Ireland

Mike Feeney
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Bia, Forbairt Bainistíochta Cliaint
Enterprise Ireland

Alan Dixon
Bainisteoir Roinne
Margaí Tionsclaíocha agus
Eolaíochtaí Saoil
Enterprise Ireland

Julie Sinnamon
Bainisteoir Roinne
Forbairt Chorparáideach agus
Acmhainní Daonna
Enterprise Ireland

Frank Ryan (Cathaoirleach)
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Enterprise Ireland

Pat Maher
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Na Réigiúin agus Fiontraíocht
Enterprise Ireland

Jennifer Condon
Bainisteoir Roinne
Bogearraí, Seirbhísí agus Earnálacha
atá ag Teacht Chun Cinn
Enterprise Ireland 
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Coiste Ceadaithe Bainistíochta   

Sean Higgins (Cathaoirleach)
Bainisteoir Ranna Seirbhísí
Infheistíochta
Enterprise Ireland

Jim Mulcahy
Bainisteoir Rannóige Bianna
Tomhaltóra
Enterprise Ireland

Willie O’Brien
Bainisteoir Rannóige 
Meastóireacht Tráchtála
Enterprise Ireland

Greg Treston
Bainisteoir Rannóige Seirbhísí
Fiontraíochta, Rialtais, Airgeadais,
Enterprise Ireland

Deirdre Ní Bhroin
Rúnaí Choiste Ceadaithe
Bainistíochta

Is í feidhm an Choiste ná Deontais Taighde agus Forbartha 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 Teicneolaíochta sa Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta. 

Coiste Taighde, Teicneolaíochta agus Nuáil 

Feargal Ó Móráin (Cathaoirleach)
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Seirbhísí Corparáideacha agus
Infheistíochta, Polasaí, Taighde
Feidhmeach agus Tráchtálú
Enterprise Ireland

An Dr. Gerard Barry
Ceannasaí na Roinne
Meastóireachta ar Sheirbhísí Bia
An tIonad Náisiúnta Bia (Teagasc)

An tOllamh Gerard Byrne
Ceann Roinne,
Innealtóireacht Mheicniúil
Coláiste na hOllscoile Baile Átha
Cliath

Maura Carolan
T&F/Stiúrthóir Teicniúil
Green Isle Foods

Enda Connolly
Bainisteoir
ESR & Pearsanra
IDA Ireland

Bernadette Cullinan
Comhairleach

An Dr. Brendan Finucane
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Teicneolaíocht, Uathoibríocht
agus Táirgiúlacht
Enterprise Ireland

Gerry Fitzmaurice
Bainisteoir
Ionad Nuálaíochta
Cuideachta Forbartha 
Aerfort Neamhchustam 
na Sionna Teo

Denis Hayes
Bainisteoir Teicniúil
Bulmers Ltd. (Showerings)

Bob Keane   
Oifig Eolaíochta agus
Teicneolaíochta
An Roinn Fiontair, Trádála &
Fostaíochta

An Dr. Enda Kenny
Stiúrthóir Bainistíochta
Chiroxia Limited

Brian McCoy
Stiúrthóir Bainistíochta
M/A Corn Eurotec Operations

Sean McManus 
Údarás na Gaeltachta

Aidan O’Connor
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Cavan MacLellan

Kevin Sherry
Bainisteoir Roinne
Cuideachtaí Ard-Phóitéinsil 
Nuabhunaithe
Enterprise Ireland

Clare Thorp
Cigire Talmhaíochta
An Roinn Talmhaíochta & Bia

Gillian Slattery 
Rúnaí an Choiste RTI
Enterprise Ireland

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2004

Scoir na baill seo a leanas dá mballraíocht ar an gCoiste Ceadaithe Bainistíochta in 2004/2005: Brian Gaffney, Tom Kelly agus Densi Marnane, Enterprise Ireland. 

Tá cumhacht tugtha don Choiste Ceadaithe Bainistíochta chun pacáistí cistiúcháin iomlán suas go dtí €200,000 a cheadú do thionscadail nach mó ná

€400,000 cibé cistiúchán a ceadaíodh dóibh sa dá bhliain roimhe sin. 
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Ceadaíonn an Bord deontais taighde de réir téarmaí scéimeanna áirithe arna bhformheas ag an Aire Eolaíochta, Teicneolaíochta agus Tráchtála, agus

faoi cibé  téarmaí a shocróidh an Bord. Socraíonn sé na téarmaí agus na coinníollacha do dheontais indibhidiúla faoin gCiste atá á gcur ar fáil ag an

Oifig Eolaíochta agus Teicneolaíochta.

Bord an Chiste Náisiúnta Tacaíochta Taighde (Beart 4) 

Feargal Ó Móráin
(Cathaoirleach)
Stiúrthóir Feidhmiúcháin 
Seirbhísí Corparáideacha
agus Infheistíochta, 
Beartas, Taighde Feidhmeach
agus Tráchtálaíocht
Enterprise Ireland

An tOllamh Pádraig
Cunningham
An Roinn Ríomheolaíochta,
Coláiste na Tríonóide Baile
Átha Cliath

Prof. Roy Green
Ceannasaí Roinne
Déan Dhámh na Tráchtála,
ONÉ Gaillimh

Bob Keane
An Oifig Eolaíochta &
Teicneolaíochta,
An Roinn Fiontair, Trádála
agus Fostaíochta.

An tOllamh Mark Keane
Stiúrthóir TFC,
Science Foundation Ireland
[Ar iasacht ó:
Chathaoir na
Ríomheolaíochta,
ONÉ Baile Átha Cliath (M.F.
2004)]

Pat Lawlor
Bainisteoir
Deartha/Forbartha,
Magna Donnelly Electronics

Dr. Martin Lyes
Bainisteoir Roinne
Teicneolaíocht, Uathoibriú
agus Táirgiúlacht
Enterprise Ireland

An tOllamh Brian Mac
Craith
An Roinn Fisice
Ollscoil Chathair Bhaile Átha
Cliath

Dr. Eucharia Meehan  
Ceannasaí an Chláir Taighde,
An tÚdarás um Ard-
Oideachas 

An tOllamh Thomas
McCarthy
An Roinn Bithcheimice
ONÉ Corcaigh

Alice Morgan
Bainisteoir,
Eolas, Fiontar &
Infrastruchtúr,
Cuideachta Forbartha
Aerfort Neamhchustam na
Sionna Teo

Dr. Patricia Mulcahy
Ceannasaí Roinne,
Institiúid Teicneolaíochta
Ceatharlach

Paul Phelan  
Comhairleach

Deirdre Ní Bhroin
Rúnaí Bhord an Chiste
Náisiúnta Tacaíochta
Taighde.

Sheol Fiontraíocht Éireann a scéim nua faoin bPlean Forbartha Náisiúnta 2000-2006 i bhFomhar 2001. Is iad cuspóirí Scéim an Chiste Síolchaipitil agus

Caipiteal Fiontraíochta ná leanúint le forbairt an Tionscail Síolchaipitil agus Caipiteal Fiontraíochta do Fhiontair Bheaga agus Mheánacha in Éirinn le béim

faoi leith ar fhorbairt shuímh gheografacha lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, tionscadail atá sa chéim thosaigh agus in earnálacha atá deacair a mhaoiniú go

traidisiúnta, m.sh. Biteicneolaíocht. Tá 15 cinn de chistí síolchaipitil agus caipiteal fiontraíochta á gcistiú faoin bPlean Forbartha Náisiúnta 2001-2006.

Coiste Síolchaipitil agus Caipiteal Fiontraíochta

Feargal Ó Móráin
(Cathaoirleach)
Stiúrthóir Feidhmiúcháin 
Seirbhísí Corparáideacha
agus Infheistíochta, 
Beartas, Taighde Feidhmeach
agus Tráchtálaíocht
Enterprise Ireland

Marie Bourke
Bainisteoir
Pleanáil Fhadtéarmach, Cáin
agus Airgeadas
Forfás

Kieran Grace
Príomhoifigeach
An Roinn Fiontair, Trádála
agus Fostaíochta

Sean Higgins
Bainisteoir Roinne
Seirbhísí Infheistíochta
Enterprise Ireland

Des Keane
Stiúrthóir Bainistíochta
Siseir Ireland Limited

Kevin Keating
Stiúrthóir Corparáideach
Goodbody Stockbrokers

Denis Marnane
Bainisteoir Roinne
Polasaí Infheistíochta
Enterprise Ireland

Gerry Moloney
Comhairleach

Ruth Lacey
Rúnaí an Choiste Síolchaipitil
agus Caipitil Fiontraíochta

64+65

Scoir an ball seo a leanas dá bhallraíocht ar Bord an Chiste Náisiúnta Tacaíochta Taighde in 2004/2005: Brendan Shanahan, An Roinn Fiontair, Trádála agus Fostaíochta.
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Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2004

Struchtúr Eagraíochtúil Enterprise Ireland
Amhail ar 30 Bealtaine 2005
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68  Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Enterprise Ireland 2004

Na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997
& 2003 
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
chuideachtaí a sholáthraíonn faisnéis a bhíonn
faoi rún, íogair go tráchtúil nó pearsanta
d'Enterprise Ireland .  Ní féidir faisnéis mar sin a
thabhairt faoi na hAchtanna um Shaoráil
Faisnéise gan dul i gcomhairle leis an té a
sholáthair an fhaisnéis.  Tá sé de cheart freisin
achomharc a dhéanamh ar an Choimisinéir
Faisnéise, atá mar údarás neamhspleách do
ghnóthaí na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise.
Tá eolas breise ar fheidhmiú na nAchtanna seo
ar fáil ón Oifig Caidreamh Rialtais agus Saoráil
Faisnéise, Enterprise Ireland, Glas Naíon, Baile
Átha Cliath 9 agus ar ár láithreán idirlín
www.enterprise-ireland.com 

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
Fiontraíocht Éireann, 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 Fhiontraíocht Éireann 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 2004 ní raibh íocaíocht déanach
ar bith ann. 

An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995
Tugadh Enterprise Ireland faoi scóp Rialacháin
Eitice in Oifigí Poiblí 2004 do Chomhlachtaí
Poiblí Ainmnithe,  Stiúrthóireachtaí Sonraithe ar
Chomhlachtaí Poiblí, agus Postanna Sonraithe i
gComhlachtaí Poiblí (I.R. Uimhir 699 de chuid
2004) le feidhm ón 1ú Eanáir 2005

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988
agus 2003
Tá Enterprise Ireland cláraithe mar rialaitheoir
sonraí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí.
Baineann cosaint sonraí le do cheart bunúsach
chun príobháideachais a chosaint agus le do
cheart chun smacht a choinneáil ar an tslí a
úsáidtear eolas pearsanta fút. Is féidir iarratais i
ndáil le heolas pearsanta a dhéanamh faoi
cheachtar de na hAchtanna um Shaoráil
Faisnéise nó um Chosaint Sonraí.  Tá eolas
breise ar fáil ón Oifig Caidreamh Rialtais agus
Saoráil Faisnéise, Enterprise Ireland, Glas Naíon,
Baile Átha Cliath 9. 

Ráiteas Polasaí Chomhshaoil 
Tá dhá phríomhbhealach ina mbíonn tionchar
ag gníomhaíochtaí Fhiontraíocht Éireann 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 Fhiontraíocht Éireann ar fáil do
pháirtithe leasmhara, ar iarratas. 

Ag Tacú le Gnóthaí Éireannacha: Tá
Enterprise Ireland forghníomhach i gcaighdeáin

arda chomhshaoil a spreagadh i measc
cuideachtaí 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 Fhiontraíocht Éireann faisnéis a chur
ar fáil faoi íocaíochtaí a bhaineann le Tacaíocht
Airgeadais a íocadh le cuideachtaí 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
2004 ar fáil ar iarratas.  Tá sceideal
infheistíochtaí ar chostas mar atá 31 Nollaig
2004, 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
comhlíonadh riachtanas gairme agus pearsanta,
mar shampla comhroinnt poist, saoire staidéir,
cláir oideachsúla agus sosanna gairme.

Coimisiún Aontas na hEorpa
Sa bhliain 2004, 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.

Acht Na dTeangacha Oifigiúla 2003
Tagann Enterprise Ireland faoi théarmaí tagartha
an Achta na dTeangacha Oifigiúla, 2002, a
tháinig i bhfeidhm ar an 14 Iúil 2003, chun
creatchlar reachtúil do seirbhísí trí Gaeilge a
chuir ar fail.  Da réir  rannóg 10 den Acht, tá an
Tuarascáil Bhliantúil foislithe ag an am chéanna
nGaeilge agus i mBéarla

Frank Ryan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Fógraí Reachtúla agus Eile 
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04
5 Ráitis Airgeadais
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Tá na ráitis airgeadais ar leathanaigh 74 go dtí

92 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 72.  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 fhoilsiú

orthu. 

Scrúdaím an ráiteas ar leathanach 73 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

riachtanach 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

chomhaontaíonn 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

9 Meitheamh 2005

Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste le cur i láthair 
Thithe an Oireachtais
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Tuarascail Bhaill an Bhoird
Don bhliain dár críoch 31 Nollaig 2004

Thar ceann an Bhoird:

Patrick J Molloy, Cathaoirleach Frank Ryan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

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

inmheánaigh, 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.
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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

ghearrthéarmach 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 thionscadail –

forálacha a d'éileodh aisíocaíocht mura

gcomhlíonfadh an tionscadal na geallúintí a

rinne an tionscnóir san áireamh 

Tá an córas rialaithe airgeadais inmheánaigh

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

inmheánaigh 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 mbainisteoireacht

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 2004,

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

mbainisteoirí feidhmiúcháin laistigh do

Enterprise Ireland atá freagrach as forbairt agus

cothabháil 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 2004

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 Fiontair, Trádála agus

Fostaíochta, le haontú an Aire Airgeadais faoin

Acht um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht

Éireann), 1998

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais ar bhonn

fabhruithe, ach sna cásanna thíosluaite, agus de

réir an Chleachtas Cuntasaíochta Coitianta.

Glactar le Caighdeáin Thuairiscithe Airgeadais

molta ag na cuideachtaí 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 Caipitil Fiontraíochta 

• 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 ranníocaíochtaí 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

bainisteoireachta agus ar phróiseas

athbhreithnithe, ag baint úsáide as na cuntais

bhainisteoireachta nó iniúchta is deireanaí atá le

fáil de chuid na gcuideachtaí 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 bhFochuideachta 

Fochuideachta de chuid Enterprise Ireland

amháin atá i Maison D’Irlande SARL. Luaitear an

infheistíocht san fhochuideachta ar a costas,

agus tá sé san áireamh sna Sócmhainní Seasta

Airgeadais sa Chlár Comhardaithe. Ní dhéantar

torthaí na fochuideachta a chomhdhlúthú le

torthaí Enterprise Ireland. Síltear go mbeadh sé

níos feiliúnaí cuntas ar leith a thabhairt ar

ghníomhaíochtaí na cuideachta seo ar mhaithe

le soiléireacht agus ar bhonn na hábharthachta. 

Cistí Bunchaipitil agus Caipitil Fiontraíochta

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 Caipitil

Fiontraíochta 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 caillteanais

réadaithe agus do sholáthar in aghaidh athrú i

luach scaireanna. 

Comhdhlúthú

Ní léiríonn na ráitis airgeadais comhdhlúthú

thorthaí na gcuideachta 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 gcuideachtaí 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 Aisiníoctha

Léirítear an méid aisiníoctha 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 aisiníoctha:

Clár CMS (Comhairleacht Mhargaíochta

Sprice)

Tá cuid de thacaíocht dreasacht airgid faoin

gClár CMS in-aisghabhála - bunaithe ar

fheidhmiú dhíolacháin na gcuideachtaí a

fhaigheann cúnamh. Déantar na suimeanna a

aisghabháil thar tréimhse de 24-60 mí, trí

thobhach bunaithe ar na díolacháin as

caiteachas CMS.

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

Beartais Chuntasaíochta
Don bhliain dar críoch 31ú Nollaig 2004
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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 cuideachtaí

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
Don bhliain dar críoch 31ú Nollaig 2004
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2004 2003
Nótaí €'000 €'000

IONCAM

Cistiú an Státchiste

Deontais an Oireachtais 1 216,649 214,249

Cistiú Eile

Féinacmhainní 2 14,201 15,327 

Brabús ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta (glan) 7 6,246 5,571
–––––––––– ––––––––––

Ioncam Iomlán 237,096 235,147 
–––––––––– ––––––––––

CAITEACHAS

Tacaíocht Airgeadais don Tionsclaíocht 3 107,175 111,158 

Riarachán, Oibriúchán, agus Tionscnamh 4 95,368 92,473 

Laghdú i Luach Sócmhainní Seasta 5 23,134 25,840 

Laghdú i Luach Sócmhainní Dreasacht Airgid 6 398 583 
–––––––––– ––––––––––

CAITEACHAS IOMLÁN 226,075 230,054
–––––––––– ––––––––––

BARRACHAS ROIMH LEITHGHABHÁLACHA 11,021 5,093 

LEITHGHABHÁLACHA

Ranníocaíocht leis an Státchiste 8 (4,801) (265)

Ranníocaíocht ó Eagraíochtaí eile 9 777 631 

Aistriú chuig an gCuntas Caipitil 10 (12,248) (7,669)

Aistriú ó Chuntas Airleacan an Stáit 11 766 1,601
–––––––––– ––––––––––

Easnamh i ndiaidh Leithghabhálacha (4,485) (609)

Iarmhéid Tugtha ar aghaidh ag Tús na Bliana 7,776 8,385 

–––––––––– ––––––––––
Iarmhéid Tugtha ar aghaidh ag Deireadh na Bliana 3,291 7,776 

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

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 2004
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Thar ceann Bhord Enterprise Ireland:

Patrick J Molloy, Cathaoirleach Frank Ryan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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2004 2003
Nótaí €'000 €'000

SÓCMHAINNÍ SEASTA

Inláimhsithe 13 21,068 22,299

Airgeadais 14 196,780 183,301
–––––––––– ––––––––––

Sócmhainní Seasta Iomlána 217,848 205,600

SÓCMHAINNÍ DREASACHT AIRGID 15 1,693 2,459

SÓCMHAINNÍ REATHA

Féichiúnaithe 16 6,753 8,829

Airgead sa Bhanc agus ar Láimh 6,682 10,413
–––––––––– ––––––––––

13,435 19,242

DLITEANAIS REATHA

Creidiúnaithe (Méideanna a bheidh dlite taobh istigh de bhliain) 17 10,144 11,466
–––––––––– ––––––––––

GLANSÓCMHAINNÍ REATHA 3,291 7,776
–––––––––– ––––––––––

GLANSÓCMHAINNÍ IOMLÁNA 222,832 215,835
–––––––––– ––––––––––

AG LÉIRIÚ: 

Cuntas Caipitil 10 217,848 205,600

Cuntas Airleacan an Stáit 11 1,693 2,459

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais 3,291 7,776
–––––––––– ––––––––––

222,832 215,835
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

Tá na Beartais Chuntasaíochta, an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid, Nótaí 1 go 21 agus Aguisín 1 mar chuid de na ráitis airgeadais seo.

AN CLÁR COMHARDAITHE
Ar an 31 Nollaig 2004

Thar ceann Bhord Enterprise Ireland:

Patrick J Molloy, Cathaoirleach Frank Ryan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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RÁITEAS FAOI SHREABHADH AIRGID
Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2004

2004 2003
€'000 €'000

Réiteach Glanghluaiseachta na Bliana le Glan-insreabhadh 

Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin

Farasbarr Ioncaim thar Chaiteachas 11,021 5,093

Ús Bainc (72) (115)

Díbhinní (1,857) (1,844)

Laghdú i Luach Sócmhainní Seasta 23,134 25,840

Caillteanas ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta Inláimhsithe 94 (118)

Brabús ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta Airgeadaiss (6,340) (5,453)

Laghdú i Sócmhainní Dreasachta Airgid 766 1,601

Laghdú i bhFéichiúnaithe 2,076 3,691

Laghdú i gCreidiúnaithe (1,322) (5,627)
–––––––––– ––––––––––

Glan-insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin 27,500 23,068
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid

Glan-insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin 27,500 23,068

Ranníocaíocht leis an Státchiste (4,801) (265)

Ranníocaíocht ó Eagraíochtaí eiles 777 631

Aischuir ar Infheistíochtaí agus Fónamh ar Airgeadais

Ús Bainc faighte 72 115

Díbhinní faighte 1,857 1,844
–––––––––– ––––––––––

25,405 25,393

Gníomhaíochtaí Infheistíochta

Íocaíochtaí le Sócmhainní Seasta a fháil

Inláimhsithe (2,321) (3,292)

Airgeadais:

Infheistíochtaí i Scaireanna (25,684) (22,774)

Ciste Bunchaipitil agus Caipiteal Fiontair (16,249) (14,520)

Fáltais ó Dhiúscairt Sócmhainní Seasta

Inláimhsithe 45 156

Airgeadais: 

Infheistíochtaí i Scaireanna 13,143 12,492

Cistí Síolchaipitil agus Caipitil Fiontraíochta 1,930 -
–––––––––– ––––––––––

Glan-Eis-sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta (29,136) (27,938)
–––––––––– ––––––––––

Laghdú in Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid (3,731) (2,545)
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

Réiteach Sreafa Airgid le Gluaiseacht i nGlanchistí

Glanchistí ag 31 Nollaig 6,682 10,413

Glanchistí ag 1 Eanáir 10,413 12,958
–––––––––– ––––––––––

Gluaiseacht i nGlanchistí i Rith na Bliana (3,731) (2,545)
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

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 Bhord Enterprise Ireland:

Patrick J Molloy, Cathaoirleach Frank Ryan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 
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1 Cistiú an Státchiste 

Deontais an Oireachtais

(a) (a) De réir Ailt 35 den Acht um Fhorbairt Tionscail (Fundúireacht Eolaíochta Éireann), 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 chaipitil, thar €3.4 billiún. Ag an

31ú Nollaig 2004 an méid comhiomlán a cuireadh ar fáil do na trí ghníomhaireacht ná €2.209 billiún (2003 - €2.007 billiún), as a bhfuair Enterprise

Ireland agus Forbairt mar a bhí €661.151m (2003- €613.563m).

(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 billiún. An méid

comhiomláin a cuireadh ar fáil amhlaidh, ag an 31ú Nollaig 2004, ná €13.547m (2003- €13.547m). Bhain an t-iomlán le cliaint Enterprise Ireland.

Is é atá i nDeontais an Oireachtais, mar atá siad sna ráitis airgeadais, ná:

2004 2003
€'000 €'000

Deontas le haghaidh Deontais Chaipitiúla, Ráthaíochtaí Iasachta, srl 47,588 49,443

Deontas le haghaidh Caiteachas Tionscnaimh agus Riaracháin 88,386 84,745

Deontas le haghaidh Trealamh Caipitil 3,216 3,110

An Ciste Náisiúnta Oiliúna 2,500 4,000

Tionscnamh eBIT - 1,008

An Clár um Fhorbairt Eolaíochta agus Teicneolaíochta 74,959 71,943
–––––––––– ––––––––––

216,649 214,249
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

Nótaí le cur leis na Ráitis Airgeadais 
Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2004
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Nótaí le cur leis na Ráitis Airgeadais 
Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2004

2 Féinacmhainní

2004 2003
Nótaí €'000 €'000

Aisíocaíochtaí Tacaíochta Airgeadais 2,904 2,201

Díbhinní 2 (a) 1,857 1,844

Ioncam ó Tháille Ghairmiúil 2 (b) 4,639 5,698

Ioncam ó Tháille do Chláir san Ard-Teicneolaíocht 431 687

Ioncam Cíosa 2 (c) 3,140 2,852

Ioncam Eile 2 (d) 1,230 2,045
–––––––––– ––––––––––

14,201 15,327
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

a) Díbhinní

Infheistíochtaí Luaite 204 490

Infheistíochtaí Eile 1,653 1,354
–––––––––– ––––––––––

1,857 1,844
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

b) Ioncam ó Tháille Ghairmiúil

Seirbhísí Gairmiúla 2,737 2,945

Ioncam ó Thionscadal Margaidh 1,902 2,753
–––––––––– ––––––––––

4,639 5,698
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

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 Cíosa

Cíosanna Monarchan 446 -

Foligin Oifige 2,694 2,852
–––––––––– ––––––––––

3,140 2,852 
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

d) Ioncam Eile

Díol Foilseachán agus Fógraíocht/Síntiúis 280 361

Ús ar Thaiscí Bainc 72 115

Glanioncam ó Chiste Bunchaipitil agus Caipiteal Fiontair 18 10

Ranníocaíocht ó Eagraíochtaí Eile le Forchostais Lárnacha 580 586

Eile 280 973
–––––––––– ––––––––––

1,230 2,045
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––
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Nótaí le cur leis na Ráitis Airgeadais 
Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2004

3 Tacaíocht Airgeadais don Tionsclaíocht

2004 2003
Nótaí €'000 €'000

i) Forbairt Cuideachta

Fostaíocht 4,265 4,227

Tacaíocht Sócmhainní Seasta 5,259 3,736

Tacaíocht Margaíochta & Aistrithe Eolais 8,168 8,004

Taighde agus Forbairt (Indéantacht san áireamh) 6,417 6,866

Forbairt Bainistíochta 3 (b) 1,148 1,667

Oiliúint 3 (b) 3,438 3,925

Deontais Chomhairliúcháin 153 -

Tionscnamh eBIT 1 1,004 

Aonaid Ghoradáin 109 775 

WebWorks - 32

Ionaid Fiontraíochta Pobail 4,404 3,394
–––––––––– ––––––––––

33,362 33,630 

ii) Tríú Páirtithe

Deontais an Oireachtais aistrithe go Comhlucht 3 (c) 3,200 2,801

Comhlucht Forbartha Saorphort na Sionna Teoranta

Ionaid Nuálaíocht Ghnó 2,540 2,486

Comhairle Ceardaíochta na hÉireann 2,454 2,333

An Institiúid Náisiúnta um Iompar agus Loighistic (INIL) 1,313 1,559

Fóirdheontas Uisce Chorcaí 3 (d) - 5,630
–––––––––– ––––––––––

9,507 14,809 

iii) Forbairt Eolaíochta agus Teicneolaíochta

Comhoibriú le TTN – Cláir san Ard-Teicneolaíocht 3 (e) 19,981 22,230

Comhoibriú le TTN – Buntaighde 3 (f) 9,633 9,851 

TTN don Tionsclaíocht 3 (a) 3 (g) 23,163 22,995

Bonneagar TTN 3 (h) 11,529 7,643
–––––––––– ––––––––––

64,306 62,719

An tIomlán do Thacaíocht Airgeadais don Tionsclaíocht Gearrtha ar an 107,175 111,158
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––gCuntas Ioncaim agus Caiteachais

Tacaíocht Airgeadais don Tionsclaíocht caipitlithe ar an gClár Comhardaithe

Infheistíochtaí i Scaireanna 3 (i) 25,684 22,774

Cistí Bunchaipitil agus Caipiteal Fiontair 16,249 14,520

Clár Tacaíochta Margaíochta CMS 3 (j) - (41)

–––––––––– ––––––––––
Iomlán na Tacaíochta Airgeadais don Tionsclaíocht 149,108 148,411 

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––
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Nótaí le cur leis na Ráitis Airgeadais  (ar leanúint)

Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2004

a) Eisíocaíochtaí le Gníomhaireachtaí Stáit Eile

Tá an méid €149.108m le haghaidh eisíocaíochtaí le Gníomhaireachtaí Stáit Eile san áireamh sa mhéid €9.399m do thacaíocht airgeadais don 

tionsclaíocht. Tá siad sonraithe mar seo a leanas:

Nótaí Údarás na IDA SFADCo Total
Gaeltachta Ireland 

€ '000 € '000 € '000 € '000

Deontais an Oireachtais aistrithe go Comhlucht Forbartha Saorphort 3 (c) - - 3,200 3,200

Saorphort na Sionna Teoranta

TTN don Tionsclaíocht 1,523 2,966 1,710 6,199
3 (g) –––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

1,523 2,966 4,910 9,399
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

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 Comhlucht Forbartha Saorphort na Sionna Teoranta

Feidhmíonn Comhlucht Forbartha Saorphort na Sionna Teoranta faoi chonradh gníomhaireachta maidir le riarachán agus íocaíocht tacaíochta

airgeadais agus infheistíochtaí le cuideachtaí cliaint lonnaithe i Réigiún an Iarthair Láir. Déantar aistriú na gcistí go Comhlucht Forbartha Saorphort na

Sionna Teoranta a thaifeadadh sna ráitis airgeadais seo. Faightear cuntas ar eisíocaíocht na gcistí le cuideachtaí cliaint i ráitis airgeadais Chomhlucht

Forbartha Saorphort na Sionna Teoranta. Chuir Enterprise Ireland €3.200m (2003- €2.801m) 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 Ard-Ábhair. I gcaitheamh 2004, eagraíodh  na réimsí seo ina dtrí mhórthéama taighde: Biteicneolaíocht, Teicneolaíochtaí

Tionsclaíocha agus Faisnéisíocht. Tá siad deartha le teicneolaíochtaí ar thús cadhnaíochta a fhorbairt agus a aistriú ó phobal taighde tríú leibhéal

chuig lucht tionscail. Faoi shamhail leasaithe oibriúcháin a tugadh isteach in 2002, comhdhéanann an caiteachas reatha costais dhíreacha phá-rolla,

deontais leibhéal seirbhíse agus deontais tionscadal taighde. Áirítear ar fhigiúr Caiteachais €19,981m (2003-€22.230m) €5.469m (2003-€5.557m)

do chostais phá-rolla.  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 Tháirgiúil 2000-2006 laistigh den Roinn Fiontair, Trádála agus

Fostaíochta, le haghaidh comhchistiú. 

f) Comhoibriú le TTN um Taighde, Teicneolaíocht agus Nuálaíocht – Buntaighde 

Tugann an beartas seo tacaíocht airgeadais do thionscadail i raon leathan, as a bhfaighfidh ardtaighdeoirí iarchéime oiliúint i scileana taighde agus

anailíse.  Cuirfidh Enterprise Ireland an chuid sin de chaiteachas sa chatagóir seo a réitíonn le critéir chailitheachta Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na

hEorpa chuig an Údarás Bainistíochta don Chlár Oibriúcháin don Earnail Thairgiúil 2000-2006 laistigh den Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta le

haghaidh comhchistiú.

g) Taighde, Teicneoilaíocht agus Nualaíocht (TNN) do tionscail

Tá an beartas seo dírithe chun feabhas a chuir le caidhean taighde forbairt atá ar mbun ag cuideachtaí in Éireann.  Cuirfidh Enterprise Ireland an

chuid sin de chaiteachas sa chatagóir seo a réitíonn le critéir chailitheachta Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa chuig an Údarás Bainistíochta

don Chlár Oibriúcháin don Earnail Thairgiúil 2000-2006 laistigh den Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta le haghaidh comhchistiú. 
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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 leis an ráta cruthaithe cuideachtaí a mhéadú trí thaighde agus idirghníomhaíocht dhíreach a spreagadh idir na

hInstitiúidí agus cuideachtaí 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 2000-2006 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 101 (2003-102) ghnóthas.

j) Clár Tacaíochta Margaíochta CMS

Tháinig deireadh le faomhaithe faoin gClár Tacaíochta Margaíochta CMS ar an 31ú Nollaig 1999. Ní dhearnadh íocaíocht ar bith i 2004. Seasann an

glanchreidmheas €0.041m i 2003 do laghdú i seansoláthar maidir le deontais CMS.

Nótaí le cur leis na Ráitis Airgeadais 
Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2004
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Nótaí le cur leis na Ráitis Airgeadais  (ar leanúint)

Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2004

4 Riarachán, Oibriúchán agus Tionscnamh

2004 2003
Nótaí €'000 €'000

Luach Saothair agus Páchostais Eile 4 (a) 63,804 59,804

Leabharlann, Seimineáir agus Costais Chliantbhunaithe Eile 1,432 1,512 

Cíosanna, Rátaí, Costais Seirbhíse agus Árachas 10,694 9,958

Costais Taistil 5,861 5,672

Postas agus Páipéarachas 1,888 2,041

Cumarsáid agus Costais TE 2,983 3,920

Deisiúcháin, Cothabháil, agus Muirir Léasaithe 1,871 1,589 

Solas, Teas, agus Glanadh 1,321 1,307

Luach Saothair Bhaill an Bhoird 351 430

Táillí Gairmiúla 2,466 3,006

Táille Iniúchóireachta 65 60

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe faoin Tairseach Caipitlithe 648 713

Costais Oibriúcháin Eile 1,984 2,461
–––––––––– ––––––––––

95,368 92,473 
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

a) Luach Saothair agus Páchostais Eile

Faoi Luach Saothair agus Páchostais Eile do na fostaithe agus na pinsinéirí faightear:

Tuarastail agus Pinsin 4 (b) 56,938 53,252 

Cnapshuimeanna Aoisliúntais don Scéim um Scor Luath Deonach 4 (c) 214 165

Páchostais Eile:

Ranníocaíocht Leasa Shóisialta an Fhostóra 2,633 2,261

Ranníocaíocht Scéime Pinsin an Fhostóra 812 690

Oiliúint agus Forbairt Foirne 1,669 1,760

Costais eile a bhain le Foireann 1,538 1,676
–––––––––– ––––––––––

63,804 59,804
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

b) Tuarastail agus Pinsin

Léiríonn figiúr €56.938m (2003-€53.252m) 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

In 2001 thug Enterprise Ireland Scéim um Luath-Scor Deonach isteach.  In 2004, ansin, scoir breis foirne faoin scéim seo agus bhí €0.214m (2003-

€0.165m) 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 Luath-Scor 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.
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Nótaí le cur leis na Ráitis Airgeadais 
Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2004

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. Dá bhrí 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 sna Sochar Sainithe Ranníocach Cistithe le dul i 

gráid chuí idir 1ú Eanáir 1994 agus 5ú Aibreán 1995 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 Forfás Sochar Sainithe Neamh-Ranníocach  

sna gráid chuí idir 1ú Eanáir 1994 agus 5ú Aibreán 1995 Neamhchistithe

An Bord Náisiúnta Eolaíochta Suim bheag foirne a bhíodh leis an mBord Náisiúnta Eolaíochta Sochar Sainithe Ranníocach Neamhchistithe

agus Teicneolaíochta mar a bhí agus Teicneolaíochta ag feidhmiú ar an 31ú Nollaig 1987

Comhairle Earraí na Suim bheag foirne a bhíodh le Comhairle Earraí na Sochar Sainithe Ranníocach Cistithe

hÉireann mar a bhí hÉireann 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 Chomhairle Earraí na hÉireann 

thuas) agus iad ina bhfostaithe inphinsin ar an 23 Iúil 1998

5 Laghdú i Luach Sócmhainní Seasta

2004 2003
Nótaí €'000 €'000

Dímheas Sócmhainní Seasta Inláimhsithe 13(a) 13(b) 3,413 3,241

Soláthar in aghaidh Laghdú i Luach Infheistíochtaí 14(a) 13,510 8,557

Soláthar in aghaidh Laghdú i Luach Cistí Bunchaipitil agus Caipiteal Fiontair 14(b) 6,211 14,042
–––––––––– ––––––––––

23,134 25,840
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

6 Laghdú i Luach Sócmhainní Dreasachta Airgid

2004 2003
Nótaí €'000 €'000

Gannchion don Bhliain 15 1,445 2,140

Gluaiseacht maidir le Soláthar in aghaidh Gannchion 15 (1,047) (1,557)
–––––––––– ––––––––––

398 583
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––
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Nótaí le cur leis na Ráitis Airgeadais 
Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2004

7 Brabús ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta (glan)

Faoi bhrabús ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta faightear:

2004 2003

Glanmhéid Fáltais Brabús ar Glanmhéid Fáltais Brabús ar 
Leabhar Díola Dhiúscairt Leabhar Díola Dhiúscairt
€'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe 139 45 (94) 38 156 118

Sócmhainní Seasta Airgeadais:

Infheistíochtaí i Scaireanna 7,495 13,143 5,648 6,722 11,642 4,920

Cistí Bunchaipitil agus Caipitil Fiontraíochta 1,238 1,930 692 317 850 533
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

8,872 15,118 6,246 7,077 12,648 5,571 
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

8 Ranníocaíocht leis an Státchiste

Bhí €4.801m mar mhéid na ranníocaíochta leis an Státchiste in 2004, arbh é an chuid sin d'ioncam Enterprise Ireland neamhchistithe ag an Stát a bhí

os cionn na méideanna ar tugadh cuntas orthu i Leabhar Meastacháin an Rialtais. B'é €0.265m an ranníocaíocht iomlán leis an Státchiste in 2003,

arbh iad seo airgead a íocadh ar ais leis an Státchiste i dtaca le infheistíochtaí nach ndearnadh. Seo a leanas anailís ar an ranníocaíocht:

2004 2003
€'000 €'000

Fárasbarr Fáltas ó:

Ioncam Caipiteal ó Acmhainní Féin (Díol Infheistíochtaí / Aisíocaíochtaí Tacaíochta Airgeadais) 3,738 -

Ioncam Oibriúcháin ó Acmhainní Féin (Táillí Saothraithe, Ioncam Cíosa) 1,063 -

Infheistíochtaí i gCuideachtaí nach ndeachaigh ar aghaidh - 265
–––––––––– ––––––––––

4,801 265–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

9 Ranníocaíochtaí ó Eagraíochtaí Eile

2004 2003
Nótaí €'000 €'000

Údarás Náisiúnta Caighdeán na hÉireann (UNCE) 9 (a) 777 631
–––––––––– ––––––––––

777 631
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

a) Údarás Náisiúnta Caighdeán na hÉireann

Léiríonn seo aisíoc de phá agus costais eile ó Údarás Náisiúnta Caighdeán na hÉireann, caiteachas caipitil san áireamh, bainte leis an tSaotharlann 

Náisiúnta Méadreolaíochta (SNM).

10 Cuntas Caipitil

a) Cuntas Caipitil
2004 2003

€'000 €'000 €'000 €'000

Iarmhéid Tosaigh 205,600 197,931

Glanghluaiseachtaí ar:

Sóchmhainní Seasta Inláimhsithe (1,231) 12

Infheistíochtaí i Scaireanna 4,679 7,496

Cistí Bunchaipitil agus Caipiteal Fiontair 8,800 161 
–––––––––– ––––––––––

Aistriú chuig an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais 12,248 7,669

–––––––––– ––––––––––
Iarmhéid Deiridh 217,848 205,600 

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––
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Nótaí le cur leis na Ráitis Airgeadais 
Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2004

11 Cuntas Airleacan an Stáit

2004 2003
Nótaí €'000 €'000

Iarmhéid Tosaigh 2,459 4,060

Aistriú chuig an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais maidir le Sócmhainní 

Dreasachta Airgid 15 (766) (1,601)
–––––––––– ––––––––––

Iarmhéid Deiridh 1,693 2,459
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

12 Cánachas

Sa mhéid is gur chuideachta 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 Alt 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 2004. 
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Nótaí le cur leis na Ráitis Airgeadais 
Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2004

13 Sócmhainní Seasta Inláimhsithe

Nótaí Costas Dímheas Glanmhéid Glanmhéid
Carntha Leabhar Leabhar

2004 2003
€'000 €'000 €'000 €'000

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe 13 (a) 48,014 27,051 20,963 21,812 

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe CAT 13 (b) 31,140 31,035 105 487 
–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

79,154 58,086 21,068 22,299 
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

a) Sócmhainní Seasta Inláimhsithe
Foirgnimh Mótarfheithiclí Daingneáin, Iomlán

Feisteas & Ríomhairí
€'000 €'000 €'000 €'000

Costas

Ar an 1ú Eanáir 2004 38,884 103 7,261 46,248 

Breiseanna 1,762 37 522 2,321

Diúscairtí - - (555) (555)
–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Ar an 31ú Nollaig 2004 40,646 140 7,228 48,014
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Dímheas

Ar an 1ú Eanáir 2004 18,519 50 5,867 24,436

Muirear don Bhliain 2,439 13 611 3,063

Diúscairtí - - (448) (448)
–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Ar an 31ú Nollaig 2004 20,958 63 6,030 27,051

–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Glanmhéid Leabhar

Ar an 31ú Nollaig 2004 19,688 77 1,198 20,963
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Ar an 31ú Nollaig 2003 20,365 53 1,394 21,812
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

b) Sócmhainní Seasta CAT
Foirgnimh Mótarfheithiclí Daingneáin, Iomlán

Feisteas & Ríomhairí
€'000 €'000 €'000 €'000

Costas

Ar an 1ú Eanáir 2004 1,746 11 29,488 31,245

Breiseanna - - - -

Diúscairtí - - (105) (105)
–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Ar an 31ú Nollaig 2004 1,746 11 29,383 31,140
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Dímheas

Ar an 1ú Eanáir 2004 1,509 11 29,238 30,758

Muirear don Bhliain 188 - 162 350

Diúscairtí - - (73) (73)
–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Ar an 31ú Nollaig 2004 1,697 11 29,327 31,035
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Glanmhéid Leabhar

Ar an 31ú Nollaig 2004 49 - 56 105
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Ar an 31ú Nollaig 2003 237 - 250 487
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––
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Nótaí le cur leis na Ráitis Airgeadais 
Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2004

14 Sócmhainní Seasta Airgeadais

2004 2003
Nótaí €'000 €'000

Infheistíochtaí i Scaireanna 14 (a) 110,326 105,647

Cistí Bunchaipitil agus Caipiteal Fiontair 14 (b) 86,454 77,654 
–––––––––– ––––––––––

Sócmhainní Seasta Airgeadais Iomlána 196,780 183,301
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

a) Infheistíochtaí i Scaireanna

Infheistíochtaí Infheistíochtaí Infheistíochtaí i Iomlán
Luaite Eile bhFochuideachta
€'000 €'000 €'000 €'000

Note (14c) Note (14d)

Costas

Ar an 1ú Eanáir 2004 3,848 162,788 6 166,642

Socrú Athrangú 1,407 (1,407) - -

Breiseanna - 25,684 - 25,684

Diúscairtí agus Rudaí Díscríofa (30) (13,302) - (13,332)
–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Ar an 31ú Nollaig 2004 5,225 173,763 6 178,994
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Soláthar in aghaidh Laghdú i Luach

Ar an 1ú Eanáir 2004 402 60,593 - 60,995

Gluaiseacht sa Bhliain 254 13,256 - 13,510

Aiseolas ar Dhiúscairtí agus Rudaí Díscríofa - (5,837) - (5,837)
–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Ar an 31ú Nollaig 2004 656 68,012 - 68,668
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Glanmhéid Leabhar

Ar an 31ú Nollaig 2004 4,569 105,751 6 110,326
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Ar an 31ú Nollaig 2003 3,446 102,195 6 105,647
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

b)  Cistí Bunchaipitil agus Caipiteal Fiontair

Cuireann Enterprise Ireland cistí ar fáil do Bhunchaipiteal agus Caipitil Fiontraíochta faoi réir Alt 6 den Acht um Fhorbairt Tionscail 1995, le cúnamh a

thabhairt d’fhiontair gníomhaíochtaí nua a leathnú agus a fhorbairt, nó nuálacha nó nuatheicneolaíochtaí a thabhairt isteach. Cuirtear airleacain 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:

2004 2003
€'000 €'000

Costas

Ar an 1ú Eanáir 120,508 106,305

Breiseanna 16,249 14,520

Diúscairtí (1,238) (317)
–––––––––– ––––––––––

Ar an 31ú Nollaig 135,519 120,508
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

Soláthar in aghaidh Laghdú i Luach

Ar an 1ú Eanáir 42,854 28,812

Gluaiseacht sa Bhliain 6,211 14,042

Aiseolas ar Dhiúscairtí agus Rudaí Díscríofa - -
–––––––––– ––––––––––

Ar an 31ú Nollaig 49,065 42,854
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

Glanmhéid Leabhar

Ar an 31ú Nollaig 86,454 77,654
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––
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Nótaí le cur leis na Ráitis Airgeadais  (ar leanúint)

Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2004

c)  Infheistíochtaí Luaite

Ba €30.558m (2003-€29.069m) margadhluach na n-infheistíochtaí luaite ar an 31ú Nollaig 2004.

Ba €24.867m margadhluach na n-infheistíochtaí luaite ar an 11 Bealtaine 2005.

Foilsítear sceideal na n-infheistíochtaí ar a gcostais ar an 31ú Nollaig 2004 in Aguisín 1, ina dtaispeántar suimeanna aonair os cionn €0.635m.

d)  Infheistíochtaí i bhFochuideachta

Tagraíonn an Infheistíocht i bhFochuideachta de €6,000 do scairsheilbh 100% i Maison D’Irlande SARL – cuideachta Fhrancach bunaithe le maoin

Theach na hÉireann (Maison D’Irlande) i bPáras a bhainistiú.

15 Sócmhainní Dreasachta 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 2004 4,182 1,652 (3,375) 2,459

Dreasachtaí In-aisghabhála Cealaithe (296) (72) - (368)

Gannchion don Bhliain (1,445) - - (1,445)

Soláthar don Bhliain - - 1,047 1,047
–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Glanghluaiseacht don Bhliain (1,741) (72) 1,047 (766)
–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Iarmhéid Deiridh ar an 31ú Nollaig 2004 2,441 1,580 (2,328) 1,693
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

16 Féichiúnaithe

2004 2003
€'000 €'000

Méideanna a bheidh dlite taobh istigh de bhliain:

Féichiúnaithe Trádála 3,895 5,273

Réamhíocaíochtaí agus Ioncam Carntha 1,408 2,044

Cáin Bhreisluacha (CBL) In-aisghabhála 770 922

Féichiúnaithe Eile 680 590
–––––––––– ––––––––––

6,753 8,829
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

17 Creidiúnaithe

2004 2003
€'000 €'000

Méideanna a bheidh dlite taobh istigh de bhliain:

Creidiúnaithe Trádála 3,407 4,490

Cánachas - 372

Asbhaintí Párolla 38 52

Fabhruithe 4,171 5,048

Creidiúnaithe Tacaíochta Airgeadais agus Fabhruithe 748 668

Ioncam Iarchurtha Conartha AE - 326

Ranníocaíocht leis an Státchiste 1,322 -

Creidiúnaithe CAT (Ioncam Iarchurtha Conartha AE san áireamh) 157 177

Eile 301 333
–––––––––– ––––––––––

10,144 11,466
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––
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Nótaí le cur leis na Ráitis Airgeadais 
Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2004

18 Ceangaltais

a)  Léasanna Oibriúcháin

Bhí an luach €7.301m (2003-€7.242m) ar íocaíochtaí faoi léasanna oibriúcháin ar fhoirgnimh, gearrtha sna ráitis airgeadais.

Beidh íocaíochtaí faoi Léasanna Oibriúcháin den luach €7.441m dlite in 2005.

Baineann said le léasanna a éagfaidh mar seo a leanas:

2004 2003
€'000 €'000

Éag an Léasa:

Taobh istigh de Bhliain 819 944

Idir Bliain agus 5 4,748 5,066

I ndiaidh 5 Bliana 1,874 1,756
–––––––––– ––––––––––

7,441 7,766
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

b) Ceangaltais Tacaíochta Airgeadais

Meastar go mbeidh an luach €478m (2003 – €467m) 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 €35m (2003 – €43m) le híocaíochtaí amach anseo ó cheangaltais Chistí Bunchaipitil agus Caipiteal Fiontair, ar dhócha

iad a bheith ann, faighte de thoradh aontais chonarthacha éagsúla.

d) Ceangaltais Chaipitil

Ní mheastar go dtiocfaidh aon íocaíocht ábhartha sa todhchaí de cheangaltais thógála capitil. 

19 Baill an Bhoird – Faisnéisiú Beart

D’fhéadfadh le Enterprise Ireland, i ngnáthchúrsa an ghnó, tacaíocht airgeadais agus infheistíochtaí i scaireanna tosaíochta agus i ngnáthscaireanna 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 cuideachtaí a bhfuil Baill an Bhoird fostaithe acu, nó a

bhfuil baint eile ag na baill leo.

Déantar iad a shonrú mar seo a leanas:

2004 2003
€'000 €'000

Tacaíocht Airgeadais Faofa 437 5,664

Tacaíocht Airgeadais Íoctha 4,302 5,155

Íocaíochtaí le Soláthraithe 615 1,220

Ioncam Faighte 143 276

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 11 Bealtaine 2005.
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Aguisín 1
Sceideal na nInfheistíochtaí ag costas amhail ar 31 Nollaig 2004 (Méideanna os cionn €0.635m)

Cuideachta Gníomhaíocht Costas Éadála
€’000

Advanced Surgical Concepts Ltd Táirgí Cúraim Sláinte 820
AEP Systems Ltd Boird Phróiseálaithe R-Thráchtála 1,130
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
Burnside Eurocyl Ltd Déantúsaíocht 677
Burnside Hydracyl Ballymoon Ltd Déantúsaíocht Sorcóirí Hiodrálacha 735
C & F Tooling Ltd Innealtóireacht 741
Cape Technologies Ltd Teileachumarsáid 800
Carbury Mushrooms Ltd Beacáin 946
Chanelle Pharmaceutical Earraí Cógaisíochta 863
Clearstream Technologies Ltd Gléasanna Míochaine 650
Clubman Omega Ltd Déanamh Léinte 698
Comnitel Technologies Bogearraí Teileachumarsáide 1,609
Compupharma Ltd Cláir Oiliúna Ríomhbhunaithe 670
Datalex Bogearraí 664
Eblana Phoyonics Ltd Dé-óideanna Léasair 950
Eclipse Clinical Technologies Ltd Bogearraí Ríomhaireachta 750
Fexco Seirbhísí Airgeadais 3,222
Fineos Corporation Ltd Bogearraí d’Árachas Eorpach 2,192
Finsa Forest Product Déantúsaíocht Slischlár 3,174
Firecomms Ltd Snáithíní Optaice 781
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 ríomhfhoghlama 686
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 Ltd Compháirteanna Leictreonacha 1,002
Mallon Technology Ltd Próiseáil Sonraí 711
Medentech Ltd Taibléid Steirilithe Broidearnacha 806
Merrion Pharmaceuticals Inc Earraí Cógaisíochta 750
Michael H Ltd Eadaí Amuigh Ban 730
Microelectronics Development Ltd Trealamh Cumarsáide 1,224
Microsol Córais Rialaithe Cuisniúcháin 1,122
Network 365 Ltd Malla Siopadóireachta r-Thráchtála 1,470
Nypro Waterford Ltd Scairdchartúis 1,905
Openmind Networks Ltd Teileachumarsáid 800
Panelto Foods Ltd Táirgí Bia 1,200
Pentus Ltd Comhpháirteanna Leictreonacha 952
Performix Technologies Ltd Bogearraí Ríomhaireachta 952
Pleroma Ltd Beacáin 3,263
Prime Carrier Ltd Bogearraí Ríomhaireachta 775
Quality Irish Food Ltd Táirgí Bia 1,150
Rennicks Group Déantúsaíocht Struchtúr Miotail 1,195
Rothbury Manufacturing Ltd Cosantóirí Tochta agus Piliúir 762
Scientific Systems Ltd Fearais Tomhais agus Rialaithe 856
Sigma Wireless Compháirteanna do Chumarsáid Mhóibíleach 1,117
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 900
Vitra Tiles Ireland Ltd Déantúsaíocht Tíleanna 640
Waterford Crystal Ltd Déantúsaíocht Ghloine 1,859
Woodroe Ltd Tithíocht Creat Adhmaid 901
Xiam Ltd Bogearraí Teileachumarsáide 762

67,443
Infheistíochtaí faoi bhun €0.635m 111,551

–––––––––––––
(Féach Nóta 14(a)) 178,994 

––––––––––––––––––––––––––
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ar leanúint thall >

Gréasán Oifigí Enterprise Ireland 

Baile Átha Cliath

Glas Naíon, Baile Átha Cliath 9. Teil. +(353 1) 808 2000/857 0000 Facs +(353 1) 808 2020

Halla Mhuirfean, Bóthar na Trá, Dumhach Trá, Baile Átha Cliath 4. Teil. +(353 1) 206 6000 Facs +(353 1) 206 6400

Teach Phairc Wilton, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2. Teil. +(353 1) 808 2000/857 0000 Facs +(353 1) 808 2945

Idirlíon http://www.enterprise-ireland.com

Oifigí Réigiúnacha in Éirinn 

Oifig Teileafón Facs Seoladh

Baile Átha Cliath / An tOirthear Láir
Baile Átha Cliath +(353 1) 609 2150 +(353 1) 609 2111 39 Bóthar Shíol Bhroin, Baile Átha Cliath 4, Éire

Lár na Tíre
Béal Átha Luain +(353 90) 6487100  +(353 90) 6487101  Auburn, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Béal Átha Luain,Co. na hIarmhí, Éire 

An tOirthuaisceart
Dún Dealgan +(353 42) 935 4400 +(353 42) 935 4401 Páirc Thionsclaíoch Finnabair, Dún Dealgan, Co. Lú, Éire 

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 Phríomh Shráid, 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 (0)20 676 3141 +31 (0)20 671 6895 World Trade Center, Strawinskylaan 861, 1077 XX 
Amsterdam, Netherlands

Beijing +(86 10) 8448 8080 +(86 10) 8448 4282 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 +(617) 292 3001 +(617) 292 3002 50 Milk Street, 20th Floor, Boston, MA 02109, USA

An Bhruiséil +(32 2) 673 9866 +(32 2) 672 10 66 Park Léopold, Rue Wiertz 50, Brussels 1050, Belgium

Budaipeist +(36 1) 301 4950 +(36 1) 301 4955 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 PO Box 62425, 1301, 13th floor, Crowne Plaza Commercial Tower,
Sheikh Zayed Road, Dubai
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Düsseldorf +(49 211) 470 590 +(49 211) 470 5932 Rolandstrasse 44, 40476 Düsseldorf, Germany

Glaschú +44 (0) 141 332 3015 +(44 (0) 141 332 0254 10 Claremont Terrace, Glasgow G3 7XR, Scotland

Guangzhou +(86 20) 8666 2450 +(86 20) 8666 2171 Room 702, Commercial Tower of China Hotel, LiuHua Road,              
Guangzhou, 510015, China

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/ +(60 3) 2164 0619 Ireland House, 5th Floor South Block, The Amp Walk,
0618 218 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

Londain +(44 20) 7318 7600 +(44 20) 7491 7170 Ireland House, 150-151 New Bond St, London W1S 2TX, England

Los Angeles +(1 323) 936 3623/ +(1 323) 936 3629 5900 Wilshire Blvd, Suite 408, Los Angeles, CA 90036, USA
3627

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) 680 6500 +(7 095) 230 2763 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 Rotenturmstrasse 16-18/Stiege 2, 1010 Vienna, Austria

Vársá +(48 22) 583 1200 +(48 22) 646 5015 Ulicia Mysia 5, 00-496 Warszawa, Poland

Washington +(1 202) 462 3939 +(1 202) 232 5993 Embassy of Ireland,
ext. 3097 2234 Massachusetts Ave, NW, 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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