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Ráiteas an
Chathaoirligh
Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann, déanaim comhghairdeas le bainistíocht agus le foireann na
gcuideachtaí úd in Éirinn atá fós ag cur an tsaibhris ar fáil agus ag cur le luach gheilleagar na hÉireann.
Tuigim na deacrachtaí móra atá le sárú ag na cuideachtaí seo agus bainim leas as an deis seo lena dhearbhú
dár gcliaint gurb é sprioc Fhiontraíocht Éireann i gcónaí réitigh agus tacaíocht phraiticiúil a sholáthar dóibh le
linn na tréimhse dócúlaí seo. Cúis bhróid dúinn a bheith in ann cúnamh a thabhairt.
Gaisce nach beag é na honnmhairithe a chur ag fás anois agus eacnamaíocht an domhain ag lagú. Ach sin é
go díreach a rinne gnólachtaí na hÉireann i 2008. Ghnóthaigh cuideachtaí na hÉireann a1.332 billiún i
ndíolacháin nua easpórtála, rud a d’fhág gurbh ionann agus a14.277 billiún luach iomlán onnmhairí na
gcuideachtaí a dtugann Fiontraíocht Éireann tacaíocht dóibh.
Gnóthaíonn na cuideachtaí Éireannacha na díolacháin idirnáisiúnta seo toisc go bhfuil a gcuid táirgí nó a gcuid
seirbhísí ar bhuaic na teicneolaíochta, go bhfuil na praghsanna iomaíoch, go ndíoltar iad agus go dtacaítear leo
go gairmiúil agus go riarann siad ar fhíor-riachtanais an spriocmhargaidh.
Ní le hÉirinn amháin a bhaineann na dúshláin atá roimh chuideachtaí in Éirinn anois – deacrachtaí domhanda
iad seo ar toradh iad ar lagú earnáil na tógála agus ar an ngábh ina bhfuil na bainc. Féadfaidh cuideachtaí na
hÉireann an chruthaitheacht agus an fuinneamh céanna a chaitheamh leis an rathúlacht a bhaint amach, anois
agus taoide na heacnamaíochta ag trá, agus a chaith nuair a bhí an borradh ann. Ní mar a chéile iad na
fadhbanna; tá sé geall le bheith cinnte nach mar a chéile a bheidh na réitigh – ach tá na riachtanais chéanna i
gcónaí ann le scileanna nuálaíochta, táirgiúlachta agus bainistíochta, mar aon le tuiscint ghlé ar riachtanais na
gcustaiméirí.
Tá deiseanna nach beag ann le forás a chur faoi na honnmhairithe agus táimid i mbun oibre go gníomhach
lenár gcliaint d’fhonn na deiseanna seo a shainaithint agus a chinntiú go mbeidh na hacmhainní agus an
tacaíocht ag na cuideachtaí chun iad a thapú. Tá cion oibre fíorthábhachtach le déanamh ag an
ngníomhaireacht ar mhaithe leis an téarnamh náisiúnta agus tá rún daingean againn ár bhfreagrachtaí a
chomhlíonadh chun sochair ár gcliant, an gheilleagair agus na sochaí in Éirinn.
I bhfianaise an riachtanais atá ann an toradh is fearr is féidir a fháil ar infheistíocht an airgid phoiblí, glacann an
Bord mar cheangal air féin na caighdeáin is airde a chur i bhfeidhm sa rialachas corparáideach, agus a chinntiú
go gcomhlíontar an prionsabal ‘luach ar airgead’ i ngach ceann de ghníomhaíochtaí na gníomhaireachta.
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Ráiteas an Chathaoirligh

Le linn 2008, d’éirigh triúr de chomhaltaí Bhord Fhiontraíocht Éireann as oifig, tar éis dóibh téarma fada a
bheith caite acu, de réir Ailt 9 den Acht um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht Éireann), 1998. Thar ceann an
Bhoird, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Kieran McGowan, le Heather Ann McSharry, agus le mo
réamhtheachtaí mar Chathaoirleach, Patrick Molloy, as a ndíograis agus as an obair ríluachmhar a rinne siad le
linn dóibh a bheith in oifig.
Ba mhaith liom freisin fáilte a chur roimh Michael McLoone agus roimh Mháire Ní Thuathail ar cheap an
Tánaiste/an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, Mary Coughlan T.D., chun an Bhoird iad.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na Ranna Rialtais uile a thug tacaíocht d'Fhiontraíocht Éireann i rith
2008 - an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, Roinn an Taoisigh, an Roinn Gnóthaí Eachtracha, an Roinn
Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, an Roinn Oideachais agus Eolaíochta, an Roinn Cumarsáide, Mara agus
Acmhainní Nádúrtha, an Roinn Airgeadais agus an Roinn Comhshaoil Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil freisin leis na heagraíochtaí eile go léir ar oibrigh Fiontraíocht Éireann i
gcomhpháirt leo – ina measc na Boird Fiontar Contae agus Cathrach, Forfás, GFT Éireann, Fondúireacht
Eolaíochta Éireann, an Bord Bia, FÁS, Bord Iascaigh Mhara, Údarás na Gaeltachta, Forbairt Shionainne, an
tÚdarás um Ard-Oideachas, agus gníomhaireachtaí Stáit, cumainn tionsclaíochta agus institiúidí tríú leibhéal eile.
Tá caidreamh dlúth oibre curtha ar bun idir Fiontraíocht Éireann, Invest Northern Ireland agus IdirThrádáilÉireann. Is mór againn na caidrimh idir-ghníomhaireachta seo, ar buntáiste mór iad do chuideachtaí ar
fud oileán seo na hÉireann.
Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le foireann Fhiontraíocht Éireann as gach iarracht a rinne
siad i rith 2008 agus a ndíograis i leith na fiontraíochta in Éirinn.

Hugh Cooney,
Cathaoirleach
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Tuairisc an
Phríomhoifigigh
Feidhmiúcháin
Is í Fiontraíocht Éireann príomhghníomhaireacht an Rialtais maidir leis an bhfiontraíocht a fhorbairt agus a chur
chun cinn in Éirinn. Is é an cúram atá uirthi dlús a chur le forbairt cuideachtaí in Éirinn le go bhféadfaidh siad
sciar maith a bhaint amach dóibh féin ar na margaí domhanda agus ar an gcaoi sin cur le rathúnas na tíre agus
na réigiún.
Bíonn Fiontraíocht Éireann ag obair lena cliaint d’fhonn gnólachtaí inbhuanaithe a chruthú, trí bhíthin fhorás
na n-onnmhairithe, nuafhorbairt an mhargaidh, laghdú na gcostas, agus trí bhíthin na nuálaíochta i gcúrsaí
táirgí agus próiseas.
Téann na cuideachtaí is cliaint d’Fiontraíocht Éireann chun sochair d’eacnamaíocht na bpobal ar fud na
hÉireann ar bhealach suntasach, agus tá siad ríthábhachtach inbhuaine gheilleagar na hÉireann ar an
bhfadtréimhse. I 2008, mar shampla, meastar gur chaith cliaint de chuid Fhiontraíocht Éireann chomh hard le
a19 mbilliún i ngeilleagar na hÉireann – breis agus a9 mbilliún ar ábhair, a4 bhilliún ar sheirbhísí agus a6
bhilliún mar phá.
Anois féin agus geilleagar an domhain ag lagú ar chaoi gur beag má tá a samhail le fáil maidir lena luas ná
lena doimhne, tá Fiontraíocht Éireann ag obair lena cliaint d’fhonn cabhrú leo an stoirm a chur díobh le go
mbeidh an neart, na scileanna agus na hacmhainní acu le teacht i dtír ar na margaí nuair a thiocfaidh biseach
orthu. Cuideachtaí solúbtha nuálaíocha ardaidhmeannacha iad na cuideachtaí is cliaint d’Fhiontraíocht Éireann,
agus fiontraithe sciliúla cruthaitheacha díograiseacha i gceannas orthu. Ar mharthanacht agus ar fhorás na
gcuideachtaí seo a bhraitheann athbheochaint gheilleagar na hÉireann.

2008 Forbhreathnú
Thosaigh an lagú eacnamaíochta domhanda ag dul i bhfeidhm ar an bhfiontraíocht in Éirinn i rith 2008, go
mór mór le linn leath deiridh na bliana. Bhí tréimhse eile eacnamaíochta tar éis teacht a bhí thar a bheith
éagsúil leis na deich mbliana roimhe sin, blianta ina raibh forás eacnamaíochta thar na bearta in Éirinn, inar
tháinig rath ar na gnólachtaí agus ardú ar na caighdeáin mhaireachtála.
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Tuairisc an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin

Agus eacnamaíocht an domhain anois ag meathlú, tá cuideachtaí na hÉireann ag oibriú i dtosca
eacnamaíochta nach bhfaca a mbunáite a leithéidí cheana, agus dúshláin mhóra rompu maidir lena
ngnólachtaí a shábháil agus poist a choinneáil. Is lú go mór an t-éileamh, is déine an iomaíocht, agus is mór
a chuaigh an t-ardú i luach an euro in aghaidh airgeadraí na margaí easpórtála is mó againn i bhfeidhm ar
chumas na gcuideachtaí seo againne borradh a chur faoi na díolacháin easpórtála.
Mar gheall ar ghábh na mbanc freisin tá srianta ann maidir le maoiniú, go háirithe i gcás gnólachtaí beaga.
Ina ainneoin sin go léir, d’éirigh le cliaint Fhiontraíocht Éireann díolacháin nua easpórtála a bhaint amach i
2008 arbh fhiú a1.332 billiún iad. a14.277 billiún an luach a cuireadh ar a gcuid onnmhairithe iomlána –
ionann agus méadú trí faoin gcéad ar ar 2007, ar bliain thar na bearta a bhí inti cheana. Teist é ar
bhuanseasmhacht agus ar theacht aniar na gcuideachtaí in Éirinn gur éirigh leo i gcónaí dul in iomaíocht ar
ghnó nua thar lear agus é a ghnóthú ainneoin na margaí idirnáisiúnta seo a bheith ag crapadh.
Fachtóir ríthábhachtach í an nuálaíocht i gcónaí maidir leis an rathúlacht, agus is mar sin a bheidh. Aithníonn
an Rialtas é seo agus tá a chomhartha sin le feiceáil ar an rún atá aige a8.2 billiún a infheistiú san eolaíocht,
sa teicneolaíocht agus sa nuálaíocht idir 2007 agus 2013. Tá rún daingean ag Fiontraíocht Éireann deimhin a
dhéanamh de go mbainfidh an fhiontraíocht in Éirinn an tairbhe is mó is féidir as an infheistíocht seo agus,
i rith 2008, lean sí den ról ríthábhachtach atá aici maidir leis an T&F tionsclaíochta a chur ar aghaidh (féach
leathanach 16).
Le linn na bliana leasaigh Fiontraíocht Éireann a cuid meicníochtaí maoinithe T&F le gur fearr is féidir riar ar
raon iomlán na ngníomhaíochtaí T&F agus ar raon na gcliant ar gníomhaithe T&F cheana iad nó a bhfuil an
acmhainn sin acu. Faoi dheireadh na bliana 2008, bhí 49 cuideachta ag caitheamh suimeanna ‘suntasacha’ ar
an T&F (ag caitheamh níos mó ná a2 mhilliún ar T&F in aghaidh na bliana) agus bhí 707 cliant ag caitheamh
suimeanna ‘nach beag’ ar T&F (níos mó ná a100,000 in aghaidh na bliana).

Cuspóirí Straitéiseacha

Toradh 2008

Díolacháin easpórtála nua

a1.332 billion

Líon na gcliant atá gníomhach i T&F nach beag
(a100,000 de chaiteachas bliantúil)

707

Líon na gcliant atá gníomhach i T&F suntasach
(a2 mhilliún de chaiteachas bliantúil)

49

Gnólachtaí Nua-Thionscanta Ard-Acmhainneachta (taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath)

71 (42)

Líon na gcliant a bhaineann díolacháin dhomhanda bhliantúla a5 mhilliún amach

608

Líon na gcliant a bhaineann díolacháin dhomhanda bhliantúla a20 milliún amach

226

Ceaduithe Ciste Fáis

84
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Cé go bhfuil tábhacht thar na bearta leis na gnólachtaí seanbhunaithe san eacnamaíocht, tá sé chomh
tábhachtach céanna go mbeadh gnólachtaí nuálaíocha ardacmhainne á mbunú le go mbeidh borradh faoi
gheilleagar na hÉireann sna blianta atá romhainn. In 2008 thacaigh Fiontraíocht Éireann le 71 cheann de na
cuideachtaí seo (42 taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath) thar raon earnálacha dianeolais, lena n-áirítear
eolaíochtaí na beatha, an bhith-theicneolaíocht, gairis leighis agus an teileachumarsáid, agus roinnt sainréimsí
nideoige, mar shampla an géilliúntas agus bainistíocht priacal. Táthar ag súil go gcruthóidh na cuideachtaí seo
geall le 1,000 post nua as seo ceann trí bliana.
Taispeánann an ardfheidhmíocht seo gur féidir le fhiontraithe ar fud na tíre gnólachtaí ardluacha dírithe ar an
easpórtáil a chruthú a chuireann go mór leis na geilleagair áitiúla. Giarálfaidh infheistíocht a21.5 milliún
Fhiontraíocht Éireann i bhforbairt na bhfiontar seo infheistíocht iomlán ionann agus breis agus a169 milliún.
I 2008, faomhadh a157.1 milliún san iomlán mar thacaíocht airgeadais do chuideachtaí is cliaint. Chuimsigh sé
seo tacaíocht don T&F, do ghnólachtaí nuathionscanta agus méadaithe, do thionscadail feabhsaithe
iomaíochais, don fhorbairt bainistíochta agus don oiliúint.
B'ionann agus a100.3 milliún iomlán an airgid a íocadh leis na cuideachtaí i 2008. San áireamh anseo bhí a30.7
milliún d'infheistíocht scairchaipitil, a55.1 milliún don T&F, don oiliúint agus do thacaíocht acmhainneachta eile,
agus a14.5 milliún do thacaíocht caipitil agus fostaíochta d'fhonn an acmhainn a mhéadú.
Réadaigh Fiontraíocht Éireann a22.85 milliún ar dhíol a cuid scaireanna, ar chistí caipitil fiontair agus ar
fhuascailt scaireanna, agus a1.365 mhilliún eile ar dhíbhinní ár bpunainne gnáthscaireanna.
Den chéad uair le blianta fada, caithfidh Fiontraíocht Éireann glanchaillteanas fostaíochta a thuairisciú. Le linn
na bliana, cruthaíodh chomh hard le 10,522 post nua i gcuideachtaí de chuid Fhiontraíocht Éireann, ach
cailleadh 18,525 ceann, rud ab ionann agus glanlaghdú 8,003, agus a d’fhág gurbh ionann agus 145,758
feasta na poist sna cuideachtaí a fhaigheann tacaíocht ó Fhiontraíocht Éireann. Cé gur éirigh i gcónaí le roinnt
mhaith earnálacha – go háirithe bogearraí, feistí leighis agus seirbhísí intrádála go hidirnáisiúnta – an
fhostaíocht a chur ag fás, ba lú an méid a ghnóthaigh siad ná an méid a cailleadh in earnálacha eile, go mór
mór sa tógáil agus sna hearnálacha gaolmhara.

Feidhmíocht fostaíochta na gcliant de réir réigiúin 2008
Réigiún

Fostaíocht Iomlán

Gnóthachain

Caillteanais

Glan-Athrú

56,722

4,275

-7,661

-3,386

8,833

621

-1,176

-555

An tIarthar Láir

10,941

590

-1,363

-773

An tIarthar

10,535

699

-1,688

-989

An tOirthuaisceart

15,238

1,496

-2,081

-585

An tIarthuaisceart

5,543

326

-730

-404

An tOirdheisceart

17,262

1,100

-2,198

-1,098

An tIardheisceart

20,684

1,415

-1,628

-213

145,758

10,522

-18,525

-8,003

Baile Átha Cliath/An tOirthear Láir
Lár Tire

Iomlán
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Athfhócas Straitéiseach
Tá straitéis trí bliana Fhiontraíocht Éireann, Ag Claochlú an Tionscail in Éirinn 2008-2010, bunaithe ar an bprionsabal
tosaigh nach mór d’fhiontair na hÉireann a bheith nuálaíoch agus iomaíoch ó thaobh na gcostas; ní mór an scála a
bheith acu a chuirfidh ar a gcumas sciartha ceannasacha de na margaí idirnáisiúnta a bhaint amach agus a
choinneáil; agus ní mór dóibh ardchumas bainistíochta agus ceannaireachta a bheith acu i ngach feidhm gnó. Tá na
trí luach seo – an nuálaíocht, an forás agus an cheannaireacht – i gcroílár straitéis Fhiontraíocht Éireann agus is iad
atá ríthábhachtach i gcónaí maidir le hinbhuaine agus forás na fiontraíochta in Éirinn ar an bhfadtréimhse.
Ach mar gheall ar na tosca eacnamaíochta rídheacra roimh ghnólachtaí na hÉireann faoi láthair, tá straitéisí
gearrthréimhse ag teastáil chomh maith céanna. Ina fhianaise seo, tá plean téarnaimh forbartha ag Fiontraíocht
Éireann, atá á chur i bhfeidhm faoi láthair. Tacaíonn an plean seo leis na cuspóirí a leagadh amach sa straitéis
2008-2010, ach is é a gharsprioc cabhrú leis na cuideachtaí is cliaint an ceann is fearr a fháil den staid láithreach
agus iad féin a chur sa riocht forás a dhéanamh nuair a thosóidh an margadh ag téarnamh.
Is iad príomhthosaíochtaí an phlean ghearrthréimhsigh seo:
• Deimhin a dhéanamh de go mbeidh teacht ag na cuideachtaí ar mhaoiniú cuí;
• Cabhrú leis na cuideachtaí díolacháin easpórtála a bhaint amach;
• An t-iomaíochas a fhorbairt;
• An nuálaíocht agus an T&F tionscal-treoraithe a chur chun cinn; agus
• An fhiontraíocht a chaomhnú.

Teacht ar Mhaoiniú
Tá Ciste Cobhsúcháin Fiontraíochta a100 milliún bunaithe ag an Rialtas le cabhrú le cuideachtaí a bhíonn ag trádáil
go hidirnáisiúnta agus a bhfuil leagan amach láidir gnó orthu an meathlú domhanda a sheasamh mura bhféadfaidís
é a dhéanamh dá éagmais sin. Tabharfaidh an ciste seo, a bheidh á riar ag Fiontraíocht Éireann, tacaíocht airgeadais
dhíreach, go háirithe i bhfoirm scaireanna tosaíochta, do chuideachtaí a bhíonn ag trádáil go hidirnáisiúnta agus atá
ag déanamh infheistíochta i mbearta d’fhonn na costais a laghdú nó díolacháin a ghnóthú ar na margaí thar lear.
Le cois na hinfheistíochta dírí i dtionscadail na gcliant, rachaidh Fiontraíocht Éireann i gcomhpháirt le cistí
caipitil síl agus fiontair d’fhonn airgeadas gnáthscaireanna a chur ar fáil do chuideachtaí in Éirinn. Fairsingíonn
na cistí seo margadh iomaíoch an chaipitil fiontair in Éirinn agus tá ríthábhacht leo le gur fearr is féidir le
gnólachtaí nuathionscanta, luathchéime nó i mbéal forbartha teacht ar mhaoiniú. De bhun an Phlean
Forbartha Náisiúnta 2007–2013, thiomnaigh Fiontraíocht Éireann a175 milliún do chistí caipitil síl agus fiontair
nua a d’fhorbrófaí i gcomhpháirt leis an earnáil phríobháideach. Go trásta, tá seacht gciste dá leithéid tar éis a
mbunaithe, agus timpeall a500 milliún curtha le chéile acu san iomlán.
Tá de choinníoll in athchaipitliú na mbanc ag an Rialtas go gcuirfidh gach banc a15 milliún ar fáil mar
chaipiteal síl nua. Tá comhpháirtíocht ann idir Fiontraíocht Éireann agus Bainc-Aontas Éireann agus Banc na
hÉireann le deimhin a dhéanamh de go n-úsáidtear na cistí seo mar is fearr is féidir. Agus a chómhalairt de
ghealltanas chomh hard le a16 milliún déanta ag Fiontraíocht Éireann, tá a46 milliún san iomlán mar chaipiteal
síl breise á chur ar fáil do chuideachtaí luathchéime in Éirinn ag an tionscnamh seo.
Sna tosca eacnamaíochta atá ann faoi láthair, áfach, is deacair do na cistí caipitil fiontair maoiniú comhardaithe
a fháil ó na gnáthfhoinsí, ar nós cistí pinsean agus bainc infheistíochta. Dúshlán mór a bheidh ann sa bhliain
atá romhainn a chinntiú go mbeidh sreabh caipitil riosca ag na cuideachtaí, go háirithe ag staid an tsíl. Tá
Fiontraíocht Éireann ag obair leis na bainc in Éirinn, le cuideachtaí caipitil fiontair (sa tír seo agus thar lear) agus
leis an mBanc Eorpach Infheistíochta lena chinntiú go mbeidh foinsí maoinithe cuí le fáil le tacú le cuideachtaí
trádála idirnáisiúnta inmharthana a bhfuil tábhacht straitéiseach leo.
Fiontraíocht Éireann Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2008
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Díolacháin Easpórtála a Ghnóthú
Tá geilleagar na hÉireann ar cheann de na cinn is oscailte ar domhan; braitheann an eacnamaíocht ar bhealach
dosheachanta ar an rath a bhíonn ar chuideachtaí na hÉireann ar na margaí easpórtála. Toisc lagú a bheith ar
an éileamh sa bhaile, caithfimid tabhairt faoi na honnmhairithe le téarnamh eacnamaíochta marthanach a chur
ar fáil. Tá agus beidh ríthábhacht i gcónaí le heaspórtálaithe dúchasacha maidir le buanseasmhacht na
heacnamaíochta agus leis an bhfostaíocht.
In 2008 lean cliaint Fhiontraíocht Éireann de bheith ag baint díolachán nua easpórtála amach. Rinneadh é seo
ainneoin gur tháinig meathlú tobann ar an dá mhargadh easpórtála is mó againn, an Ríocht Aontaithe (RA)
agus na Stáit Aontaithe Mheiriceá (SAM).

Onnmhairithe – 2008
2007

a13,884m

2008

a14,277m

Díolacháin easpórtála nua (gnóthachain chomhlána)*
Caillteanais chomhlána
Glanfhás

a1,332m
a939m
+3%

* Áirítear san fhigiúr seo na gnóthachain chomhlána a chláraigh cuideachtaí san earnáil tráchtearraí feola agus déiríochta
Foinse: Athbhreithniú Gnó Bliantúil Fhorfás/Fiontraíocht Éireann. Tá na torthaí bunaithe ar chuideachtaí a fhreagair an tsuirbhé i 2009 (leis na
figiúirí méadaithe chun iad siúd nár fhreagair a thógáil san áireamh). Is féidir leis na figiúir a bheith éagsúil ó mheastacháin a rinneadh níos luaithe
de bharr athbhreithnithe a rinne cuideachtaí agus difríochtaí i bpróifíl idir tréimhse suirbhé amháin agus an chéad cheann eile.

Tá ríthábhacht le misin trádála, cláir ceannaithe idirnáisiúnta agus gníomhaíochtaí tionscnaimh cliant
Fhiontraíocht Éireann ar aontaí trádála, ag comhdhálacha agus taispeántais chun íomhá d’Éirinn agus de
chuideachtaí na hÉireann a bhunú in aigne na gceannaithe ionchasacha mar fhoinse saineolais, earraí agus
seirbhísí ardcháilíochta.
San iomlán, ghlac 1,400 cuideachta is cliant páirt in imeachtaí tionscnaimh trádála de chuid Fhiontraíocht
Éireann i 2008. Ina theannta sin mheall Fiontraíocht Éireann breis agus 550 ceannaí idirnáisiúnta go hÉirinn.
I rith 2008 thóg Fiontraíocht Éireann 26 mhisean trádála go dtí margaí tábhachtacha, lena n-áirítear an tSín, an
Afraic Theas, Silicon Valley, Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha, an Bhrasaíl agus Meicsiceo. Is é aidhm na
misean trádála seo fiontair na hÉireann a chur chun cinn ar na margaí thar lear, daoine a dhéanamh feasach
faoi Éirinn agus faoi chuideachtaí na hÉireann, próifíl na gcuideachtaí is cliaint atá gníomhach cheana ar na
margaí seo a ardú, agus cabhrú le cliaint luathchéime deiseanna a thapú thar lear.
De réir mar a athraíonn na tosca eacnamaíochta, athbhreithnítear i gcónaí gníomhaíochtaí Fhiontraíocht
Éireann, agus forbraítear agus cuirtear in oiriúint a clár misean trádála, aontaí trádála agus cuairteanna
ceannaithe le freagairt ar thosca athraitheacha an mhargaidh agus ar na deiseanna atá ag teacht chun solais.
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Onnmhairí – 2008 de réir Príomhlimistéir Mhargaidh*
2007

2008

% Fás
2007-2008

Tuaisceart na hEorpa

a7,879m

a7,939m

+1%

Críocha Mheiriceá

a1,494m

a1,646m

+10%

Deisceart na hEorpa, An Meánoirthear agus an Afraic

a1,243m

a1,307m

+5%

An Ghearmáin, Lár agus Oirthear na hEorpa,
an Rúis agus Comhlathas na Stát Neamhspleách

a1,074m

a1,170m

+9%

An Áise-Aigéan Ciúin

a732m

a718m

-2%

An Chuid Eile den Domhan

a649m

a766m

+18%

b13,071m

b13,546m

+4%

Iomlán
* Ní áirítear na díolacháin a chláraigh an Bord Bainne

Foinse: Athbhreithniú Gnó Bliantúil Fhorfás/Fiontraíocht Éireann. Tá na torthaí bunaithe ar chuideachtaí a fhreagair an tsuirbhé i 2009 (leis na
figiúirí méadaithe chun iad siúd nár fhreagair a thógáil san áireamh). Is féidir leis na figiúir a bheith éagsúil ó mheastacháin a rinneadh níos luaithe
de bharr athbhreithnithe a rinne cuideachtaí agus difríochtaí i bpróifíl idir tréimhse suirbhé amháin agus an chéad cheann eile.

Sa bhliain atá ag teacht is é an tosaíocht a bheidh ag Fiontraíocht Éireann staid na n-easpórtálaithe ó Éirinn a
chomhdhlúthú ar na heochairmhargaí arb iad an RA agus na SAM iad, bearta a dhéanamh go gasta d’fhonn
deiseanna nua easpórtála a shainaithint ar fud limistéar an euro agus ar mhargaí roghnaithe eile agus teacht i
dtír orthu.
Is mór iad deiseanna limistéar an euro go háirithe, atá ceithre huaire chomh mór leis an RA, do chuideachtaí ó
Éirinn. I rith 2009 díreoidh Fiontraíocht Éireann acmhainní breise ar limistéar an euro, d’fhonn cabhrú leis na
cuideachtaí Éireannacha díolacháin nua a ghnóthú sa réigiún.
Tá roinnt margaí sainaitheanta againn freisin ar lú a ndeachaigh an chéim síos dhomhanda I gcion orthu, lena
n-áirítear an India, an tSín agus Réigiún na Murascaille. Tá deiseanna nach beag le tapú ag cuideachtaí áirithe
de chuid na hÉireann ar na margaí seo, ach cur chuig forbairt an chaidrimh leis na príomhchliaint ar bhonn
fadtréimhseach.
Tá Fiontraíocht Éireann ag obair freisin le hOifig na nOibreacha Poiblí agus leis na ranna Rialtais ábhartha in
Éirinn le béim a chur ar ról na gconarthaí poiblí sa téarnamh agus san fhorbairt eacnamaíochta agus le hiad a
spreagadh le teacht ar bhealaí le gnólachtaí beaga agus meánmhéide a chur ag déanamh tairiscintí i leith
soláthair earraí, seirbhísí agus oibreacha don earnáil phoiblí.

Fiontraíocht Éireann Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2008
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Iomaíochas
Téann costais arda na hÉireann i gcion ar iomaíochas idirnáisiúnta na gcuideachtaí ó Éirinn. Ní mór aghaidh a
thabhairt air seo mar cheist phráinne. Caithfidh tionscal na hÉireann oibriú ar bhonn costas ar ar féidir
fostaíocht agus onnmhairithe a chaomhnú agus a chur chun cinn. Ní hamháin atá costais an tsaothair ard in
Éirinn i gcomórtas leis an meán idirnáisiúnta, tá costais eile ard freisin, mar phraghsanna an fhuinnimh agus
mhuirir na n-údarás áitiúil. Agus í ag comhoibriú le ranna Rialtais, gníomhaireachtaí agus páirtithe leasmhara
eile, cuirfidh Fiontraíocht Éireann béim i gcónaí ar na ceisteanna ríthábhachtacha iomaíochais seo agus beidh sí
ag iarraidh go dtabharfar aghaidh orthu ar an leibhéal náisiúnta.
Le linn 2008 lainseáil Fiontraíocht Éireann Ciste Foráis nua, a chuireann maoiniú chomh hard le a450,000 ar fáil
do na cliaint le cabhrú leo a n-iomaíochas a fheabhsú, agus iad ag déanamh infheistíochta i dtrealamh nua, ag
feidhmiú próiseas nua, ag oiliúint na foirne nó ag fostú bainisteoirí nó sainchomhairleoirí tábhachtacha. I 2008,
faomhadh a26.23 milliún san iomlán de bhun an Chiste Foráis le tacú le 84 thionscadal feabhsaithe
iomaíochais.
Cuireadh dhá rannóg nua ar bun i bhFiontraíocht Éireann le cabhrú leis na cuideachtaí a gcuid costas a ísliú le
go bhféadfaidh siad dul sna iomaíocht níos éifeachtaí agus breis díolachán a ghnóthú ar na margaí easpórtála.
Foireann daoine a bhfuil saineolas agus cleachtadh nach beag acu maidir le hísliú costas agus éifeachtacht
déantúsaíochta atá i mbun na n-aonad Iomaíochas agus Déantúsaíocht Bharainneach.
Tá cuid mhaith de na cuideachtaí is cliaint d’Fhiontraíocht Éireann beag go leor i gcomórtas lena n-iomaitheoirí
idirnáisiúnta agus d’fhéadfadh an chomhdhlúthú nó an comhoibriú dul chun sochair dóibh. Bíonn Fiontraíocht
Éireann ag obair i gcónaí leis na cliaint d’fhonn an cuíchóiriú a éascú agus d’fhonn comhfhiontair a spreagadh i
réimsí ar nós na margaíochta agus T&F.
Tá tábhacht straitéiseach le roinnt earnálacha maidir leis an bhfostaíocht a chaomhnú agus na díolacháin agus
na honnmhairithe a mhéadú. Bíonn Fiontraíocht Éireann ag obair go háirithe leis na hearnálacha seo (féach leat
ina dhiaidh seo) d’fhonn cabhrú leo an t-iomaíochas is mó is féidir a bhaint amach trí bhíthin na nuálaíochta
agus feabhsuithe ar an táirgiúlacht.

Earnáil an Bhia
Earnáil í earnáil an bhia ina bhfuil buntáistí nádúrtha ag Éirinn ó thaobh an iomaíochais; beidh ról tábhachtach
i gcónaí aici maidir le forás agus le rathúlacht ár ngeilleagair. I 2008 b’ionann agus a8.186 billiún na díolacháin
easpórtála a rinne cuideachtaí na hearnála bia. Téann bunáite onnmhairithe na hearnála seo go dtí an RA, rud
a fhágann go bhfuil an earnáil faoi lé athruithe sa ráta malairte. Tá Fiontraíocht Éireann, i gcomhpháirtíocht le
Bord Bia, ag obair lena cuideachtaí in earnáil an bhia d’fhonn na margaí a mhéadú, agus an stádas a chinntiú
d’Éirinn gur foinse táirgí sábháilte iontaofa ardcháilíochta nuálaíocha í.
In earnáil an bhia, réimse mhór fáis is ea réimse na mbianna tomhaltais ullmhaithe. Le linn 2008 d’fhorbair
Fiontraíocht Éireann straitéis chuimsitheach d’fhonn dlús a chur le forás agus forbairt idirnáisiúnta thionscal
bianna tomhaltais ullmhaithe na hÉireann. Oibríonn an tionscal ar mhargadh ardiomaíoch, arna thiomáint ag
treochtaí a bhaineann le cúrsaí sláinte agus folláine, áisiúlachta agus cáilíochta. Lena bheith iomaíoch, caithfidh
cuideachtaí na hÉireann táirgí nua breisluacha nuálaíocha a thairiscint, le freagairt ar na treochtaí margaidh
agus tomhaltais seo. De bhun na straitéise nua, tá súil ag Fiontraíocht Éireann chomh hard le a30 milliún a
chur ar fáil trína cistí T&F agus Foráis do chuideachtaí forchéimnitheacha in earnáil an bhia tomhaltais
ullmhaithe. Cabhróidh sé seo leis na cuideachtaí a n-acmhainneacht a chomhlíonadh agus iad ag cur feabhais
ar an T&F, an nuálaíocht agus an táirgiúlacht.
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I bhfianaise thábhacht na hearnála déiríochta, tá tacaíocht tugtha ag Fiontraíocht Éireann do roinnt
tionscnamh straitéiseach d’fhonn an t-iomaíochas foriomlán a mhéadú. I 2008, bunaíodh ionad taighde
bianna feidhmeacha, Food for Health Ireland (FHI) (Bia ar Mhaithe leis an tSláinte Éireann) agus maoiniú a20
milliún aige ó Fhiontraíocht Éireann. Is clár taighde comhoibríoch margadh-threoraithe é FHI féachaint cé mar
is féidir cáilíochtaí nádúrtha an bhainne a bhaint amach as agus a úsáid ar mhaithe leis an tsláinte.
Comhpháirtíocht é idir Coláiste na hOllscoile Corcaigh, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, Ollscoil
Luimnigh, Teagasc agus ceithre chuideachta déiríochta – Dairygold Food Ingredients, Glanbia Nutritionals,
Carbery agus Kerry Ingredients Ireland.

Glanteic
Tá an t-éileamh a tháirgí agus ar sheirbhísí inbhuanaithe atá neamhdhíobhálach don chomhshaol agus
éifeachtach ó thaobh fuinnimh ag borradh go mór. Cuimsíonn an earnáil glanteic in Éirinn fo-earnálacha
seanbhunaithe, mar an dramhaíl agus an t-uisce, agus earnálacha atá ag teacht chun cinn, ar nós an
fhuinnimh in-athnuaite agus na dteicneolaíochtaí fuinneamh-éifeachtacha.
Tá ábhar forbartha nach beag in earnáil na dramhaíola ach gur baol di an t-ísliú, ar geall le cliseadh é, ar
phraghsanna tráchtearraí na bplaisteach agus an margadh atá thar a bheith iomaíoch. Tá an t-ísliú ar luach na
phuint steirling tar éis dul i gcion go háirithe ar na cliaint a dhéanann innealra don earnáil seo. Tá Fiontraíocht
Éireann ag obair leis na cuideachtaí is cliaint d’fhonn margaí nua a fháil do tháirgí athchúrsáilte agus don
innealra ar aon, agus tá sí ag tacú leis na cuideachtaí d’fhonn socruithe a fháil a chuirfidh leis na fáltais ar an
dramhaíl (mar shampla, plaisteach is mínphróiseáilte nó tiontú fuinnimh).
Is mór an acmhainn foráis freisin atá i gcuideachtaí in Éirinn a bhíonn ag plé le cóireáil agus le híonú fuíolluisce.
De ghnáth díoltar na seirbhísí agus na táirgí seo leis an earnáil phoiblí. Tá Fiontraíocht Éireann ag obair lena
gcuid cliant d’fhonn spriocanna ionchasacha a shainaithint i measc na n-údarás cónaidhmeach, áitiúil agus
sláinte ar fud an domhain.
In earnáil an fhuinnimh, tá buntáistí nádúrtha agus saineolas teicniúil ag Éirinn a d’fhéadfadh cur ar a cumas a
bheith ina ceannródaí sa domhan in earnálacha an fhuinnimh mhara in-athnuaite agus an bhithfhuinnimh. Is
géar a theastaíonn ó na cuideachtaí in Éirinn a bhíonn ag oibriú sna réimsí seo cur lena scála agus lena gcumais
domhanda le go bhféadfaidh siad na deiseanna a thapú. Tá Fiontraíocht Éireann ag obair go dlúth leis na
cuideachtaí seo d’fhonn a scála a mhéadú, an comhoibriú a spreagadh agus riar ar a riachtanais mhaoinithe.

Tógáil
Go dtí le gairid, ba é an margadh intíre príomhsprioc earnáil na tógála. Go luath sa bliain 2008, bhí sé le
haithint go raibh meathlú i ndán don mhargadh seo agus go mbeadh go leor gnólachtaí ag brath ar fhorbairt
margaí easpórtála le go bhféadfaidís maireachtáil. Mar fhreagairt air seo, d’fhorbair Fiontraíocht Éireann Clár
“Ceannaireacht ar mhaithe leis an bhForás” d’earnáil na tógála go háirithe. Is é aidhm an chláir, atá á chur ar
fáil i gcomhpháirtíocht le Duke Corporate Education, cabhrú leis na cuideachtaí feabhsú coincréiteach a chur ar
a ngnó, agus iad ag cur leis na cumais straitéiseacha agus cheannaireachta ar leibhéal na bPríomhoifigeach
Feidhmiúcháin agus na foirne sinsearaí. Táthar tar éis na rannpháirtithe a chur ar an eolas faoi dheiseanna
margaidh i Dubai, san Araib Shádach agus in Oirthear agus i lár an hEorpa agus táthar á spreagadh chun
comhoibriú le chéile d’fhonn conarthaí móra a bhaint amach.
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Le gnó a bhaint amach thar lear, caithfidh cuideachtaí na hÉireann dul in iomaíocht le cuideachtaí idirnáisiúnta
is minic atá níos forbartha ná iad i gcúrsaí teicneolaíochta. D’fhonn aghaidh a thabhairt air seo, chuir
Fiontraíocht Éireann maoiniú ar fáil le Líonra Nuálaíochta Fiontar Tógála a bhunú. Déanfaidh an líonra seo, atá
á bhainistiú ag Construction IT Alliance, obair T&F spriocdhírithe, agus cuirfidh sé caidrimh chomhair ar bun idir
taighdeoirí acadúla agus na cuideachtaí tógála, d’fhonn modhanna oibre nuálaíocha r-ghnó a fheidhmiú ar
mhaithe le díolacháin a ghnóthú agus dul i gcion ar mhargaí nua.

Eolaíochtaí na Beatha
Is mór na deiseanna atá le fáil ag cuideachtaí na hÉireann in earnáil eolaíochtaí na beatha. I measc na bpointí
láidre tá an déantúsaíocht chineálach agus ar conradh, feistí agus comhpháirteanna leighis, an diagnóisic,
forbairt drugaí agus TF don earnáil sláinte/cógas.
Tá bláth ag teacht ar an infheistíocht nach beag atá déanta sa T&F trí na hOllscoileanna agus trí Fhondúireacht
Eolaíochta Éireann. Chuaigh roinnt cuideachtaí nuathionscanta i mbun oibre le linn 2008, agus iad ag tógáil ar
bhonn maoine intleachtúla a gineadh trí thaighde a mhaoinigh an ciste poiblí. Tá Fiontraíocht Éireann ag obair
leis na cuideachtaí seo le deimhin a dhéanamh de go bhfuil na tacaí acu a theastaíonn chun a nacmhainneacht a chomhlíonadh.

Seirbhísí Intrádála go hIdirnáisiúnta
Le linn 2008 d’fhorbair Fiontraíocht Éireann a straitéis a thuilleadh ar mhaithe le hidirnáisiúnú earnáil seirbhísí
na hÉireann agus chomhbhall seirbhísí an tionscail déantúsaíochta. Aithníonn an straitéis seo go mbraithfidh
rathúlacht eacnamaíoch na hÉireann go mór ar sheirbhísí sna blianta atá romhainn. Táthar tar éis roinnt
earnálacha a shainaithint a bhfuil acmhainneacht easpórtála nach beag iontu, lena n-áirítear an tógáil, an tárachas, íocaíochtaí, seirbhísí comhshaoil, cúram sláinte, taisteal, r-fhoghlaim, web 2.0, oideachas, seirbhísí
próiseas gnó, riarachán cistí, agus TIME (teileachumarsáid, idirlíon, meáin agus oideachasúla). Tá an dá aidhm
ag straitéis Fhiontraíocht Éireann maidir le forás na seirbhísí intrádála go hidirnáisiúnta, na cuideachtaí atá
idirnáisiúnaithe cheana a chur ag ag fás a thuilleadh agus díriú go gníomhach ar chuideachtaí a bhíonn ag
trádáil go háitiúil ach a bhfuil an acmhainn acu iad féin a idirnáisiúnú. Mar thacaíocht leis an straitéis seo, tá an
ciste nua ag Fiontraíocht Éireann, “Going Global” (Ag Dul Domhanda) dírithe go háirithe ar chuideachtaí a
thrádálann go háitiúil a bhfuil gnólachtaí rathúla bunaithe in Éirinn acu agus atá ar thóir deiseanna le
díolacháin a dhéanamh thar lear.
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Bogearraí
Le linn na bliana d’fhorbair Fiontraíocht Éireann an straitéis ata aice don earnáil bogearraí a thuilleadh fós. Tá
roinnt treochtaí agus athruithe struchtúrtha móra ag teacht chun cinn a rachaidh i gcion go foriomlán ar
thionscal na mbogearraí agus ar a struchtúr agus a threoir. Seachas na teicneolaíochtaí atá ag athrú faoi luas
agus an t-iomaíochas atá ag méadú, tá an tionscal ag forbairt patrún gnó úrnua a bhraitheann ar an
gcomhpháirtíocht agus ar ghaolmhaireachtaí gnó casta. Is é aidhm straitéis Fhiontraíocht Éireann earnáil
dhúchasach na mbogearraí a chur i riocht teacht i dtír go hiomlán ar na deiseanna atá ag teacht chun solais
agus sciar is mó de mhargadh domhanda na mbogearraí a ghabháil i réimsí spriocdhírithe. Ní mór mar sin
buíon cuideachtaí ardrathúla a fhorbairt a mbeidh an scála acu le go bhféadfaidh siad an fód a sheasamh ar
nideoga áirithe den mhargadh.
Le blianta beaga anuas, tá roinnt braislí tar éis teacht chun cinn, mar shampla san airgeadas, TIME
(teileachumarsáid, idirlíon, meán agus oideachasúla) agus r-fhoghlaim. Bonn láidir iad seo ar a bhféadfar an
tionscal a fhorbairt amach anseo, mar tá an acmhainneacht iontu comhoibriú a chur ar siúl maidir le T&F,
margaíocht agus comhfhiontair, nithe a mbeidh gá leo le go n-éireoidh le cuideachtaí na hÉireann ar mhargaí
an domhain is go n-aithneofar Éire mar ionad barrfheabhais i gcúrsaí bogearraí.

Onnmhairí – Gnóthachain agus Caillteanais 2008
Onnmhairí
2007

Gnóthachain
Chomhlána

Caillteanais
Chomhlána

Onnmhairí
2008

% Fás
2007-2008

Earnáil an Bhia

a8,109m

a521m

a444m

a8,186m

+1%

Glanteic, Tionsclaíocha agus
Eolaíochtaí na Beatha

a2,958m

a436m

a289m

a3,105m

+5%

Seirbhísí Intrádála go hIdirnáisiúnta

a1,443m

a224m

a103m

a1,564m

+8%

Bogearraí agus Tomhaltóirí Miondíola a1,374m

a151m

a103m

a1,422m

+4%

c1,332m

c939m

c14,277m

+3%

Iomlán

c13,884m

Foinse: Athbhreithniú Gnó Bliantúil Fhorfás/Fiontraíocht Éireann. Tá na torthaí bunaithe ar chuideachtaí a fhreagair an tsuirbhé i 2009 (leis na
figiúirí méadaithe chun iad siúd nár fhreagair a thógáil san áireamh). Is féidir leis na figiúir a bheith éagsúil ó mheastacháin a rinneadh níos luaithe
de bharr athbhreithnithe a rinne cuideachtaí agus difríochtaí i bpróifíl idir tréimhse suirbhé amháin agus an chéad cheann eile.
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Nuálaíocht agus T&F
Aithníonn Fiontraíocht Éireann an tábhacht mhór ó thaobh gheilleagar na hÉireann amach anseo atá le méadú
ar na leibhéil taighde agus nuálaíochta i gcuideachtaí in Éirinn.
Leanadh i 2008 d’obair na gníomhaireachta d’fhonn éiceachóras nuálaíochta a thógáil, agus fócas mór ar
mhéadú an T&F laistigh de na cuideachtaí agus ar thráchtálú an taighde tríú leibhéal chun teicneolaíochtaí
agus táirgí nua a chur ar fáil ar mhaithe leis an tionscal. Idirghabhálaí gníomhach í Fiontraíocht Éireann idir na
cuideachtaí agus na hinstitiúidí taighde tríú leibhéal d’fhonn naisc chomhoibrithe a thógáil agus deimhin a
dhéanamh de go dtagtar i dtír go hiomlán ar aon eolas atá inmharthana ar bhonn tráchtála.

• Is féidir le gach gnólacht beag nó meánmhéide cur isteach ar an tionscnamh Dearbhán Nuálaíochta agus
cabhraíonn sé seo leo réitigh theicneolaíochta a fháil ó institiúidí tríú leibhéal. Is tarraingteach an
tionscnamh é seo le cuideachtaí nach bhfuil i riocht a gcuid taighde féin a dhéanamh, go háirithe. I 2008,
eisíodh san iomlán 588 ndearbhán, agus fuasclaíodh 203 cinn díobh faoi dheireadh na bliana.
• Cruthaítear naisc chomhoibrithe idir na cuideachtaí agus na taighdeoirí tríd an gClár Comhpháirtíochta
Nuálaíochta. I 2008, bhain 50 cuideachta leas as na hacmhainní fairsinge taighde a cuireadh ar fáil dóibh
trína rannpháirtíocht sa chlár seo.
• Mar chuid den fheachtas chun an nuálaíocht a mhéadú in áiteanna eile seachas na cathracha móra,
mhaoinigh Fiontraíocht Éireann cúig Ionad Feabhsaithe Taighde Feidhmigh, atá bunaithe in Institiúidí
Teicneolaíochta. Tá 16 cinn de na hionaid seo ar bun anois i 11 cheann d’Institiúidí Teicneolaíochta, agus
gach ceann díobh ag déanamh taighde lena bhfuil tábhacht straitéiseach do bhraislí de chuideachtaí atá
lonnaithe sa cheantar.
• In 2008, cheadaigh Fiontraíocht Éireann tacaíocht i gcomhair 138 tionscadal taighde a bhí dírithe ar
thráchtáil faoin gCiste Tráchtálaíochta. Bhí tiomantas maoinithe de a33 milliún i gceist leis seo. Tháinig sé
chuideachta nuathionscanta ardacmhainneachta ón taighde a bhí urraithe ag Fiontraíocht Éireann, agus
síníodh 29 comhaontú maidir le ceadúnú teicneolaíochtaí nua.
• Tá curtha ag Fiontraíocht Éireann le sreabhadh thorthaí an taighde tríú leibhéal chuig an margadh trí
bhíthin 32 proifisiúnach breise sa réimse aistrithe teicneolaíochta a chur ar fáil, atá lonnaithe in
Ollscoileanna agus in Institiúidí Teicneolaíochta in Éirinn. Chabhraigh an líonra seo le 61 conradh a bhain le
ceadúnais teicneolaíochta idir taighdeoirí agus cuideachtaí i 2008. Aistríodh ochtó a hocht faoin gcéad de
na teicneolaíochtaí isteach i gcuideachtaí in Éirinn, agus ba ghnólachtaí nua-thionscanta agus fiontair
bheaga nó mheánmhéide os cionn leath díobh.
• D’fhonn líon na seach-chuideachtaí a eascraíonn as an taighde tríú leibhéal a mhéadú, bhunaigh
Fiontraíocht Éireann an clár Comhpháirtithe Gnó i 2008. Tacaíonn an clár seo le fiontraithe agus iad ag
iarraidh pleananna gnó a fhorbairt d’fhonn torthaí an taighde a chur ar an margadh. Ba mhó líon na niarratas ar an gclár ná mar a bhíothas ag súil, agus tá obair ar siúl d’fhonn roinnt cuideachtaí nua a
fhorbairt.
• Is ríthábhachtach le Fiontraíocht Éireann cáilíocht agus méid an T&F sna cuideachtaí a mhéadú ar an
leibhéal áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta. Tacaíonn an Ciste T&F le nuálaíocht mhargadh-threoraithe na
gcuideachtaí déantúsaíochta agus seirbhíse. Cuireann sé ar a gcumas céim ar aghaidh a dhéanamh ón
tionscadal taighde tosaigh chun gníomhaíochtaí nuálaíochta agus T&F ar leibhéal ard. I 2008 d’fhaomh
Fiontraíocht Éireann a61.42 milliún mar thacaíocht le tionscadail T&F inmheánacha sna cuideachtaí féin.
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• Tá ríthábhacht le T&F a fhreagraíonn do riachtanais na dtionscal, agus i 2008 bunaíodh trí Líonra
Nuálaíochta Fiontar, gach ceann díobh ag díriú ar théama taighde nó teicneolaíochta a bhaineann go
díreach le baill an líonra.
• D’éirigh le cuideachtaí na hÉireann a19.3 milliún a fháil mar mhaoiniú taighde ón AE le linn 2008 tríd an
Seachtú Creatchlár T&F agus freisin, le cúnamh ó Fhiontraíocht Éireann, conarthaí a ghnóthú ó
Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa arbh fhiú a7.2 milliún iad.

An Fhiontraíocht
Ní mór an fhiontraíocht a bheith faoi bhláth i ngach cuid d’Éirinn le gur féidir an forás eacnamaíochta agus an
cumas fostaíochta a chur ar fáil. Cuireann Fiontraíocht Éireann de cheangal uirthi féin tacú le gnólachtaí atá
iomaíoch ar an leibhéal idirnáisiúnta agus a chruthóidh fostaíocht ar fud na tíre. Is é straitéis Fhiontraíocht
Éireann maidir leis an bhfiontraíocht réigiúnach, gach a dhéanamh le cuideachtaí nuathionscanta nuálaíocha a
chothú, na cliaint atá cheana ann a fhorbairt go réamhghníomhach i ngach réigiún agus an fhiontraíocht agus
an t-imshaol fiontraíochta a éascú i measc na bpobal áitiúil agus tuaithe.
Cuireann na hIonaid Fiontraíochta Pobail raon áiseanna ar fáil a chuireann ar chumas na bhfiontraithe
gnólachtaí nua a bhunú, fostaíocht a sholáthar agus borradh a chur faoina ngnólachtaí ina gceantar féin. In
2008 d’fhaomh Fiontraíocht Éireann breis agus a11 milliún d’fhonn ionaid nua a thógáil nó ionaid a bhí ann
cheana a mhéadú.
Go dtí seo, tá Fiontraíocht Éireann agus Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa tar éis infheistíocht iomlán de
a50 milliún a cheadú sa Chlár Gorlann Campais. Cothóidh an clár infheistíochta seo fiontraíocht trí thacú le
bunú ionaid goir ar champais ardoideachais ar fud na hÉireann. Tá 240 cuideachta ann anois, a fhostaíonn
beagnach 1,000 duine, bunaithe in 22 ionad goir gnó agus i sé shaináis bithghoir.
Tá Fiontraíocht Éireann freisin i mbun roinnt tionscnamh le deimhin a dhéanamh de go gcoinnítear agus go
gcoinnítear ag obair an tallann, an saineolas agus an cleachtadh atá ann ainneoin aon chúlchéime
eacnamaíochta. I gcomhpháirt le gníomhaireachtaí ábhartha eile (lena n-áirítear na Boird Fiontar Contae agus
Cathrach, FÁS agus GFT Éireann), tá meicníocht mhearfhreagartha tar éis a forbartha ar an leibhéal réigiúnach
d’fhonn fiontair nuathionscanta a chur chun cinn agus cuidiú le lucht na bainistíochta gnólachtaí tábhachtacha
atá á ndúnadh nó á laghdú go mór a cheannach thar barr amach. Tá clár tacaíochta neartaithe curtha ar bun
le cabhrú le fiontraithe pleananna gnó tathagacha, a bheidh réidh le haghaidh na hinfheistíochta, a chur ar fáil.
Le linn 2008, thug breis agus 400 ábhar fiontraí cláir forbartha Fhiontraíocht Éireann chun críche, cláir arb
aidhm dóibh na scileanna gnó atá riachtanach, na teagmhálacha agus an mhonatóireacht a chur ar fáil le go
bhféadfaidh siad gnólachtaí nua a chur ar bun a mbeidh acmhainneacht easpórtála iontu.
Ina theannta sin, trína cuid painéal Comhpháirtí Gnó, Luasaire Gnó agus Meantóir, tá Fiontraíocht Éireann ag
teacht ar fhoinsí nua saineolais agus cleachta gnó agus á gcur ar fáil do chuideachtaí in Éirinn chun dlús a chur
lena bhforbairt.
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Ag tógáil don am atá ag teacht
Tá deacrachtaí móra le sárú ag tionscail na hÉireann inniu agus teastaíonn freagra spriocdhírithe diongbháilte
orthu. Mar sin féin, níor cheart go dtarraingeodh na deacrachtaí seo, ná ár bhfreagairt orthu, ár n-aire de na
ceisteanna fadtréimhseacha, a chuirfidh cuideachtaí na hÉireann i riocht fás amach anseo ach tabhairt fúthu go
cruthaitheach. Maidir leis seo leanfaidh Fiontraíocht Éireann de bheith ag obair go dlúth leis an an Roinn
Fiontar, Trádála agus Fostaíochta ar fhorfheidhmiú réamhghníomhach na moltaí atá i Building Ireland’s Smart
Economy, a foilsíodh ag deireadh 2008.
Tá creatchlár an Gheilleagair Chliste bunaithe ar an gcosúlacht gurb iad na fiontair in Éirinn a bhfuil ábhar
saibhir teicneolaíochta iontu, na seirbhísí intrádála go hidirnáisiúnta agus na cuideachtaí nuálaíocha
nuathionscanta a chruthóidh an fhostaíocht feasta. Ina fhianaise seo, tabharfaidh maoiniú T&F Fhiontraíocht
Éireann tús áite sna blianta atá romhainn do chláir thaighde ar grúpaí de chuideachtaí a leagann amach an
obair dóibh. Cinnteoidh sé seo go soláthrófar eolas nua atá dírithe ar an margadh dóibh go díreach, agus ag
an am céanna go mbeidh teacht acu ar scileanna ardcháilíochta. Ina theannta sin, treiseofar le nádúr iomaíoch
an Ciste Tráchtálaíochta, d’fhonn seach-chuideachtaí a chur á bhforbairt.
Leanfaidh Fiontraíocht Éireann dá cuid oibre le Fondúireacht Eolaíochta Éireann le deimhin a dhéanamh de go
dtiocfaidh torthaí eacnamaíochta coincréiteacha ar an infheistíocht san hIonaid Eolaíochta, Innealtóireachta
agus Teicneolaíochta.
Fachtóir mór sa rath a bhíonn ar aon chuideachta is ea neart na foirne bainistíochta. Le blianta beaga anuas tá
raon clár bunaithe ag Fiontraíocht Éireann arb aidhm dóibh eolas agus scileanna bhainistíocht shinsearach na
gcuideachtaí easpórtála a fhorbairt.
Tá tábhacht is mó fós leis an ngníomhaíocht seo anois agus na tosca mar atá siad, ríthábhacht go deimhin le
go bhféadfaidh na cuideachtaí teacht slán ar mheathlú na heacnamaíochta agus a bheith réidh nuair a
thiocfaidh an forás idirnáisiúnta sna blianta romhainn. Trí bhíthin clár mar an clár Ceannaireacht ar mhaithe leis
an bhForás agus an clár Díolacháin Idirnáisiúnta, tacóidh Fiontraíocht Éireann i gcónaí leis na cuideachtaí is
cliaint agus iad ag iarraidh straitéisí nua a fhorbairt agus a fheidhmiú a fhreagraíonn go héifeachtach ar thosca
an mhargaidh.
Sa bhliain atá romhainn, beidh sé deacair díolacháin idirnáisiúnta a ghnóthú ach is í an nuálaíocht, an
cháilíocht agus an luach a thabharfaidh buntáiste do chuideachtaí ó Éirinn thar a gcuid iomaitheoirí
idirnáisiúnta. Díreoidh Fiontraíocht Éireann i gcónaí ar an tacaíocht leis na cliaint sna réimsí ríthábhachtacha
seo. Is iad na cuideachtaí a chuimsíonn táirgí agus seirbhísí breisluacha nuálaíocha agus an éifeachtacht agus
an táirgiúlacht na cuideachtaí a mbeidh rath orthu.
Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghlacadh le foireann Fhiontraíocht Éireann as a gcuid
solúbthachta, a gcuid cruthaitheachta agus as an obair chrua a rinne siad agus iad ag freagairt ar thosca na
huaire seo. Aithnímidne i bhFiontraíocht Éireann na deacrachtaí atá roimh ár gcliaint. Tá rún diongbháilte ag
an eagraíocht go léir comhoibriú lenár gcliaint d’fhonn na dúshláin atá romhainn a shárú agus féachaint
chuige, ní hamháin go dtiocfaidh siad slán as an meathlú eacnamaíochta atá ann faoi láthair, ach gur láidre,
gurb iomaíche agus gur brabúsaí a bheidh siad ina dhiaidh.

Frank Ryan,
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Leithdháileadh cistí Fhiontraíocht Éireann

Miondealú ar ghlanchostais oibriúcháin

4
5
3

1

4

5

3

2

2
1

1. Tógáil Cumais

a46m

1. Líonra Seirbhísí Cliant

a43m

2. Tógáil Acmhainne

a79m

2. Líonra Oifigí Thar Lear

a24m

3. Cistí Gnáthscaireanna agus Caipitil Fiontair

a39m

3. Líonra Oifigí Réigiúnacha

a8m

4. Bonneagar Teicneolaíochta agus Eolaíochta a100m

4. Tacaíocht leis an Eolaíocht agus an Nuálaíocht a23m

5. Glanchostais Oibriúcháin

a112m

5. Tacaíocht le Seirbhísí Corparáideacha

Iomlán

b 376m

Iomlán

a14m
b 112m

Costas in aghaidh an phoist
a17,985

a13,346
a11,651

a12,217
a10,743

a9,333
a8,235
a6,811

a6,194
a4,555

1993/99

1994/00

1995/01

1996/02

1997/03

1998/04

1999/05

2000/06

2001/07

2002/08

2008 Costas in aghaidh an phoist a coinníodh (praghsanna 2008). Comhairtear an costas in aghaidh an phoist
ag cur san áireamh chaiteachas iomlán na gníomhaireachta ar na gnólachtaí uile sa tréimhse. Ní chuirtear san
áireamh ach na poist a cruthaíodh le linn gach tréimhse seacht mbliana agus atá ann fós ag deireadh na
tréimhse sin.
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Rialachas
Corparáideach
Is comhlacht corpraithe í Fiontraíocht Éireann arna bhunú ag an Acht um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht
Éireann) 1998. Mar chomhlacht reachtúil, tá pearsantacht dhlíthiúil agus comharbas suthain dá chuid féin aige.
Féadfaidh sé freisin maoin a shealbhú agus conarthaí a dhéanamh, beidh cumhacht agartha aige agus beidh sé
inagartha ina ainm corparáideach. Is iad comhaltaí Bhord Fiontraíocht Éireann comhaltaí na gníomhaireachta.
Feidhmíonn an ghníomhaireacht de réir fhorálacha na nAchtanna um Fhorbairt Tionscail 1986–2003 agus faoi
shainchúram an Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, a bhfuil sé de chumhacht aige cistí a sholáthar don
ghníomhaireacht le cur ar a cumas a cuid oibleagáidí a chomhlíonadh; treoracha beartais ginearálta a eisiúint;
agus faisnéis a lorg ar ghníomhaíochtaí na gníomhaireachta.
Chomh maith lena cuid reachtaíochta rialaithe féin, ní mór don ghníomhaireacht freisin cloí le raon ceanglas
reachtúil (náisiúnta agus AE) agus riaracháin eile. Go háirithe, tá gnáthaimh curtha i bhfeidhm aici lena
chinntiú go gcomhlíontar na saincheanglais seo a leanas:

Cód Cleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit
Tá gnáthaimh curtha i bhfeidhm ag Fiontraíocht Éireann lena chinntiú go gcomhlíonann sí an Cód Cleachtais
seo go hiomlán.

Treoirlínte um Measúnú agus Bainistiú na dTograí Caiteachais Chaipitiúil
Tá gnáthaimh láidre sheanbhunaithe ag Fiontraíocht Éireann chun na tograí caiteachais chaipitiúil a eascraíonn
as a cuid clár deontas caipitiúil a mheasúnú agus a bhainistiú. Cloíonn na gnáthaimh seo leis na prionsabail atá
leagtha amach sna treoirlínte.
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Na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus 2003
Rinneadh ceangal dlí de rialacháin ar 30 Márta 2001, a d'fhoráil go raibh Fiontraíocht Éireann faoi réir an
Achta um Shaoráil Faisnéise (SF). Tugann an tAcht sin cead rochtana dlíthiúil do dhaoine ar fhaisnéis atá i seilbh
comhlachtaí poiblí, an oiread agus is féidir, ach gan leas an phobail ná an ceart chun príobháideachais a shárú.
Mar sin féin, tugann an tAcht cosaintí láidre do dhaoine nó do chuideachtaí a chuireann faisnéis ar fáil
d'Fhiontraíocht Éireann atá rúnda, íogair ó thaobh tráchtála nó pearsanta. Ní féidir faisnéis den sórt sin a
nochtadh faoi SF gan dul i gcomhairle ar dtús leo siúd a sholáthair an fhaisnéis. Tá ceart achomharc chun an
Choimisinéara Faisnéise freisin ann, arb é an t-údarás neamhspleách é do chúrsaí a bhaineann le SF. Tá breis
faisnéise faoi fhorfheidhmiú SF i bhFiontraíocht Éireann le fáil ón Oifig Caidrimh Rialtais agus SF, Fiontraíocht
Éireann, An Plaza, Páirc Gnó an Phointe Thoir, Baile Átha Cliath 3 agus freisin ar ár láithreán gréasáin ag
www.enterprise-ireland.com.

An tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005
De réir an Achta um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005, tá gnáthaimh curtha i bhfeidhm ag
Fiontraíocht Éireann chun cloí le forálacha an Achta agus tá ráiteas sábháilteachta ullmhaithe aici a chuimsíonn
na gnéithe ar fad a théann in bhfeidhm ar leas na foirne agus na gcuairteoirí.

An tAcht um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontar Stáit), 1988
Ní comhlacht ainmnithe í Fiontraíocht Éireann chun críche an Achta. Mar sin féin, tá próisis chomhairleachta
curtha i bhfeidhm ag Fiontraíocht Éireann a chuimsíonn Ceardchumainn na foirne.

An tAcht um Íoc Pras Cuntas, 1997
Tá Fiontraíocht Éireann faoi réir an Achta um Íoc Pras Cuntas, 1997, a tháinig i bhfeidhm ar 2 Eanáir 1998,
agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in Idirbhearta Tráchtála) 2002, a tháinig i
bhfeidhm ar 7 Lúnasa 2002. Is é beartas Fiontraíocht Éireann a chinntiú go n-íoctar gach sonrasc go pras. Tá
forálacha faoi leith i bhfeidhm le gur féidir gach sonrasc a rianú agus lena chinntiú go ndéantar na híocaíochtaí
roimh a ndáta dlite, chun críche úis agus muirear. Ar mhaithe leis an íocaíocht phras, coinnítear cuntas laethúil
ar na sonraisc agus déantar íocaíochtaí in aghaidh na seachtaine. Leagadh an rialachas seo síos le go
bhféadfaí a bheith réasúnta cinnte, cé nach féidir a bheith cinnte amach is amach, nach sáraítear an tAcht ná
na Rialacháin.
Déanann Fiontraíocht Éireann conarthaí scríofa i réimsí áirithe. Tréimhsí íoca 1 lae go dtí 14 lá a chuirtear i
bhfeidhm ar na conarthaí seo.
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Na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001
Tugadh Fiontraíocht Éireann faoi réir an Acht le héifeacht ón 1 Eanáir 2005 agus tá gnáthaimh curtha i
bhfeidhm aici chun cloí leis an Acht.

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003
Tá Fiontraíocht Éireann cláraithe mar rialtóir sonraí de bhun na nAchtanna um Chosaint Sonraí. Is éard atá i
gcosaint sonraí ceart bunúsach an duine chun an phríobháideachas a chosaint agus an chaoi a n-úsáidtear
faisnéis phearsanta a rialú. Is féidir iarratais a bhaineann le faisnéis phearsanta a dhéanamh de bhun na
nAchtanna um Shaoráil Faisnéise nó de bhun na nAchtanna um Chosaint Sonraí. Tá breis faisnéise le fáil ón
Oifig Chaidrimh Rialtais agus Saorála Faisnéise, Fiontraíocht Éireann, An Plaza, Páirc Gnó an Phointe Thoir, Baile
Átha Cliath 3.

Na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta, 1998 agus 2004
Tá Fiontraíocht Éireann tiomanta do pholasaí comhdheiseanna agus cuireann sí an comhionannas chun cinn
go dearfach san eagraíocht. Feidhmíonn Fiontraíocht Éireann roinnt scéimeanna a thugann roghanna don
fhoireann maidir le riachtanais a bhaineann lena slí bheatha nó lena saol pearsanta a chomhlíonadh, mar
shampla comhroinnt poist, saoire staidéir, cláir oideachais agus sosanna gairme.

Coimisiún an Aontais Eorpaigh
D'eagraigh Fiontraíocht Éireann raon clár i 2008 atá i dteideal cómhaoiniú a fháil ó Chistí Struchtúracha an AE
faoi Chlár Feidhmiúcháin na hEarnála Táirgiúla, Chlár Feidhmiúcháin Forbartha Acmhainní Daonna agus faoin
dá Chlár Feidhmiúcháin Réigiúnacha do réigiún an Deiscirt agus an Oirthir agus réigiún na Teorann, Lár na Tíre
agus an Iarthair.

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003
Tá Fiontraíocht Éireann faoi réir Acht na dTeangacha Oifigiúla a tháinig i bhfeidhm ar 14 Iúil 2003 d'fhonn
creatlach reachtúil a chur ar fáil chun seirbhísí a sholáthar i nGaeilge. De réir Ailt 10 den Acht, foilsítear an
Tuarascáil Bhliantúil seo go comhuaineach i nGaeilge agus i mBéarla.
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Ráiteas faoi Bheartas Comhshaoil
Téann gníomhaíochtaí Fhiontraíocht Éireann i bhfeidhm ar an gcomhshaol ar dhá phríomhbhealach:
Reáchtáil na heagraíochta: I gclár Bainistíochta Comhshaoil aici, déanann Fiontraíocht Éireann bainistíocht ar na
hiarmhairtí comhshaoil a bhaineann lena cuid gníomhaíochtaí. Agus í ag leagan síos agus ag athbhreithniú
cuspóirí agus spriocanna comhshaoil, bíonn Fiontraíocht Éireann ag iarraidh feabhas leanúnach a chur ar a
feidhmíocht comhshaoil i réimsí dá cuid gníomhaíochtaí atá oiriúnach agus indéanta ó thaobh na
heacnamaíochta. Tá Beartas Comhshaoil Fhiontraíocht Éireann le fáil ag daoine ar suim leo é, ach é a iarraidh.
Ag Tacú le Gnó na hÉireann: Bíonn Fiontraíocht Éireann ag spreagadh caighdeán ard comhshaoil i measc a
cuideachtaí cliant go réamhghníomhach.

Beartas Nochta Íocaíochtaí agus Infheistíochtaí
Is é polasaí Fhiontraíocht Éireann é faisnéis a chur ar fáil maidir le híocaíochtaí taca airgeadais a rinneadh le
cuideachtaí cliaint. Tá forlíonadh leis an Tuarascáil seo a liostaíonn gach íocaíocht den sórt sin a rinne
Fiontraíocht Éireann i 2008 le fáil ach é a iarraidh.

Frank Ryan,
An Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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1 Bealtaine 2009

Tá an Bord freagrach as straitéis agus beartais fhorleathana na heagraíochta a leagan síos. Tá sé freagrach as
an gcóras rialála airgeadais inmheánach agus as próisis agus nósanna imeachta a chur i bhfeidhm lena chinntiú
go bhfuil an córas éifeachtach. Tá an Bord freagrach freisin as maoirsiú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí na
heagraíochta. Leagann sé an cúram ar an mbainistíocht agus ar na fochoistí iad a chur i bhfeidhm.
Tá údarás reachtúil ag an mBord maoiniú a fhaomhadh chomh hard leis na leibhéil atá leagtha amach san Acht
um Fhorbairt Tionscail 1986, arna leasú, agus san Acht Eolaíochta agus Teicneolaíochta 1987 agus moltaí a
dhéanamh leis an Rialtas maidir le taca maoinithe is airde ná na leibhéil sin. Tá sé d'údarás ag Bord
Fhiontraíocht Éireann agus ag na coistí cuí aige scaireanna a cheannach (gnáthscaireanna agus scaireanna
tosaíochta) i gcuideachtaí cliaint.
De réir théarmaí an Achta um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht Éireann) 1998, tá gach feidhm agus cumhacht
forchoimeádta ag an mBord, seachas iad sin a tharmligeann an Bord go foirmiúil. Leagann an Bord síos agus
faomhann sé go foirmiúil gach cumhacht a tharmligtear ar an mbealach sin.
Ina ghníomhaíochtaí féin, agus san úsáid a bhaineann sé as na fochoistí, oibríonn an Bord chun na bprionsabal
rialachais chorparáidigh is fearr san earnáil phríobháideach.
De réir na hActanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, agus an Chóid Chleachtais um Rialú Comhlachtaí
Stáit, tá de dhualgas ar chomhaltaí an Bhoird Ráiteas Leasa a chur ar fáil don Choimisiún um Chaighdeáin in
Oifigí Poiblí agus don Rúnaí. Cloíonn Fiontraíocht Éireann go hiomlán le beartas an Rialtais maidir le pá
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin agus fostaithe de chuid Comhlachtaí Stáit agus le treoirlínte an Rialtais maidir le
táillí a íoc le comhaltaí an Bhoird.
Is é an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta a cheapann comhaltaí an Bhoird, le toiliú an Aire Airgeadais.
Gach bliain, ar chothrom an Lae Bhunaithe, téann an bheirt de chomhaltaí an Bhoird (seachas an Cathaoirleach
agus an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin) is faide atá in oifig ó ceapadh den uair dheireanach iad ar scor. Nuair
a cheaptar iad, cuirtear comhaltaí nua an Bhoird ar an eolas go lánchúramach faoin ngníomhaireacht agus a
cuid oibríochtaí.
Ag an mBord atá an chumhacht Rúnaí an Bhoird a cheapadh nó a scor. Tá teacht ag gach comhalta den Bhord
ar an Rúnaí, an té atá freagrach as a chinntiú go gcomhlíontar gnáthaimh an Bhoird.
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Bord Fhiontraíocht Éireann

Hugh Cooney (Cathaoirleach)

Frank Ryan

Michael McLoone

Comhpháirtí
BDO Simpson Xavier

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Fiontraíocht Éireann

Bainisteoir Contae
Comhairle Contae Dhún na nGall

Gerry O’Malley

Helen Nugent

Máire Ní Thuathail

Stiúrthóir Bainistíochta
O’Malley InterSearch and
TRIL Recruitment

Príomhoifigeach
An Roinn Fiontair, Trádála
agus Fostaíochta

Stiúrthóir Cuideachta
EO Teilifís

Margaret Daly

John Connolly

Tony Spollen

Sainchomhairleoir Comhshaoil

Ceannasaí Margaíochta
SWS Group

Stiúrthóir Cuideachta

Michael Buckley

Liam Meaney

Gearóid Doyle

Stiúrthóir Cuideachta

Stiúrthóir Cuideachta

Cathaoirleach Feidhmiúcháin
Kinsale Capital Management

D'fhág na baill seo a leanas an Bord i rith 2008/2009: Patrick Molloy, Stiúrthóir Cuideachta; Kieran McGowan,
Stiúrthóir Cuideachta; agus Heather Ann McSharry, Bainisteoir Ginearálta, Reckitt Benckiser Healthcare (Éire) Teo.
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An Coiste Iniúchóireachta
Cuidíonn an Coiste Iniúchóireachta leis an eagraíocht a cuid freagrachtaí cuntasaíochta agus dlíthiúla a
chomhlíonadh. Is é an nasc cumarsáide leis an Iniúchóir seachtrach é agus measúnaíonn agus comhordaíonn
sé feidhm na hIniúchóireachta Inmheánaí.
Gearóid Doyle
(Cathaoirleach)

Liam Meaney

Tony Spollen

Brendan Donnelly

Stiúrthóir Cuideachta

Stiúrthóir Cuideachta

Rúnaí an Choiste
Iniúchóireachta

Cathaoirleach Feidhmiúcháin
Kinsale Capital
Management

D'fhág na baill seo a leanas an Coiste Infheistíochta i rith 2008/2009: Kieran McGowan, Stiúrthóir Cuideachta,
agus Heather Ann McSharry, Bainisteoir Ginearálta, Reckitt Benckiser Healthcare (Éire) Teo.

Coiste Athbhreithniú na Punainne Infheistíochta
Tá Coiste Athbhreithniú na Punainne Infheistíochta freagrach as maoirsiú a dhéanamh ar bhainistíocht
phunann infheistíochta Fhiontraíocht Éireann.
John Connolly
(Cathaoirleach)
Ceannasaí Margaíochta
SWS Group

Feargal Ó Móráin

Margaret Daly

Brendan Donnelly

Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Nuálaíocht, Tráchtálaíocht
agus Infheistíocht
Fiontraíocht Éireann

Sainchomhairleoir
Comhshaoil

Rúnaí Choiste
Athbhreithniú na Punainne
Infheistíochta

Frank Ryan

Tony Haslam
Sainchomhairleoir

Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin
Fiontraíocht Éireann

An Coiste um Luach Saothair
Déanann an Coiste um Luach Saothair athbhreithniú ar fheidhmíocht agus luach saothair an Phríomhoifigigh
Feidhmiúcháin agus na foirne sinsearaí bainistíochta i gcomhthéacs threoirlínte an Rialtais.
Hugh Cooney
(Cathaoirleach)

Michael Buckley

Gerry O’Malley

Brendan Donnelly

Stiúrthóir Cuideachta

Stiúrthóir Bainistíochta
O’Malley InterSearch and
TRIL Recruitment

Rúnaí an Choiste um
Luach Saothair

Comhpháirtí
BDO Simpson Xavier

D'fhág Patrick Molloy, Stiúrthóir Cuideachta, an Coiste um Luach Saothair i 2008/2009.
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An Coiste Gnó
Frank Ryan
(Cathaoirleach)
Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin
Fiontraíocht Éireann

Mike Feeney
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Earnálacha Gnó Bunaithe
Fiontraíocht Éireann

Gerry Murphy

Julie Sinnamon

Kevin Sherry

Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Díolacháin agus
Comhpháirtíochtaí
Idirnáisiúnta
Fiontraíocht Éireann

Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Fiontraíocht, Forbairt
Réigiúnach agus
Acmhainní Daonna
Fiontraíocht Éireann

Bainisteoir Rannáin
Seirbhísí Intrádála go
hIdirnáisiúnta
Fiontraíocht Éireann

Feargal Ó Móráin

Tom Hayes

Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Nuálaíocht, Tráchtálaíocht
agus Infheistíocht
Fiontraíocht Éireann

Greg Treston
Bainisteoir Rannáin
Gnólachtaí Nuathionscanta
Ardacmhainneachta
Fiontraíocht Éireann

Bainisteoir Rannáin
Scálú agus Tacaíocht
Mhargaidh Idirnáisiúnta
Fiontraíocht Éireann

Pat Maher
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Margaíocht
Chorparáideach
Fiontraíocht Éireann

Jennifer Malone
Rúnaí an Choiste Gnó

An Coiste Infheistíochta
Tá an chumhacht ag an gCoiste Infheistíochta pacáistí maoinithe chomh hard le a1.25 milliún a fhaomhadh,
do thionscadail nár ceadaíodh maoiniú is mó ná a3.25 milliún dóibh sa dá bhliain roimhe sin.
Frank Ryan
(Cathaoirleach)
Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin
Fiontraíocht Éireann

Marian Byrne
Príomhoifigeach
An Roinn Talmhaíochta,
Iascaigh agus Bia

Mike Feeney
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Earnálacha Gnó Bunaithe
Fiontraíocht Éireann

Tony Haslam

Niall O’Donnellan

Julie Sinnamon

Sainchomhairleoir

Bainisteoir Rannáin
Seirbhísí Infheistíochta
Fiontraíocht Éireann

Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Fiontraíocht, Forbairt
Réigiúnach agus
Acmhainní Daonna
Fiontraíocht Éireann

Pat Maher
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Margaíocht
Chorparáideach
Fiontraíocht Éireann

David Moffitt
Sainchomhairleoir

Gerry Murphy
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Díolacháin agus
Comhpháirtíochtaí
Idirnáisiúnta
Fiontraíocht Éireann

Feargal Ó Móráin
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Nuálaíocht, Tráchtálaíocht
agus Infheistíocht
Fiontraíocht Éireann

Ruth Lacey
Rúnaí an Choiste
Infheistíochta

Ronnie Sheehan
Príomhoifigeach
An Roinn Fiontair, Trádála
agus Fostaíochta
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Coiste an Chiste T&F
Tá an chaoi a gcuireann Fiontraíocht Éireann chuig an Taighde agus an Fhorbairt (T&F) agus an Nuálaíocht faoi
threoir ag Straitéis Eolaíochta, Teicneolaíochta agus Nuálaíochta 2006-2013 an Rialtais, arna comhordú ag an
Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta.
Lainseáladh an Ciste T&F go luath sa bhliain 2008 agus leagadh amach é d'fhonn tacú leis an taighde, leis an
bhforbairt agus an nuálaíocht teicneolaíochta a theastaíonn ag gach staid d'fhorbairt na gcuideachtaí. Cuireann
sé ar a gcumas céim ar aghaidh a dhéanamh ón tionscadal taighde tosaigh go dtí gníomhaíochtaí nuálaíochta
agus T&F ar leibhéal ard.
Feargal Ó Móráin
(Cathaoirleach)
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Nuálaíocht, Tráchtálaíocht
agus Infheistíocht
Fiontraíocht Éireann

Tom Hayes

Pat McCourt

Kevin Sherry

Bainisteoir Rannáin
Gnólachtaí Nuathionscanta
Ardacmhainneachta
Fiontraíocht Éireann

Príomhoifigeach
An Oifig Eolaíochta agus
Teicneolaíochta
An Roinn Fiontair, Trádála
agus Fostaíochta

Bainisteoir Rannáin
Seirbhísí Intrádála go
hIdirnáisiúnta
Fiontraíocht Éireann

Sean MacManus
An Dr Pamela Byrne
Cigire Talmhaíochta
An Roinn Talmhaíochta,
Iascaigh agus Bia

Orla Donohoe
Bord Bia

Údarás na Gaeltachta

An tOllamh Charles
McCorkell
Dámh na hInnealtóireachta
agus na Ríomhaireachta
Ollscoil Chathair Bhaile
Átha Cliath

Denis Hayes
Bainisteoir Teicniúil
Bulmers Ltd (Showerings)

Brian McCoy
Sainchomhairleoir

Padraig Somers
Bainisteoir Ginearálta
Helsinn Birex
Pharmaceuticals

Aidan O’Connor
Sainchomhairleoir

Sean Tuohy
Teagasc

Neil O’Sullivan
Bainisteoir Rannóige
Glanteic, Tionsclaíocha
agus Eolaíochtaí na Beatha
Fiontraíocht Éireann

Eileen McGoldrick
Rúnaí Choiste an Chiste
T&F

D’fhág Maura Carolan, Sainchomhairleoir, Coiste an Chiste T&F, le linn 2008/2009.

Coiste na gCistí Caipitil Síl agus Fiontair
Is iad cuspóirí Scéim Caipitil Síl agus Fiontair Fhiontraíocht Éireann ná: earnáil caipitil fiontair na hÉireann a
fhorbairt a thuilleadh fós; caipiteal riosca a sholáthar do GBM atá ag bachlú, nuathionscanta nó i mbéal
forbartha; infheistíocht phríobháideach nó institiúideach a ghiaráil; agus cistí inmharthana tráchtála a fhorbairt.
Tá an ceangaltas maoinithe chomh hard le a175 milliún, i gcistí caipitil fiontair san earnáil phríobháideach atá
dírithe ar an tráchtáil. Is féidir don mhaoiniú a bheith chomh hard le 50% ar a mhéad i gciste caipitil fiontair ar
bith. Is scéim iomaíoch í.
Niall O’Donnellan
(Cathaoirleach)
Bainisteoir Rannáin
Seirbhísí Infheistíochta
Fiontraíocht Éireann

Don Harrington

William O’Brien

Eileen McGoldrick

Stiúrthóir, Airgeadas
Corparáideach
Goodbody Stockbrokers

Bainisteoir Rannóige
Poist a Chothabháil
Fiontraíocht Éireann

Rúnaí Choiste na gCistí
Caipitil Síl agus Fiontair

Tony Haslam

Ronnie Sheehan

Brendan Flood

Sainchomhairleoir

Bainisteoir Rannáin
Fiontraíocht agus Forbairt
Réigiúnach
Fiontraíocht Éireann

Des Keane

Príomhoifigeach
An Roinn Fiontair, Trádála
agus Fostaíochta

Sainchomhairleoir

D’fhág Marie Bourke, Forfás, Coiste na gCistí Caipitil Síl agus Fiontair i 2008.
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An Coiste um Thaighde Tionsclaíoch agus Tráchtálaíocht
Faomhann an Coiste um Thaighde Tionsclaíoch agus Tráchtálaíocht maoiniú chomh hard le a1.25 milliún don
taighde feidhmeach agus don tráchtálaíocht lena bhfuil baint ag na nOllscoileanna agus na hInstitiúidí
Teicneolaíochta, an taighde comhoibritheach agus líonraí tionscal-treoraithe. Díríonn sé ar thionscadail atá faoi
threoir an tionscail nó a bhféadfadh toradh díreach tráchtála a bheith orthu in Éirinn.
Feargal Ó Móráin
(Cathaoirleach)
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Nuálaíocht, Tráchtálaíocht
agus Infheistíocht
Fiontraíocht Éireann

Richard Howell
Cigire Sinsearach &
Ceannasaí Taighde
Rannán Comhordaithe
Codex agus Bia
An Roinn Talmhaíochta,
Iascaigh agus Bia

An Dr Eucharia
Meehan

I láthair:

Ceannasaí na gClár Taighde
An tÚdarás um
Ard-Oideachas

John Dooley

Fionn Murtagh
An Dr Leo Bishop
Scileanna Taighde agus
Déantúsaíocht
GFT Éireann

Seamus Bree
Stiúrthóir - Réigiún an
Iarthair
Fiontraíocht Éireann

An tOllamh Mark
Keane
Leasuachtarán don
Nuálaíocht
NovaUCD
Coláiste na hOllscoile, Baile
Átha Cliath

Sainchomhairleoir

Enda Connolly
Príomhfheidhmeannach
An Bord Taighde Sláinte

An tOllamh Richard
O’Kennedy

Bainisteoir T&F
General Paints Ltd

Stiúrthóir an Ghrúpa
Bithcheimic Fheidhmeach
Scoil na Biteicneolaíochta
agus an Lárionad Náisiúnta
um Thaighde ar Bhraiteoirí
Ollscoil Chathair Bhaile
Átha Cliath

An Dr Martin Lyes

Paul Shortt

Bainisteoir Rannáin
Taighde agus Nuálaíocht
Fiontraíocht Éireann

An Oifig Eolaíochta agus
Teicneolaíochta
An Roinn Fiontair, Trádála
agus Fostaíochta

Pat Layde
David Coates

Stiúrthóir, TFC
Fondúireacht Eolaíochta
Éireann

Polasaí Náisiúnta Faisnéise
Eolaíochta agus
Teicneolaíochta
Forfás

Zoë Deane
Rúnaí an Choiste um
Thaighde Tionsclaíoch agus
Tráchtálaíocht

D'fhág na baill seo a leanas an Coiste um Thaighde Tionsclaíoch agus Tráchtálaíocht le linn 2008/2009: Declan
Gilheany, Léachtóir Sinsearach sa Cheimic Orgánach, Scoil na Ceimice agus na Bitheolaíochta Ceimice, Ionad
Taighde Eolaíochta, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath; Helen Keelan, Bainisteoir Forbartha Straitéisí,
Intel Ireland Ltd; Pat McCourt, An Oifig Eolaíochta agus Teicneolaíochta, An Roinn Fiontair, Trádála agus
Fostaíochta; Timothy O’Brien, An tIonad Náisiúnta um Eolaíocht Innealtóireachta Bithleighis
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh; agus Tony Smith, Cigire Sinsearach, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia.
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Comhaltaí an Bhoird agus na gCoistí

Coiste an Chiste Fáis
Lainseáladh an Ciste Fáis go luath sa bhliain 2008 agus tá cead cur isteach air ag cliaint GBM de chuid
Fhiontraíocht Éireann le cabhrú leo a gcuid díolachán agus onnmhairithe a mhéadú trí bhíthin na táirgiúlachta,
an iomaíochais agus an chumais bhainistíochta. Is féidir maoiniú chomh hard le a450,000 a fháil le tacú le
raon gníomhaíochtaí, lena n-áirítear an infheistíocht chaipitil, sealbhú na teicneolaíochta, earcaíocht na
bpríomhbhainisteoirí, forbairt bainistíochta agus oiliúint foirne, agus an nuálaíocht ar láthair na hoibre.
Feargal Ó Móráin
(Cathaoirleach)
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Nuálaíocht, Tráchtálaíocht
agus Infheistíocht
Fiontraíocht Éireann

Tom Kelly

Edna Jordan

Gerry Murphy

Bainisteoir Rannáin
Glanteic, Tionsclaíocha
agus Eolaíochtaí na Beatha
Fiontraíocht Éireann

Ceannasaí na Foghlamtha
agus na Forbartha ar
Láthair na hOibre
An tIonad Náisiúnta
Comhpháirtíochta agus
Feidhmíochta

Príomhoifigeach Cúnta
An Roinn Fiontair, Trádála
agus Fostaíochta

Liam O’Donohoe
Niall O’Donnellan
Bainisteoir Rannáin
Seirbhísí Infheistíochta
Fiontraíocht Éireann

Bainisteoir Rannáin
Tógáil agus Tomhaltóir
Fiontraíocht Éireann

Joe Breslin
Jennifer Condon
Bainisteoir Rannáin
Bogearraí agus Conarthaí
Poiblí
Fiontraíocht Éireann

Bainisteoir Rannóige
Seirbhísí Airgeadais
Fiontraíocht Éireann

Declan Coppinger
Príomhoifigeach Cúnta
An Roinn Talmhaíochta,
Iascaigh agus Bia

Jennifer Malone
Michael Hussey
Rannán Bianna Tomhaltais
Bord Bia

Rúnaí Choiste an
Chiste Fáis

An tOllamh Michael D
Gilchrist
Roinn na hInnealtóireachta
Meicniúla
Coláiste na hOllscoile,
Baile Átha Cliath

Paddy Callaghan
Nature's Best Ltd

Coiste an Chiste “Going Global” (“Ag Dul Domhanda”)
Is ciste nua iomaíoch é “Going Global” atá dírithe ar chuideachtaí a thrádálann go háitiúil a bhfuil gnólachtaí
rathúla bunaithe in Éirinn acu agus atá ar thóir deiseanna lena ngnó a idirnáisiúnú ar mhaithe leis an bhforás.
Kevin Sherry
(Cathaoirleach)
Bainisteoir Rannáin
Seirbhísí Intrádála go
hIdirnáisiúnta
Fiontraíocht Éireann

Kevin Kavanagh
Bainisteoir Rannóige
Tógáil agus Adhmad
Fiontraíocht Éireann

Michael Leahy
Ceannasaí, Forbairt
Chorparáideach agus
Polasaí
Fiontraíocht Éireann
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Colm Mac
Fhionnlaoich
Bainisteoir Rannóige
Measúnú Tráchtála
Fiontraíocht Éireann

Zoë Deane
Rúnaí Choiste an Chiste
“Going Global”

Struchtúr na hEagraíochta

Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin
Fiontraíocht,
Forbairt
Réigiúnach agus
Acmhainní
Daonna

Earnálacha
Gnó
Bunaithe

Seirbhísí
Infheistíochta
agus
Corparáideacha

Seirbhísí
Intrádála go
hIdirnáisiúnta

Tosuithe
Ardacmhainne

Scálú

Taighde
agus
Nuálaíocht

Díolacháin agus
Comhpháirtíochtaí
Idirnáisiúnta

Margaíocht
Chorparáideach
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Struchtúr na hEagraíochta

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Frank Ryan

Na Meáin, Caidreamh Poiblí agus Cumarsáid Idirnáisiúnta
- Cumarsáid Idirnáisiúnta

Paschal McGuire
Gerry O’Brien

Fiontraíocht, Forbairt Réigiúnach agus Acmhainní Daonna
Stiúrthóir Feidhmiúcháin

Julie Sinnamon

Fiontraíocht agus Forbairt Réigiúnach
Aonad Comhordaithe Bord Fiontar Contae
Forbairt Réigiúnach agus Forbairt Ionchais Tosuithe Ardacmhainne
An tOirthuaisceart/an tIarthuaisceart
Baile Átha Cliath/An tOirthear Láir
Lár Tíre
An tIardheisceart/an tOirdheisceart
An tIarthar Láir
An tIarthar
Réiteach Fiontair

Brendan Flood
Michael Callaly
Richard Murphy
Conor Fahy
Gerry McMahon
Barry Egan
Martin Doyle
Jerry Moloney
Seamus Bree
Michael Brougham

Forbairt agus Meantóireacht um Bainistiú Cliaint
Cláir Forbartha Bainistíochta
Tacaí agus Meantóireacht um Fhorbairt Acmhainní Daonna Chuideachtaí Aonair

Julie Sinnamon
Niamh Cooney
John McGarr

Acmhainní Daonna agus Forbairt Chorparáideach
Acmhainní Daonna agus Aoisliúntas
Forbairt na hEagraíochta
Forbairt Chorparáideach agus Beartas
Beartas Forbartha Fiontair agus Earnála
Feabhsú Próiseas Gnó agus TF

Julie Sinnamon
Mark Christal
Tom Kelledy
Michael Leahy/David Byrne
David Hedigan
Deirdre McDonough

Seirbhísí Infheistíochta agus Corparáideacha
Stiúrthóir Feidhmiúcháin

Feargal Ó Móráin

Rúnaí agus Rialachas Corparáideach
Seirbhísí Corparáideacha
Airgeadas
Riarachán Deontas
Áiseanna sa Bhaile agus Thar Sáile

Paddy Hopkins
Leonard Carty
Eileen O’Neill
Hugh O’Rourke

Seirbhísí Infheistíochta
Measúnú Tráchtála
Poist a Chothabháil
Cothromas
Caipiteal Fáis

Niall O’Donnellan
Colm MacFhionnlaoich
Willie O’Brien
Leo McAdams
Des Doyle

Earnálacha Gnó Bunaithe
Stiúrthóir Feidhmiúcháin

Mike Feeney

Bia
Príomhfheolta
Déiríocht, Bianna Feidhmeacha, Forbairt Acmhainní Daonna
agus Infheistíocht Isteach Bia
Bianna Tomhaltóra
Deochanna, Báicéireacht agus Teicneolaíocht Bia
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Dick Lenehan
Derek Breen
Michael Moriarty
Jim Mulcahy
Joe Healy

Struchtúr na hEagraíochta

Glanteic, Tionsclaíocha agus Eolaíochtaí na Beatha
Glanteic agus Páipéir, Priontáil agus Pacáistiú
Eolaíochtaí na Beatha
Leictreonaic agus Forbairt Acmhainní Daonna
Innealtóireacht
Nuálaíocht Fheidhmeach
Iomaíochas agus r-Ghnó
Déantúsaíocht Bharainneach

Tom Kelly
Marina Donohoe
Brian O’Neill
Joe Madden
Neil O’Sullivan
Eddie Commins
Declan Lyons
Folúntas

Tógáil agus Tomhaltóir
Tógáil agus Adhmad
Margaí Miondíola Tomhaltóra

Liam O’Donohoe
Kevin Kavanagh
Charlie Kelly

Bogearraí agus Conarthaí Poiblí
Bogearraí Oideachasúla, na Meán, an Idirlín agus Teileachumarsáidí (TIME)
Teicneolaíocht TFC agus Bogearraí, agus Forbairt Acmhainní Daonna
Bogearraí Fiontair agus Airgeadais
Conarthaí Poiblí

Jennifer Condon
Michael Cantwell
Michael Hughes
Jim Cuddy
Stephen Hughes

Seirbhísí Intrádála go hIdirnáisiúnta

Kevin Sherry

Seirbhísí Airgeadais
Sirtheoireacht Seirbhísí Nua
Seirbhísí Gnó agus Tomhaltóra

Tosuithe Ardacmhainne
Bogearraí Airgeadais agus Fiontair
Ionchais Scálaithe
Tionsclaíocha agus Eolaíochtaí na Beatha
Bogearraí Cumarsáide, na Meáin agus Seirbhísí Siamsaíochta
Bia agus Miondíol

Scálú
Foireann Scálaithe 1
Foireann Scálaithe 2

Joe Breslin
Kevin Sherry
Orla Battersby

Tom Hayes
Aidan Stack
Jonathan Ryan
John O’Dea
Pat Byrne
John Dillon

Greg Treston
Eamonn May
Lisa Vaughan

Taighde agus Nuálaíocht
Stiúrthóir Feidhmiúcháin

Feargal Ó Móráin

Taighde agus Nuálaíocht
Teicneolaíochtaí Glasa agus Comhshaoil
T&F agus Aistriú Teicneolaíochta
Cláir Teicneolaíochta, Buiséid agus Tuairisciú
- Cláir Taighde agus Teicneolaíochta
Cláir Teicneolaíochta Idirnáisiúnta
Oifig Náisiúnta CR7 (Clár Réime 7)
Saotharlanna na Sionainne

Martin Lyes
Fred McDarby
John Smith
Joe Curtis
Jennifer Melia
Val Hayes
Imelda Lambkin
Jim Clancy

Tráchtálaíocht Eolaíocht Bheatha agus Bia
- Líonra Saothraithe Teicneolaíochta

Keith O’Neill
Mary Gillick
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Struchtúr na hEagraíochta

Tráchtálaíocht Teicneolaíochtaí Tionsclaíocha
- Oibríochtaí Tráchtálaíochta Teicneolaíochtaí Tionsclaíocha
- Cláir Tráchtálaíochta Tionscal
Nuálaíocht, Comhpháirtíochtaí Teicneolaíochta agus TFC
- Líonraí agus Cláir TFC

Jim Lawler
Eddie Hughes
Bill O’Brien
Gearoid Mooney
Tom Sheedy

Díolacháin agus Comhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta
Stiúrthóir Feidhmiúcháin

Gerry Murphy

Forbairt Beartais agus Seirbhísí
Margaí Ardfháis
Cumarsáidí Onnmhaireora

Rosemary Sexton
Alan Hobbs
Jim Maguire

Tuaisceart na hEorpa
- Glanteic, Tionsclaíocha agus Eolaíochtaí na Beatha sa Ríocht Aontaithe
- Miondíol sa Ríocht Aontaithe
- Bogearraí agus Seirbhísí sa Ríocht Aontaithe
Réigiún Benelux
An Fhrainc
Margaí Nordacha
Albain

Giles O’Neill
Emanuel Carvalho
Ashley Rogers
Gavin McWhirter
James Mackrill
Gary Fallon
Fergus McMahon
Christine Esson

An Ghearmáin, Lár agus Oirthear na hEorpa,
an Rúis agus Comhlathas na Stát Neamhspleách
Poblacht na Seice, an tSlóvaic
An Ghearmáin, an Ostair, an Eilvéis
An Ungáir, an Rómáin, an Bhulgáir
An Pholainn
An Rúis, Comhlathas na Stát Neamhspleách

Folúntas
Ladislav Muller
Deirdre McPartlin
David Butler
Karen Cohalan
Mike Hogan

Deisceart na hEorpa, An Meánoirthear, an Afraic agus Meiriceá Laidineach
An Spáinn, An Phortaingéil
An Iodáil
Meiriceá Laidineach
An Meánoirthear agus an Afraic Thuaidh

John MacNamara
Folúntas
Kevin Buckley
Colin McCullagh
Jim Mongey

Meiriceá Thuaidh
- Glanteic, Tionsclaíocha agus Eolaíochtaí na Beatha sna Stáit Aontaithe
- Bogearraí agus Seirbhísí sna Stáit Aontaithe
Ceanada

Tom Cusack
Sean Davis
John McIntyre
Nick Marmion

An Áise/an tAigéan Ciúin
Réigiún Chomhlachas Náisiúin na hÁise Thoir Theas
An Astráil, an Nua-Shéalainn
An tSín
An India
An tSeapáin
An Chóiré
Singeapór

Alan Dixon
Michael Garvey
Paul Burfield
Alan Buckley
Gabriel McCarrick
Anne Lanigan
Dianne Rhee
Pat O’Riordan

Margaíocht Chorparáideach
Stiúrthóir Feidhmiúcháin

Pat Maher

Margaíocht Chorparáideach, Tionscnamh Trádála agus Bainistíocht Imeachtaí Nick Mernagh
Seirbhís Eolais Cliant
Lorcan O’Sullivan
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Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste le cur i láthair
Thithe an Oireachtais
Tá ráitis airgeadais Fiontraíocht Éireann don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2008 iniúchta agam faoi Alt 22 den
Acht Um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht Éireann), 1998.
Tá na ráitis airgeadais, a ullmhaíodh faoi na beartais chuntasaíochta arna leagan amach sna ráitis,
comhdhéanta de na Beartais Chuntasaíochta, an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais, an Clár Comhardaithe, an
Ráiteas ar Shreabhadh Airgid agus na nótaí gaolmhara.

Freagrachtaí an Bhoird agus an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste faoi seach
Tá Fiontraíocht Éireann freagrach as na ráitis airgeadais a ullmhú de réir an Achta um Fhorbairt Tionscail
(Fiontraíocht Éireann), 1998 agus as rialtacht na n-idirbheart a chinntiú. Ullmhaíonn Fiontraíocht Éireann na
ráitis airgeadais de réir Cleachtais Chuntasaíochta a nGlactar Leis go Coitianta in Éirinn. Tá freagrachtaí
cuntasaíochta Chomhaltaí an Bhoird leagtha amach i dTuarascáil Bhaill an Bhoird.
Is é m’fhreagrachtsa ná na ráitis airgeadais a iniúchadh de réir cheanglas ábhartha dlí agus rialúcháin agus
Caighdeán Idirnáisiúnta maidir le hIniúchóireacht (Ríocht Aontaithe agus Éire).
Tuairiscím mo thuairim maidir le cibé an dtugann na ráitis airgeadais léargas fíorcheart, de réir Cleachtais
Chuntasaíochta a nGlactar Leis go Coitianta in Éirinn. Tuairiscím freisin cibé, dar liom, an raibh leabhair chuntais
chuí coinnithe. Lena chois sin, deirim cibé an dtagann na ráitis airgeadais leis na leabhair chuntais.
Tuairiscím ar aon chás ábhartha nár feidhmíodh suimeanna airgid chun na gcríoch a bhí beartaithe nó sa chás
nach leanann na hidirbhearta do na húdaráis a rialaíonn iad.
Tuairiscím freisin mura bhfuil an fhaisnéis agus na mínithe ar fad faighte agam agus atá riachtanach chun
críocha m’iniúchta.
Scrúdaím an Ráiteas ar an gCóras um Rialú Inmheánach Airgeadais le féachaint an léirítear ann gur chomhlíon
Fiontraíocht Éireann an Cód Cleachtais maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit agus tuairiscím ar aon chás
ábhartha nach ndéanann sé 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. Ní cheanglaítear orm a
bhreithniú cibé an gclúdaíonn an Ráiteas ar an gCóras um Rialú Inmheánach Airgeadais gach priacal agus rialú
airgeadais, ná teacht ar thuairim maidir le héifeachtacht na nósanna imeachta maidir le priacail agus rialú.
Léim faisnéis eile atá sa Tuarascáil Bhliantúil, agus breithním cibé an dtagann sé leis na ráitis airgeadais iniúchta.
Breithním na himpleachtaí do mo thuarascáil má thagaim ar an eolas faoi aon rud atá, de réir cosúlachta, ina
mhíráiteas nó ina neamhréireacht ábhartha leis na ráitis airgeadais.
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Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste le cur i láthair
Thithe an Oireachtais (ar lean)
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
Caighdeán Idirnáisiúnta maidir le hIniúchóireacht (Ríocht Aontaithe agus Éire) 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 scrúdú mar chuid den
iniúchadh, ar bhonn tástála, ar fhianaise a bhaineann le suimeanna agus rialtacht na n-idirbheart airgeadais a
chuirtear san áireamh sna ráitis airgeadais, agus leis na hidirbhearta a fhoilsítear iontu. 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 Fiontraíocht Éireann, 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 dtugann na ráitis airgeadais léargas fíorcheart, de réir Cleachtais Chuntasaíochta a nGlactar
Leis go Coitianta in Éirinn, ar riocht ghnóthaí Fiontraíocht Éireann ag 31 Nollaig 2008 agus ar a ioncam agus ar
a chaiteachas don bhliain dar críoch sin.
Is é mo thuairim go raibh leabhair chuntais chuí coinnithe ag Fiontraíocht Éireann. Tá na ráitis airgeadais ag
teacht leis na leabhair chuntais.

John Buckley
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
10 Meitheamh 2009
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Tuarascáil Chomhaltaí an Bhoird
Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2008

Freagrachtaí Chomhaltaí an Bhoird

Ráitis Airgeadais
Cuireann Alt 22 den Acht um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht Éireann), 1998, de cheangal ar Fhiontraíocht
Éireann gach cuntas ceart is gnách a choimeád ar an airgead a fhaigheann agus a chaitheann sí san fhoirm a
fhaomhfaidh an tAire Fiontair, Trádála agus Fostaíochta le toiliú an Aire Airgeadais.
Agus na ráitis airgeadais sin á réiteach aici, tá de cheangal ar Fhiontraíocht Éireann:
• Polasaithe cuntasaíochta cuí a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach
• Breithiúnais agus meastacháin atá réasúnta agus críonna a dhéanamh
• Na ráitis airgeadais a réiteach ar bhonn 'gnóthais leantaigh’, ach amháin má tá cúis lena cheapadh nach
leanfaidh sí ar aghaidh ag feidhmiú
• A rá arbh amhlaidh a cuireadh na caighdeáin chuntasaíochta chuí i bhfeidhm, seachas aon imeacht
ábhartha a nochtfar agus a mhíneofar sna ráitis airgeadais
Tá an Bord freagrach as leabhair chuntais chearta a choimeád a nochtann staid an airgeadais go réasúnta
cruinn ag am ar bith agus a chuireann ar a chumas a chinntiú go ngéilleann na ráitis airgeadais d'Alt 22 den
Acht um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht Éireann), 1998.

An tAcht um Íoc Pras Cuntas, 1997
Tá freagracht fhoriomlán ar an mBord féachaint chuige go ngéilleann an eagraíocht don Acht um Íoc Pras
Cuntas, 1997, a tháinig i bhfeidhm ar 2 Eanáir 1998, agus do Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht
Dhéanach in Idirbhearta Tráchtála) 2002, a tháinig i bhfeidhm ar 7 Lúnasa 2002. Tá an fhreagracht seo
tarmligthe ag an mBord chun na bainistíochta.
Cuimsíonn an córas rialála inmheánaí gach rialú agus gnáthamh a a mheastar atá riachtanach lena bheith
cinnte go bhfuil an tAcht á chomhlíonadh. Cuimsíonn córas rialála inmheánaí na heagraíochta rialuithe
cuntasaíochta agus ríomhaireachta a leagadh amach lena chinntiú go sainaithneofar na sonraisc agus na
conarthaí atá le híoc laistigh de na tréimhsí íoca mar a shainíonn an tAcht iad. Leagadh na rialuithe seo amach
le go bhféadfaí a bheith réasúnta cinnte, cé nach féidir a bheith cinnte amach is amach, nach sárófar an tAcht.
Tá an Bord sásta gur chomhlíon Fiontraíocht Éireann forálacha an Achta ar gach bealach ábhartha.
Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann:

Hugh Cooney
Cathaoirleach
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Frank Ryan
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Ráiteas ar an gCóras Rialála Airgeadais Inmheánaí
Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2008

Thar ceann Bhord Stiúrthóirí Fhiontraíocht Éireann, admhaím ár bhfreagracht as an gcóras rialála airgeadais
inmheánaí sa ghníomhaireacht agus as próisis agus gnáthaimh a bhunú lena chinntiú go mbeidh an córas
éifeachtach.
Ní fhéadann an córas ach dearbhú réasúnta, nach dearbhú iomlán é, a thabhairt go bhfuil na sócmhainní ar a
gcosaint, go n-údaraítear agus go gcláraítear na hidirbhearta mar ba chuí, agus go gcoisctear gach earráid nó
neamhrialtacht ábhartha nó go n-aimsítear in am trátha iad.
Is iad seo na bearta atá déanta ag an mBord le cinntiú go bhfuil timpeallacht chuí rialála i bhfeidhm:
• Gnáthaimh fhoirmiúla a bhunú, trí bhíthin feidhmeanna éagsúla coiste, le monatóireacht a dhéanamh ar na
gníomhaíochtaí agus le sócmhainní na heagraíochta a chosaint
• Freagrachtaí agus cumhachtaí na bainistíochta a shainiú go soiléir agus a dhoiciméadú
• Cultúr láidir cuntasachta a fhorbairt ar gach leibhéal den eagraíocht
Tá roinnt próiseas bunaithe ag an mBord freisin le priacail ghnó a aithint agus a mheas. Déantar é seo ar
bhealaí seachas a chéile, lena n-áirítear:
• Nádúr, méid agus impleachtaí airgeadais na bpriacal atá roimh Fhiontraíocht Éireann a aithint
• Measúnú a dhéanamh ar an gcosúlacht go dtarlóidh na priacail a aithníodh
• Measúnú a dhéanamh ar chumas Fhiontraíocht Éireann na priacail a tharlaíonn a bhainistiú agus a mhaolú
• Oibriú go dlúth leis an Rialtas agus le gníomhaireachtaí agus institiúidí éagsúla le cinntiú go dtuigtear go
soiléir cuspóirí Fhiontraíocht Éireann agus go dtacaítear le straitéisí na Gníomhaireachta chun na cuspóirí
sin a bhaint amach
• Athbhreithnithe rialta a dhéanamh ar phleananna straitéiseacha, idir phleananna gearrthéarmacha agus
fadtéarmacha, agus measúnú ar na priacail a d'fhéadfadh comhlíonadh na bpleananna a chur ó mhaith
• Spriocanna bliantúla agus níos fadtéarmaí a leagan síos do gach réimse dár ngnó agus tuairisciú go rialta ar
na torthaí a tháinig orthu
• Gnáthaimh agus forálacha caighdeánacha fairsinge a leagan síos agus a chur i bhfeidhm ar dá réir a
thabharfar cúnamh airgid do thionscadail, ina measc forálacha a éilíonn an aisíocaíocht mura
gcomhlíonann an tionscadal na gealltanais a thug an tionscnóir
• Gnáthaimh a leagan síos le cinntiú go bhfuil feidhmiú na scéimeanna a riarann Fiontraíocht Éireann ag
teacht leis an reachtaíocht a rialaíonn a leithéidí agus go bhfuil córais chuí bainistíochta priacal ar bun
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Ráiteas ar an gCóras Rialála Airgeadais Inmheánaí (ar lean)
Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2008

Tá an córas rialála airgeadais inmheánaí bunaithe ar chreat faisnéise bainistíochta rialta, ar ghnáthaimh
riaracháin, lena n-áirítear deighilt na ndualgas, agus ar chóras tarmligin agus cuntasachta. Áiríonn sé ach
go háirithe:
• Córas cuimsitheach buiséadaithe le buiséad bliantúil a athbhreithníonn agus a fhaomhann an Bord
Stiúrthóirí
• Athbhreithnithe rialta ag an mBord Stiúrthóirí ar thuarascálacha airgeadais tréimhsiúla agus bliantúla a
chuireann an fheidhmíocht airgeadais i gcomórtas leis an réamhaisnéis
• Spriocanna a leagan síos chun an fheidhmíocht airgeadais agus feidhmíochtaí eile a mheas
• Treoirlínte rialála don infheistíocht chaipitiúil atá sainithe go soiléir
• Araíonachtaí foirmiúla don bhainistíocht tionscadal
Tá rannóg iniúchta inmheánach ag Fiontraíocht Éireann, ar daoine iad faoi láthair a fuarthas ar iasacht ó
chomhlacht cuntasóirí, in éineacht le bainisteoir cleachta de chuid Fhiontraíocht Éireann. Feidhmíonn an rannóg
seo de réir na Cairte Iniúchta Inmheánaigh a d'fhaomh Coiste Iniúchóireachta an Bhoird. Tagann an coiste seo le
chéile go ráithiúil le hathbhreithniú a dhéanamh ar thuarascálacha a réitigh an rannóg Iniúchta Inmheánaigh agus
rannóga eile. Tuairiscíonn an Coiste Iniúchóireachta don Bhord go rialta maidir leis na ceisteanna atá pléite aige.
Oibríonn an fheidhm iniúchta inmheánaigh de réir Chreat-Chód an Dea-Chleachtais atá leagtha amach sa Chód
Cleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit. Faomhann an Coiste Iniúchóireachta Plean Iniúchta Straitéisigh
Inmheánaigh rollach trí bliana agus athbhreithníonn sé go bliantúil é más gá. Cuireann an plean oibre reatha san
áireamh na réimsí priacail a sainaithníodh i gcleachtadh measúnaithe priacail a eagraíodh in éineacht leis an
mbainistíocht ag tús na sraithe pleanála seo. Cuireann an tIniúchóir Inmheánach tuarascálacha ráithiúla ar
thascanna a cuireadh i gcrích faoi bhráid an Choiste. Leagann na tuarascálacha seo béim ar easpaí nó laigí, más
ann dóibh, sa chóras rialála airgeadais inmheánaí agus na bearta ceartúcháin a mholtar a dhéanamh más gá.
Faigheann an Coiste Iniúchóireachta tuarascáil ráithiúil ón mBainistíocht ar stádas na bhfadhbanna a luadh san
Iniúchadh Inmheánach. Déanann Iniúchóireacht Inmheánach athbhreithniú rialta ar an tuarascáil seo.
Faigheann monatóireacht agus athbhreithniú an Bhoird ar éifeachtacht an chóras rialála airgeadais idirmheánaí
treoir ó obair an Iniúchóra Inmheánaigh, ón gCoiste Iniúchóireachta a mhaoirsíonn obair an Iniúchóra
Inmheánaigh, ó na bainisteoirí feidhmiúcháin i bhFiontraíocht Éireann atá freagrach as an gcreat rialála airgeadais
a fhorbairt agus a chaomhnú agus ó na barúlacha a thugann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste le fios ina litir
bhainistíochta.
Deimhním go ndearna an Bord athbhreithniú ar an gcóras rialála airgeadais idirmheánaí i rith na bliana dar críoch
31 Nollaig 2008.
Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann:

Hugh Cooney
Cathaoirleach
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Beartais Chuntasaíochta
Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2008

Ag seo bonn na cuntasaíochta agus na bpolasaithe tábhachtacha cuntasaíochta a chleachtann Fiontraíocht
Éireann:

(a) Bonn na Cuntasaíochta
Réitíodh na ráitis airgeadais de réir ghnás an chostais stairiúil agus san fhoirm a d'fhaomh an tAire
Fiontair, Trádála agus Fostaíochta le comhaontú an Aire Airgeadais de bhun an Achta um Fhorbairt
Tionscail (Fiontraíocht Éireann), 1998.
Ar bhonn fabhraithe a réitíodh na ráitis airgeadais, ach amháin mar a luaitear thíos, agus de réir na
gCleachtas Cuntasaíochta lena nGlactar go Ginearálta. Glactar leis na Caighdeáin do Thuairisciú
Airgeadais a mholann na comhlachtaí cuntasaíochta aitheanta, de réir mar a thagann siad i bhfeidhm.
Aithint Ioncaim
Is ar bhonn airgid atá na catagóirí ioncaim seo a leanas:
• Deontais an Oireachtais
• Aisíocaíochtaí Tacaíochta Airgeadais
• Díbhinní
• Ioncam Cíosa
• Fáltais ó Dhíol Sócmhainní Seasta

(b) Aoisliúntas
Leagann an reachtaíocht an cúram ar Fhorfás scéimeanna pinsin a réiteach agus a riar d'fhonn teidlíochtaí
pinsin a bhronnadh ar a fhoireann, lena n-áirítear baill foirne atá ar iasacht ag Fiontraíocht Éireann. Is é
Forfás atá freagrach as riachtanais tuairiscithe pinsean, lena n-áirítear na riachtanais atá leagtha amach
faoi FRS17.
Maoinítear cnapshuimeanna an Chláir Scoir Dheonaigh (aoisliúntas agus íocaíocht scarúna) as ár
n-acmhainní féin agus tugtar cuntas orthu sa chuntas Ioncaim agus Caiteachais sa tréimhse ina dtagann
siad chun cinn.

(c) Léasanna
Pléitear le cíosanna na léasanna oibriúcháin sna ráitis airgeadais de réir mar a bhíonn siad iníoctha.
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Beartais Chuntasaíochta (ar lean)
Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2008

(d) Airgeadraí Eachtracha
In euro a thugtar na ráitis airgeadais.
Aistrítear na sócmhainní agus na dliteanais airgid atá ainmnithe in airgeadraí eachtracha de réir na rátaí
malairte a bhí i bhfeidhm ar dháta an Chláir Chomhardaithe. Aistrítear na hidirbhearta atá ainmnithe in
airgeadraí eachtracha de réir na rátaí malairte a bhí i bhfeidhm ar dháta na mbun-idirbheart. Pléitear leis
na brabúis nó na caillteanais a bhíonn mar thoradh orthu sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais.

(e) Infheistíochtaí
Infheistíochtaí Luaite
Luaitear na hinfheistíochtaí atá liostaithe ar stocmhalartán aitheanta ag an gcostas nó ag an nglanluach
inréadaithe, cibé acu is ísle. Mura mbíonn na cúiseanna a bhí leis na soláthairtí in aghaidh laghdaithe ar
luach bailí a thuilleadh, aisiompaítear na soláthairtí sin. Tá luacháil mhargaidh na punainne luaite arna
nochtadh i Nóta 16 (c).
Infheistíochtaí Eile
Luaitear na hinfheistíochtaí eile ag an gcostas nó ag an nglanluach inréadaithe, cibé acu is ísle, ar bhonn
mheasúnú na bainistíochta agus próisis athbhreithnithe a úsáideann na cuntais iniúchta nó bainistíochta
is déanaí de chuid chuideachtaí na hinfheistíochta nó faisnéis ábhartha gnó eile. Mura mbíonn na
cúiseanna a bhí leis na soláthairtí in aghaidh laghdaithe ar luach bailí a thuilleadh, aisiompaítear na
soláthairtí sin. Má ba é measúnú na bainistíochta nach raibh aon luach leis na hinfheistíochtaí, mar gheall
ar dhócmhainneacht nó ar chúis eile, díscríobhadh na hinfheistíochtaí seo.
Infheistíocht i bhFochuideachta
Fo-chuideachta atá i lánseilbh Fhiontraíocht Éireann is ea Maison D’Irlande SARL, a bunaíodh chun léas
na réadmhaoine Ireland House/Áras Éireann (Maison D’Irlande) i bPáras a bhainistiú. Comhdhlúthaíodh
glansócmhainní agus torthaí na fochuideachta le glansócmhainní agus torthaí Fhiontraíocht Éireann. Mar
sin féin, níor réitíodh aon Chlár Comhardaithe Cuideachta ná Nótaí bainteacha ar leith toisc gur fánach
an difríocht idir iad agus Clár Comhardaithe an ghrúpa.
Cistí Caipitil Síl agus Fiontair
Tuairiscítear na hairleacain do na cistí seo ag luach an chostais nó ag an nglanluach inréadaithe, cibé acu
is ísle, ar bhonn Luachálacha na mBainisteoirí Ciste a úsáideann na cuntais iniúchta nó bainistíochta is
déanaí atá le fáil. Réitíonn na treoirlínte a leanann na Bainisteoirí Ciste agus iad ag teacht ar na
luachálacha le prionsabail luachála Chomhlachais Chaipitil Fiontair na hÉireann agus na hEorpa. Mura
mbíonn na cúiseanna a bhí leis na soláthairtí in aghaidh laghdaithe ar luach bailí a thuilleadh,
aisiompaítear na soláthairtí sin.
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Beartais Chuntasaíochta (ar lean)
Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2008

Gnóthachain agus Caillteanais
Aithnítear na gnóthachain agus caillteanais a rinneadh agus an soláthar d’athruithe ar luach na ninfheistíochtaí sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais.
Comhdhlúthú
Ní léiríonn na ráitis airgeadais aon chomhdhlúthú ar thorthaí chuideachtaí na hinfheistíochta. Is é tuairim
Fhiontraíocht Éireann go mbeadh comhdhlúthú den sórt sin míthreorach, toisc nach mar a chéile gnó na
gcuideachtaí atá i gceist agus i bhfianaise an dualgais ghinearálta atá uirthi léargas fíor cothrom a
thabhairt ar a cuid gníomhaíochtaí ar mhaithe le cur chun cinn na tionsclaíochta.

(f)

Tacaíocht Airgeadais In-aisíoctha leis an Tionsclaíocht
Tá an méid atá in-aisghabhála i dtaobh tacaíochta airgeadais in-aisíoctha leis an tionsclaíocht arna léiriú
sa Chlár Comhardaithe mar Shócmhainní Dreasachta Airgid agus áirítear an maoiniú a bhaineann leis i
gCuntas Airleacan an Stáit. Coinnítear soláthar sonrach sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais le soláthar
d’aon ghannchion nó d’fhiacha amhrasacha.
Ag seo na tacaíochtaí don tionscal atá in-aisíoctha:
An Clár Comhairleoireachta Margaíochta Spriocdhírithe (TMC - Targeted Marketing Consultancy)
Tá cuid de thacaíocht dreasachta airgid an Chláir TMC in-aisghabhála de réir mar a chruthaíonn
díolacháin na gcuideachtaí ar cabhraíodh leo. Aisghabhtar na suimeanna a tugadh ar airleacan thar
thréimhse 24 go 60 mí trí bhíthin tobhaigh atá bunaithe ar na díolacháin a baineadh amach de bharr an
chaiteachais TMC.
Tacaíocht Airgeadais Taighde & Forbartha agus Caipitil
I gcomhaontuithe Tacaíochta Airgeadais Taighde & Forbartha agus Caipitil áirithe tá clásal in-aisíoctha a
fhágann gur féidir cuid den tacaíocht airgeadais a aisghabháil.

(g) Cuntas Airleacan an Stáit
Léiríonn Cuntas Airleacan an Stáit an méid a thug Fiontraíocht Éireann ar airleacan do chuideachtaí is
cliaint mar thacaíocht airgeadais in-aisíoctha, agus atá fós le híoc, lúide soláthar do ghannchion agus
d'fhiacha amhrasacha.
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Beartais Chuntasaíochta (ar lean)
Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2008

(h) Sócmhainní Seasta Inláimhsithe
Luaitear sócmhainní seasta inláimhsithe ag luach an chostais lúide dímheas carntha. Áirítear an dímheas
d'fhonn costas na sócmhainní seasta inláimhsithe a dhíscríobh de réir méid chothroim thar an saol
úsáideach a mheastar atá acu, mar a leanas:
(i)

Mótarfheithiclí

20%

(ii)

Foirgnimh Nua

4%

(iii)

Athchóiriú ar Fhoirgnimh

20%

(iv)

Feabhsúcháin Léasachta

20%

(v)

Trealamh & Feistis

25%

(vi)

Ríomhairí

33%

(vii)

Fearas Teicniúil

25%

(viii) Talamh

0%

(ix)

0%

Déantús Ealaíne

Cuirtear an caiteachas ar shócmhainní ar lú a luach aonair ná an tairseach caipitlithe (a2,500) sa Chuntas
Ioncaim agus Caiteachais i mbliain an cheannaigh.

(i)

Soláthar d'Fhiacha Amhrasacha
Fiachóirí Trádála
Soláthraítear d’fhiacha amhrasacha trí bhíthin soláthair faoi leith.
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Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2008

2008

2007

Nótaí

b'000

a'000

1

328,407

273,877

Acmhainní Féin

2

13,119

11,551

Maoiniú ó Thríú Páirtithe

3

25,940

3,385

9

(5,013)

(8,972)

362,453

279,841

4

220,153

146,467

Eisíocaíochtaí le Gníomhaireachtaí Stáit eile ar mhaithe le Tacaíocht Airgeadais leis an Tionscal 5

2,545

4,711

Ioncam
Maoiniú ón Státchiste
Deontais an Oireachtais

Maoiniú Eile

Caillteanas ar Dhíol Sócmhainní Seasta (glan)
IONCAM IOMLÁN
Caiteachas
Tacaíocht Airgeadais leis an Tionscal
Riarachán, Oibriúchán agus Tionscnamh

6

120,963

107,775

Laghdú ar Luach na Sócmhainní Seasta

7

34,822

7,752

Laghdú ar Luach na Sócmhainní Dreasachta Airgeadais

8

-

131

378,483

266,836

(16,030)

13,005

(3,100)

CAITEACHAS IOMLÁN
(Easnamh)/Barrachas roimh Leithghabhálacha
Leithghabhálacha
Ranníocaíocht leis an Státchiste

10

(4,447)

Ranníocaíochtaí ó Eagraíochtaí Eile

11

1,948

484

Aistriú ó /(go dtí) an Cuntas Caipitil

12

3,371

(1,716)

Aistriú go Cuntas Airleacan an Stáit

13

(3,930)

(2,529)

(19,088)

6,144

Iarmhéid Tugtha ar Aghaidh ag Tús na Bliana

53,402

47,258

Iarmhéid Tugtha ar Aghaidh ag Deireadh na Bliana

34,314

53,402

(Easnamh)/Barrachas i ndiaidh Leithghabhálacha

Le gníomhaíochtaí atá ar siúl i gcónaí a bhaineann na suimeanna a thugtar faoi Ioncam agus Caiteachas.
Níor aithníodh gnóthachan ná caiteachas ar bith eile seachas iad siúd a bpléitear leo sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais.
Is cuid de na ráitis airgeadais seo na Beartais Chuntasaíochta, an Ráiteas Sreafa Airgid, na Nótaí ó 1 go 24.
Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann:

Hugh Cooney

Frank Ryan

Cathaoirleach

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Clár Comhardaithe
Mar a bhí 31 Nollaig 2008

Nótaí

2008

2007

b '000

a '000

Sócmhainní Seasta
Inláimhsithe

15

31,203

15,258

Airgeadais

16

175,177

194,493

206,380

209,751

7,655

3,725

Sócmhainní Seasta Iomlána

Sócmhainní Dreasachta Airgid

17

Sócmhainní Reatha
Féichiúnaithe

18

Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh

3,904

6,256

41,702

56,532

45,606

62,788

11,292

9,386

34,314

53,402

248,349

266,878

209,751

Dliteanais Reatha
Creidiúnaithe (Suimeanna a bheidh dlite in imeacht bliana)

19

Glansócmhainní Reatha
Glansócmhainní Reatha Iomlána

A chuireann san áireamh
Cuntas Caipitil

12

206,380

Cuntas Airleacan an Stáit

13

7,655

3,725

34,314

53,402

248,349

266,878

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais

Is cuid de na ráitis airgeadais seo na Beartais Chuntasaíochta, an Ráiteas Sreafa Airgid, na Nótaí ó 1 go 24.
Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann:
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Hugh Cooney

Frank Ryan

Cathaoirleach

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Ráiteas Sreafa Airgid
Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2008

Nótaí

2008

2007

b'000

a '000

Réiteach Glanghluaiseachta na Bliana
le Glan-Insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin
(16,030)

13,005

Ús Bainc

(2,459)

(1,914)

Díbhinní

(1,365)

(1,644)

Laghdú ar Luach na Sócmhainní Seasta

34,822

7,752

Barrachas gCaiteachas thar an Ioncaim

(Brabús)/Caillteanas ar Dhíol Sócmhainní Seasta Inláimhsithe

(238)

314

Caillteanas ar Dhíol Sócmhainní Seasta Airgeadais

5,251

8,658

(3,930)

(2,529)

Méadú ar Shócmhainní Dreasachta Airgid
Laghdú/(Méadú) ar Fhéichiúnaithe

2,353

(865)

Méadú/(Laghdú) ar Chreidiúnaithe

1,906

(2,702)

20,310

20,075

Glan-Insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin
Ráiteas Sreafa Airgid
Glan-Insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin

20,310

20,075

Ranníocaíocht leis an Státchiste

(4,447)

(3,100)

1,948

484

Ús Bainc a fuarthas

2,459

1,914

Díbhinní a fuarthas

1,365

1,644

(20,940)

(5,207)

Ranníocaíochtaí ó Eagraíochtaí Eile

Fáltais ar Infheistíochtaí agus ar Fhónamh Airgeadais

Gníomhaíochtaí Infheistíochta
Íocaíochtaí chun Sócmhainní Seasta a Cheannach
Inláimhsithe
Airgeadais:

(30,702)

(23,679)

(7,934)

(11,974)

261

9

14,532

18,974

8,318

3,437

(14,830)

2,577

Glanchistí mar a bhí 31 Nollaig

41,702

56,532

Glanchistí mar a bhí 1 Eanáir

56,532

53,955

(14,830)

2,577

Infheistíochtaí i Scaireanna
Ciste Caipitil Síl agus Fiontair
Fáltais ó dhíol Sócmhainní Seasta
Inláimhsithe
Airgeadais:
Infheistíochtaí i Scaireanna
Ciste Caipitil Síl agus Fiontair

(Laghdú)/Méadú ar Airgead Tirim agus ar Choibhéisí Airgid Thirim
Réiteach Glansreafa Airgid le Gluaiseacht sna Glanchistí

Gluaiseacht sna Glanchistí sa Bhliain
Is cuid de na ráitis airgeadais seo na Beartais Chuntasaíochta, an Ráiteas Sreafa Airgid, na Nótaí ó 1 go 24.
Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann:

Hugh Cooney

Frank Ryan

Cathaoirleach

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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1

Maoiniú ón Státchiste
Deontais an Oireachtais

(a)

De bhun Ailt 35 den Acht um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann) 2003, ní sháróidh suim chomhiomlán na ndeontas a
thugann an tAire d'Fhorfás agus dá Ghníomhaireachtaí le cur ar a gcumas a ndualgais agus a ndliteanais Chaipitil a chomhlíonadh a3.4
billiún. Ar 31 Nollaig 2008 b'ionann agus a3.325 billiún an méid comhiomlán a cuireadh ar fáil do na trí Ghníomhaireacht (2007 - a3.029
billiún), dá bhfuair Fiontraíocht Éireann agus Forbairt, mar a bhí, a853.775m (2007 - a797.405m).

(b)

De bhun Ailt 14(3) den Acht um Fhorbairt Tionscail 1986, ní sháróidh suim chomhiomlán na ndeontas a thugann an tAire d'Fhorfás agus dá
Ghníomhaireachtaí le cur ar a gcumas a ndualgais agus a ndliteanais a chomhlíonadh i leith bunairgid agus úis i leith Ráthaíochtaí Iasachta
de bhun an Achta sin agus de bhun Ailt 37 den Acht um Fhorbairt Tionscail 1969, agus de bhun Alt 2 agus 3 den Acht um Fhorbairt
Tionscail 1977, a159m. Ar 31 Nollaig 2007 b'ionann agus a13.547m (2007 - a13.547m) an méid comhiomlán a cuireadh ar fáil ar an gcaoi
sin, suim a bhain go hiomlán le cliaint de chuid Fhiontraíocht Éireann.
Cuimsíonn na Deontais ón Oireachtas a léirítear sna ráitis airgeadais:

2008

2007

b'000

a '000

Deontas le haghaidh Deontas Caipitil, Ráthaíochtaí Iasachta, agus araile

56,370

44,437

Deontas do Bhoird Fiontar Contae

33,770

8,964

100,218

99,858

Deontas don Trealamh Caipitil

5,400

3,400

Ciste Náisiúnta Oiliúna

3,000

3,160

Deontas don Chaiteachas ar Thionscnamh agus Riarachán

An Ciste Nuálaíochta ar Láthair na hOibre
Clár Forbartha Eolaíochta agus Teicneolaíochta

2

-

129,613

114,058

328,407

273,877

Acmhainní féin
2008

2007

b'000

a '000

Aisíocaíochtaí Tacaíochta Airgeadais

2,479

1,201

Díbhinní

1,365

1,644

Nótaí

48

36

Ioncam Táillí Gairmiúla

2(a)

4,584

4,204

Ioncam ó Chíosanna

2(b)

1,224

1,179

Ioncam Eile

2(c)

3,467

3,323

13,119

11,551
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2

a)

Acmhainní féin
2008

2007

b '000

a '000

Seirbhísí Gairmiúla

2,147

1,887

Ioncam Tionscadal Margaidh

2,437

2,317

4,584

4,204

Ioncam Táillí Gairmiúla

Cuimsíonn an t-ioncam faoin gceannteideal seo na suimeanna a fuarthas mar gheall ar Obair Thaighde,
Thrialacha, Fhiosrúcháin, Thionscadail Mhargaidh agus Chomhairleacht a rinneadh ar son na gcliant.

b)

Ioncam ó Chíosanna
Cíosanna Monarchan
Foligean Oifigí

c)

1,179

1,224

1,179

Ioncam Eile
104

162

2,459

1,914

Ranníocaíocht Eagraíochtaí Eile le haghaidh Forchostas Lárnach

332

572

Eile

572

675

3,467

3,323

Díol Foilseachán agus Fógraíocht/Síntiúis
Ús Bainc ar Thaiscí

3

95
1,129

Maoiniú ó Thríú Páirtithe
2008

2007

b '000

a '000

Tionscadail Trasteorann

680

153

Tionscadail Chomh-Choimisiúin Eacnamaíochta

172

247

25,088

2,985

25,940

3,385

Nótaí

Ciste Infheistíochta Déiríochta (An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia)

4(a)
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4

(i)

Tacaíocht Airgeadais don Tionscal
2008

2007

Nótaí

b'000

a '000

7,271

4,817

4(a)

25,084

2,985

7,182

6,017

Forbairt Cuideachtaí
Fostaíocht
Ciste Infheistíochta Déiríochta
Tacaíocht Sócmhainní Seasta
Bonneagar Teicneolaíochta
Tacaíocht don Mhargaíocht & d'Aistriú Eolais
Indéantacht
Oiliúint & Forbairt Bainistíochta

4(b)

Deontais Chomhairleachta
Aonaid Chothaithe ('goradáin')

(ii)

56

223

14,206

13,610

9,034

8,060

12,193

5,308

1,722

1,671

-

1,478

Oibreacha Gréasáin

2,572

-

Ionaid Fiontraíochta Pobail

1,196

786

80,516

44,955

Ionaid Nuálaíochta Gnó

2,705

2,486

Comhairle Cheardaíochta na hÉireann

3,350

3,350

33,586

8,112

448

519

40,089

14,467

Tríú Páirtithe

Boird Fiontar Contae

4(c)

An Institiúid Náisiúnta um Iompar agus Lóistíocht

(iii) Forbairt Eolaíochta agus Teicneolaíochta
Fiontraíocht a Dhéanamh den Ghníomhaíocht T&F

4(d)

32,186

24,454

Comhoibriú Tionscail leis an Earnáil Tríú Leibhéal

4(e)

28,470

22,412

Acmhainneacht Tráchtála Phobal Taighde na hÉireann a réadú

4(f)

38,892

40,179

99,548

87,045

220,153

146,467

30,702

23,679

7,934

11,974

3,935

2,645

262,724

184,765

Iomlán an Tacaíocht Airgeadais leis an Tionscal a cuireadh
do dhochar an Chuntais Ioncaim agus Caiteachais

Tacaíocht Airgeadais leis an Tionscal a caipitlíodh ar an gClár Comhardaithe
Infheistíochtaí i Scaireanna

4(g)

Cistí Caipitil Síl agus Fiontair
Sócmhainní Dreasachta Airgid

Iomlán na Tacaíochta Airgeadais leis an Tionscal
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(a)

Ciste Infheistíochta Déiríochta
In Aibreán na bliana 2007 lainseáil an tAire Talmhaíochta agus Bia an Ciste Infheistíochta Déiríochta, arb í Fiontraíocht Éireann a riarfadh é.
Is é aidhm an chiste éifeachtacht na bpríomhaschur déiríochta a mhéadú, ag cur feabhais ar an innealra agus na foirgnimh atá ann d'fhonn
gnó nua a ghabháil agus / nó táirgí breisluacha a fhorbairt.

(b)

Oiliúint & Forbairt Bainistíochta
Cuirfidh Údarás Bainistíochta an Chláir Oibriúcháin Acmhainní Daonna 2000 - 2006, sa Roinn Fiontar Trádála agus Fostaíochta, caiteachas na
hearnála seo a chomhlíonann critéir inghlacthachta Chiste Shóisialta na hEorpa faoi bhráid chun cómhaoinithe. Coinneoidh an Státchiste an
cómhaoiniú seo.

(c)

Boird Fiontar Contae
Ag glacadh dó le moladh a rinneadh sa Phlean Gníomhaíochta ar son Straitéise Fiontraíochta, thug an tAire Fiontar Trádála agus Fostaíochta
an t-údarás d'Fhiontraíocht Éireann na feidhmeanna a bhronn an tAcht um Fhorbairt Tionscail 1995 air féin i leith na mBord Fiontar Contae
(BFC) agus Cathrach a chleachtadh thar a cheann.
I mí Meithimh 2007, bhunaigh Fiontraíocht Éireann Aonad Comhordaithe Bord Fiontar Contae a ghlac chuige féin an cúram an maoiniú a aistriú
chun na BFC ar 12 Meán Fómhair 2007. Ó Eanáir 2008, tá an fhreagracht as na feidhmeanna oibriúcháin uile i leith 35 de na Boird Fiontar
Contae agus Cathrach aistrithe ó Rannóg Fiontar Áitiúil na Roinne Fiontar Trádála agus Fostaíochta chun an Aonaid Chomhordaithe BFC nua.

(d)

Fiontraíocht a Dhéanamh de Ghníomhaíocht T&F
Cuimsíonn an ghníomhaíocht seo na fo-bhearta seo a leanas: Cumas T&F, a thugann tacaíocht do chuideachtaí infheistíocht a déanamh i
gcláir mhóra T&F; Scéim Iomaíoch TTN, a mhaoiníonn fiontair ar bhonn iomaíoch ar mhaithe le costais tionscadal T&F so-mhargála;
Bainistíocht Nuálaíochta, a thacaíonn le soláthar na hoiliúna agus na comhairleachta do chuideachtaí i réimsí an T&F agus bhainistíocht na
nuálaíochta.

(e)

Comhoibriú an Tionscail leis an Earnáil Tríú Leibhéal
Cuimsíonn an ghníomhaíocht seo na fo-bhearta seo a leanas: Feabhsú ar an Taighde Feidhmeach, arb aidhm dó ionaid taighde fheidhmigh
a bhunú sna hInstitiúidí Teicneolaíochta, d'fhonn an scála a chur ar fáil dóibh a chuirfeadh ar a gcumas dul i bhfeidhm ar an tionscal ina
gceantar féin; Comhpháirtíochtaí Nuálaíochta, a thacaíonn le comhthionscadail T&F idir cuideachtaí agus coláistí, ina gcuirtear bunáite an
T&F i gcrích in institiúid tríú leibhéal nó in eagraíocht taighde phoiblí; Ionaid Inniúlachta, a thacaíonn le bunú agus cothabháil ionad arb
aidhm dóibh idirghníomhú dlúth a fhorbairt le cuideachtaí d'fhonn eolas agus scileanna a aistriú i dtaobh teicneolaíochtaí a bhaineann go
díreach le cúrsaí gnó; Líonraí Tionscal-treoraithe, a thacaíonn leis an taighde i réimsí arna sainiú ag líonraí de chuideachtaí in earnálacha
sonracha den tionscal; Dearbháin Nuálaíochta, tionscnamh nua é seo chun borradh a chur faoi nuálaíocht i gcuideachtaí beaga trí naisc a
bhunú idir na cuideachtaí sin agus an pobal taighde agus International Collaboration, a chuireann deiseanna ar fáil d’Fhiontair Bheaga agus
Mheánmhéide (SME) agus do lucht taighde tríú leibhéal comhoibriú a dhéanamh le cuideachtaí ó thíortha eile na hEorpa chun táirgí agus
próisis a fhorbairt.

(f)

Acmhainneacht Tráchtála Phobal Taighde na hÉireann a réadú
Cuimsíonn an ghníomhaíocht seo na fo-bhearta seo a leanas: An Ciste Tráchtálaíochta, a thacaíonn le taighdeoirí acadúla d’fhonn torthaí
taighde a bhfuil acmhainneacht tráchtála iontu a fhorbairt ar chaoi gur féidir iad a aistriú chun an tionscail; an Ciste Maoine Intleachtúla,
a thugann tacaíocht d'institiúidí tríú leibhéal agus do ghnóthais thionsclaíocha d’fhonn paitinní a chosaint agus a bhainistiú; Neartú Aistrithe
Teicneolaíochta, arb aidhm dó tacú le líonra foirne tiomanta i bhfeidhm tráchtálaíochta na n-institiúidí tríú leibhéal, lena chinntiú go
mbaintear an leas is fearr is féidir as torthaí taighde a bhfuil acmhainneacht tráchtála iontu; agus Spás Gorlainne, a thacaíonn le costas
tógála agus bainistithe na n-ionad gorlainne a bhaineann leis na hInstitiúidí Teicneolaíocht, d'fhonn seachthairbhe na teicneolaíochta a chur
chun cinn, mar aon leis an gcomhoibriú struchtúrtha idir gnólachtaí an cheantair agus an coláiste féin.

(g)

Infheistíochtaí i Scaireanna
Baineann Infheistíochtaí i Scaireanna le hinfheistíochtaí i 105 ghnóthas (2007 - 101).
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5

Eisíocaíochtaí le Gníomhaireachtaí Stáit eile
Udárás na
Gaeltachta

UFT
Éireann

SFADCo

Iomlán

Notes

b'000

b'000

b'000

b'000

4(d)

743

1,690

112

2,545

743

1,690

112

2,545

2008

2007

Nótaí

b'000

a '000

6(a)

78,384

72,685

Scéim Iomaíoch TTN

6

Riarachán, Oibriúchán agus Tionscnamh

Luach Saothair agus Costais Phá Eile

1,245

1,404

11,816

10,645

Costais Taistil

7,175

6,772

Clódóireacht, Postas & Páipéarachas

1,934

2,136

Costais Chumarsáide agus TF

3,330

2,418

Deisiúcháin, Cothabháil & Táillí Léasaithe

1,218

1,209

Solas, Teas & Glantóireacht

1,754

1,622

Seirbhísí Leabharlainne agus Costais eile a bhaineann leis na Cliaint
Cíosanna, Rátaí, Táillí Seirbhíse & Árachas

Luach Saothair Chomhaltaí an Bhoird
Táillí Gairmiúla
Táille Iniúchóireachta
Sócmhainní Seasta Inláimhsithe faoi bhun na Tairsí Caipitlithe

6(c)

Costais Oibrithe Eile

(a)

457

431

5,600

4,667

85

85

4,399

752

3,566

2,949

120,963

107,775

68,844

64,212

323

(308)

3,746

3,368

Luach Saothair agus Costais Phá Eile
Cuimsíonn Costais Luach Saothair agus Phá Eile do na fostaithe:
Tuarastail
Aoisliúntas agus Cnapshuimeanna Scarúna an Chláir Fágála Saorálaí

6(b)

Costais Phá Eile:
Ranníocaíocht an Fhostóra leis an Leas Sóisialach

897

917

Oiliúint agus Forbairt na Foirne

2,095

2,163

Costais Eile a Bhaineann leis an bhFoireann

2,479

2,333

78,384

72,685

Ranníocaíocht an Fhostóra leis na Scéimeanna Pinsin
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(b)

Aoisliúntas agus Cnapshuimeanna Scarúna an Chláir Fágála Saorálaí
Le linn 2008 d’fhág ceathrar ball foirne, arna bhfostú go háitiúil in dhá shuíomh thar lear, Fiontraíocht Éireann de réir cláir fhágála deonaí.
B’ionann agus a0.323m costas na n-iomarcaíochtaí. Ní bhainfidh aon chostas pinsin leis na daoine seo. Bhain an chreidiúint ionann agus
a0.308m in 2007 le meastachán iomarcach ar na cnapshuimeanna aoisliúntais agus scarúna i gcuntais 2006 a bhí iníoctha leis na baill
foirne a d’fhág de réir Chlár Fágála Deonaí na bliana 2006.

(c)

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe faoi bhun na Tairsí Caipitlithe
Cuirtear an caiteachas ar shócmhainní ar lú a luach aonair ná an tairseach caipitlithe (a2,500) sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais i mbliain
an cheannaigh. Le linn 2008 d’aistrigh Fiontraíocht Éireann ó na ceithre shuíomh aici i mBaile Átha Cliath go dtí suíomh amháin i bPáirc
Ghnó an Phointe Thoir. D’aistrigh sí freisin chun a ceanncheathrún nua sa Pháirc Thiar, Sionainn. B’ionann agus a3.866m costas an troscáin
agus an trealaimh TF sna suímh seo.

(d)

Aoisliúntas
De réir na nAchtanna um Fhorbairt Tionscail, 1986-1998, tá baill foirne Fhiontraíocht Éireann ar iasacht ó Fhorfás. De bhun Míre 3 den Dara
Sceideal den Acht um Fhorbairt Tionscail, 1993, is ar Fhorfás atá an fhreagracht as gach teideal chun pinsin. Mar sin is é Forfás atá freagrach
as na riachtanais tuairiscithe pinsean, lena n-áirítear iad siúd atá leagtha amach faoi FRS17.

Scéim

Foireann san Áireamh

Cineál

Forfás

Baill foirne a d'fhostaigh Forfás i ndiaidh 5
Aibreán 1995

Sochar Sainithe Neamh-Mhaoinithe cuma
Ranníocach nó Neamh-ranníocach

Iar-UFT

Iarfhoireann an UFT agus iad siúd a
d'fhostaigh Forfás sna gráid chuí idir 1 Eanáir
1994 agus 5 Aibreán 1995

Sochar Sainithe Ranníocach Maoinithe chun
na costais pinsin a ghlanadh ar dhul ar scor.
Méaduithe iar-scoir neamh-mhaoinithe agus
arna nglanadh ag Forfás

Iar-Eolas

Iarfhoireann 'Eolas' agus iad siúd a
d'fhostaigh Forfás sna gráid chuí idir 1 Eanáir
1994 agus 5 Aibreán 1995

Neamh-mhaoinithe Neamh-ranníocach
Sainithe Sochar

Iar-Bhord Náisiúnta
Eolaíochta & Teicneolaíochta

Dornán beag d'iarfhostaithe an NBST i mbun
seirbhíse ar 31 Nollaig 1987

Neamh-Mhaoinithe Sainithe Sochar cuma
Ranníocach nó Neamh-ranníocach

Iar-Chomhairle Earraí na
hÉireann

Dornán beag d'iarfhostaithe Chomhairle
Earraí Foireann na Comhairle i mbun
seirbhíse ar 31 Lúnasa 1991

Maoinithe Ranníocach Sainithe Sochar

Iar-Bhord Tráchtála

Iarfhoireann Bhoird Tráchtála (seachas iad
siúd a áirítear i scéim Chomhairle Earraí Na
hÉireann thuas) arbh fhostaithe inphinsin iad
ar 23 Iúil 1998

Neamh-Mhaoinithe Ranníocach Sainithe
Sochar
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7

Laghdú ar Luach na Sócmhainní Seasta

Nótaí
15

4,972

6,604

16(a)

20,743

(2,171)

Soláthar in aghaidh Laghdaithe ar Luach na gCistí Caipitil Síl agus Fiontair

16(b)

9,107

3,319

34,822

7,752

Laghdú ar Luach na Sócmhainní Dreasachta Airgid

Nótaí

9

2007

a '000

Soláthar in aghaidh Laghdaithe ar Luach na nInfheistíochtaí

Dímheas ar Shócmhainní Seasta Inláimhsithe

8

2008
b'000

2008

2007

b'000

a '000

Gannchion don Bhliain

17

15

235

Gluaiseacht sa Soláthar in aghaidh Ganncheana don Bhliain

17

(15)

(104)

-

131

(Caillteanas)/Brabús ar Dhíol Sócmhainní Seasta (glan)
Cuimsíonn an caillteanas ar dhíol Sócmhainní Seasta:

2008
Glanleabhar

Brabús/

Díol (Caillteanas)

2007

Brabús/

Glanleabhar

Díol

(Caillteanas)

Suim

Fáltais

ar an Díol

Suim

Fáltais

ar an Díol

b'000

b'000

b'000

a '000

a '000

a '000

23

261

238

323

9

(314)

Infheistíochtaí i Scaireanna

20,587

14,532

(6,055)

28,793

18,974

(9,819)

Cistí Caipitil Síl agus Fiontair

7,514

8,318

804

2,276

3,437

1,161

28,124

23,111

(5,013)

31,392

22,420

(8,972)

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe
Sócmhainní Seasta Airgeadais:
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10

Ranníocaíocht leis an Státchiste
B'ionann agus a4.447m (2007 - a3.100m) an ranníocaíocht iomlán leis an Státchiste i 2008, a mhiondealaítear mar seo:

2008

2007

b'000

a '000

2,781

1,468

261

238

Aisíocaíochtaí Deontas Taighde Eolaíochta agus Teicneolaíochta

734

545

Aisíoc dheontas an Oireachtais - Boird Fiontar Contae

671

849

4,447

3,100

Fáltais Bhreise thar na suimeanna a cuireadh i gcuntas i leabhar meastachán an Rialtais
Ioncam Caipitil Acmhainní Féin (ioncam Tionscnamh Margaidh,
Díol Infheistíochtaí/Aisíoc Tacaíochta Airgeadais)
Ioncam Oibriúcháin Acmhainní Féin (Táillí a Tuilleadh, Ioncam ó Chíosanna)

11

Ranníocaíochtaí ó Eagraíochtaí Eile
2008

2007

Nótaí

b'000

a '000

An tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann (UCNÉ)

11(a)

1,289

1,049

Forbairt na Sionainne

11(b)

659

1,064

Forfás

11(c)

-

(1,629)

1,948

484

(a)

Aistriú é seo ar an deontas a fhaigheann UCNÉ le haghaidh pá agus costas eile a bhaineann leis an tSaotharlann Náisiúnta Méadreolaíochta
(SNM)

(b)

Ranníocaíocht é seo le haghaidh chostais Phá agus Neamhphá na dtrí bhall foirne déag a d'aistrigh ó SFADCo go Fiontraíocht Éireann tar éis
don Aire Fiontar Trádála agus Fostaíochta a fhógairt go dtiocfadh na feidhmeanna faofa agus riartha deontas a bhaineann leis an tionscal
dúchais i Réigiún na Sionainne (seachas cuideachtaí Limistéar Neamhchustaim na Sionainne) ar ais ó SFADCo go Fiontraíocht Éireann.
Tháinig deireadh leis na ranníocaíochtaí seo ar 30 Meitheamh 2008.

(c)

Rinne Fiontraíocht Éireann an ranníocaíocht le Forfás d'fhonn costais phinsean na mball foirne a chuaigh ar scor i 2007 ó Fhiontraíocht
Éireann de réir Chlár Fágála Saorálaí na bliana 2006 a ghlanadh. Ó 2008 amach is é Forfás atá freagrach as na costais seo.
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12

Cuntas Caipitil
2007

2008
b'000

b'000

a'000

209,751

Iarmhéid Tosaigh

a'000
208,035

Glanghluaiseachtaí ar:
Sócmhainní Seasta Inláimhsithe
Infheistíochtaí i Scaireanna
Cistí Caipitil Síl agus Fiontair
Aistriú chun an Chuntais Chaipitil agus Chaiteachais
Iarmhéid Deiridh

13

15,944

(1,719)

(10,628)

(2,944)

(8,687)

6,379
(3,371)

1,716

206,380

209,751

Cuntas Airleacan an Stáit
Nótaí

Iarmhéid Tosaigh

2008

2007

b'000

a '000

3,725

1,196

3,930

2,529

7,655

3,725

Aistriú ón gCuntas Caipitil agus Caiteachais i leith
Sócmhainní Dreasachta Airgid
Iarmhéid Deiridh

14

17

Cánachas
Forálann Alt 227 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, go bhfuil ioncam na gcomhlachtaí stáit neamhthráchtála saor ó cháin ach
amháin má bhíonn an t-ús infhaighte faoi réir cánach ag an bhfoinse (m.sh. DIRT - cáin choinneála ar ús taisce). Cuirtear glanmhéid an
ioncaim seo do shochar an Chuntais Ioncaim agus Chaiteachais.
Tá Fiontraíocht Éireann faoi réir cánacha fostóra in Éirinn agus comhlíonann sí na dualgais a bhaineann leo maidir le siarchoinneáil,
tuairisciú agus íocaíocht. I dtíortha áirithe ina mbíonn sí ag oibriú, tá dearbhú faighte nach bhfuil feidhm leis na cánacha fostaíochta
áitiúla, de bhun an ailt faoi Sheirbhísí Rialtais sa chomhaontú faoi chánachas dúbailte a bhaineann le hábhar. Tá dearbhú faighte freisin
nach bhfuil an díolúine de bhun an ailt faoi Sheirbhísí Rialtais bailí in dhá dhlínse (an Fhrainc agus an Bheilg), mar ar éilíodh an díolúine
roimhe seo. Tá soláthar ionann agus a0.434m déanta le haghaidh dliteanas go dtí 31 Nollaig 2008.
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Sócmhainní Seasta Inláimhsithe
Talamh,

Fearais do-aistrithe,

Foirgnimh

Feistis,

& Léasacht

Mótar-

Ríomhairí &

Feabhais

Fheithiclí

Déantús Ealaíne

Iomlán

b'000

b'000

b'000

b'000

Ar 1 Eanáir 2008

46,137

212

5,331

51,680

Breiseanna

18,740

-

2,200

20,940

(514)

-

(735)

(1,249)

64,363

212

6,796

71,371

36,422

Costas

Díol
Ar 31 Nollaig 2008

Dímheas
31,774

132

4,516

Muirear don Bhliain

4,430

34

508

4,972

Díol

(491)

-

(735)

(1,226)

35,713

166

4,289

40,168

Ar 31 Nollaig 2008

28,650

46

2,507

31,203

Ar 31 Nollaig 2007

14,363

80

815

15,258

Ar 1 Eanáir 2008

Ar 31 Nollaig 2008

Glanmhéid Leabhair
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Sócmhainní Seasta Airgeadais
2008

2007

Nótaí

b'000

a'000

Infheistíochtaí i Scaireanna

16(a)

103,496

113,886

Cistí Caipitil Síl agus Fiontair

16(b)

71,681

80,607

175,177

194,493

Iomlán Sócmhainní Seasta Airgeadais

(a)

Infheistíochtaí i Scaireanna

Luaite

Eile

Infheistíocht i

Infheistíochtaí

Infheistíochtaí

bhFochuideachta

Iomlán

b'000

b'000

b'000

b'000

Nóta (16c)

Nóta (16d)

Costas
22,460

183,797

6

206,263

-

3,712

-

3,712

Coigeartú Athrangaithe

972

(972)

-

-

Aistriú ó Chistí Caipitil Síl agus Fiontair

239

-

-

239

Ar 1 Eanáir 2008
Coigeartú*

-

30,702

-

30,702

Díol agus Díscríobh

(17)

(20,570)

-

(20,587)

Ar 31 Nollaig 2008

23,654

196,669

6

220,329

8,524

83,854

-

92,378

-

3,712

-

3,712

222

(222)

-

-

7,997

12,746

-

20,743

16,743

100,090

-

116,833

Ar 31 Nollaig 2008

6,911

96,579

6

103,496

Ar 31 Nollaig 2007

13,937

99,943

6

113,886

Breiseanna

Soláthar in aghaidh Laghdaithe ar an Luach
Ar 1 Eanáir 2008
Coigeartú*
Coigeartú Athrangaithe
Gluaiseacht sa Bhliain
Ar 31 Nollaig 2008

Glanmhéid Leabhair

*
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Baineann an coigeartú le ceartú ar mhaolaisnéis maidir leis an gcostas agus an soláthar in aghaidh laghdaithe ar luach scaireanna a bhí ar dtús i
seilbh an Aire Airgeadais agus NADCORP agus a aistríodh go Forbairt (mar a bhí) i 1996.
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(b)

Cistí Caipitil Síl agus Fiontair
Cuireann Fiontraíocht Éireann maoiniú Caipitil Síl agus Fiontair ar fáil de bhun Ailt 6 den Acht um Fhorbairt Tionscail, 1995, d'fhonn cabhrú
leis na fiontair méadú agus gníomhaíochtaí nua a fhorbairt nó nuálaíochtaí nó teicneolaíochtaí nua a ghlacadh chucu féin. Aistrítear
airleacain Fhiontraíocht Éireann chun gnóthas infheistíochta agus comhaontaítear iad le maoiniú ón earnáil phríobháideach. Bíonn Bainisteoir
Infheistíochta i mbun gach ciste dá leithéid. Ag seo toradh na bliana:

2008

2007

b'000

a'000

Ar 1 Eanáir

132,686

138,998

Breiseanna

7,934

11,974

(7,514)

(2,276)

(239)

(16,010)

132,867

132,686

52,079

54,321

Costas

Díol agus Díscríobh
Aistriú chun Infheistíochtaí i Scaireanna
Ar 31 Nollaig

Soláthar in aghaidh Laghdaithe ar an Luach
Ar 1 Eanáir
Gluaiseacht sa Bhliain
Aistriú chun Infheistíochtaí i Scaireanna
Ar 31 Nollaig

9,107

3,319

-

(5,561)

61,186

52,079

71,681

80,607

Glanmhéid Leabhair
Ar 31 Nollaig

(c)

Infheistíochtaí Luaite
B'ionann agus a7.140m luach margaidh na n-infheistíochtaí luaite bhí i seilbh ar 31 Nollaig 2008 (2007 - a17.947m).
B'ionann agus a8.153m luach margaidh na n-infheistíochtaí luaite a bhí i seilbh ar 13 Bealtaine 2009

(d)

Infheistíocht i bhFochuideachta
Baineann an infheistíocht a6,000 leis an scairshealbhóireacht 100% sa Maison D’Irlande SARL, cuideachta Fhrancach a bunaíodh le léas na
réadmhaoine Ireland House/Áras Éireann (Maison D’Irlande) i bPáras a bhainistiú.
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Sócmhainní Dreasachta Airgid
T&F

Iarmhéid tosaigh ar 1 Eanáir 2008

aghaidh

Ganncheana

Airgeadais agus

TMC

Tacaíocht

Díscríobh

Iomlán

b'000

c '000

b'000

c '000

683

5,239

(2,197)

3,725
3,935

-

3,935

-

(5)

-

-

(5)

(15)

-

-

(15)

-

-

15

15

Glanghluaiseacht don Bhliain

(20)

3,935

15

3,930

Iarmhéid deiridh ar 31 Nollaig 2008

663

9,174

(2,182)

7,655

Dreasachtaí In-aisghabhála a Íocadh le Cuideachtaí
Dreasachtaí In-aisghabhála a sonraisceadh do Chuideachtaí
Gannchion don Bhliain
Soláthar don Bhliain

18

Soláthar in

& Caipiteal

Féichiúnaithe
2008

2007

c '000

c '000

Fiachóirí Trádála

1,576

1,419

Réamhíocaíochtaí agus Ioncam Fabhraithe

1,457

3,476

CBL In-aisghabhála

205

867

Féichiúnaithe Eile

666

494

3,904

6,256

Suimeanna a bheidh dlite in imeacht bliana:
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Creidiúnaithe
2008

2007

b'000

a'000

5,633

2,994

Suimeanna a bheidh dlite in imeacht bliana:
Creidiúnaithe Trádála

22

8

4,273

3,871

Creidiúnaithe agus Fabhruithe Tacaíochta Airgeadais

509

1,591

Ranníocaíocht leis an Státchiste

637

706

Eile

218

216

11,292

9,386

Asbhaintí Párolla
Fabhruithe

20

Ceangaltais

a)

Léasanna Oibriúcháin
B'ionann agus a9.167m (2007 - a7.595m) na híocaíochtaí a rinneadh de bhun Léasanna Oibriúcháin agus a cuireadh do dhochar na ráiteas
airgeadais. Tá íocaíochtaí ionann agus a7.244m i leith Léasanna Oibriúcháin ar Fhoirgnimh le déanamh i 2009.
Is i leith léasanna a éagann mar a leanas iad:

2008

2007

b'000

a'000

880

2,723

Éag an Léasa
In Imeacht Bliana

b)

Bliain go Cúig Bliana

1,419

941

Tar éis Cúig Bliana

4,945

5,207

7,244

8,871

Ceangaltais Tacaíochta Airgeadais
Meastar gurb ionann agus a614.7m (2007 - a756m) na híocaíochtaí is dócha a thiocfaidh de bharr ceangaltas tacaíochta airgeadais a
rinneadh de réir scéimeanna éagsúla tacaíochta, lena n-áirítear scéimeanna de chuid an AE.

c)

Cistí Caipitil Síl agus Fiontair
Meastar gurb ionann agus a99.5m (2007 - a64m) na híocaíochtaí is dócha a thiocfaidh de bharr ceangaltas Cistí Caipitil Síl agus Fiontar a
rinneadh de réir comhaontas conartha éagsúil.

d)

Ceangaltais Chaipitil
Ní dócha go dtiocfaidh aon íocaíocht ábhartha de bharr ceangaltas tógála caipitil.
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Comhaltaí an Bhoird - Nochtadh Idirbheart
Agus í i mbun gnó, b'fhéidir go bhfaomhfaidh Fiontraíocht Éireann tacaíocht airgeadais agus infheistíochtaí i ngnáthscaireanna agus i
scaireanna tosaíochta agus go ndéanfaidh sí socruithe conartha eile le gnóthais ina bhfuil post nó leas eile ag comhaltaí de Bhord
Fhiontraíocht Éireann.
Ghlac Fiontraíocht Éireann gnáthaimh i gcomhréir leis na treoirlínte a d'eisigh an Roinn Airgeadais maidir le nochtadh leasanna Chomhaltaí
an Bhoird agus chloígh Fiontraíocht Éireann leis na gnáthaimh sin i rith na bliana.
Faomhadh agus íocadh tacaíocht airgeadais agus rinneadh idirbhearta eile le cuideachtaí ina bhfuil post ag Comhaltaí den Bhord nó baint
eile acu leo. Cuimsíonn sé seo ballraíocht ar choistí in institiúidí taighde tríú leibhéal agus scairshealbhú in institiúidí airgeadais a bhfuil leas
acu i gCistí Caipitil Síl agus Fiontar inar infheistigh Fiontraíocht Éireann.
Ag seo na mionsonraí:

2008

2007

c '000

a'000

Tacaíocht Airgeadais a Faomhadh

1,501

927

Tacaíocht Airgeadais a Íocadh

6,401

-

11,147

20,884

Tacaíocht d'Institiúidí Taighde a Íocadh

7,966

21,302

Infheistíochtaí Caipitil Síl agus Fiontar a Íocadh

4,478

5,556

Fáltais ar Infheistíochtaí Caipitil Síl agus Fiontar

939

2,042

1,252

1,242

526

675

Tacaíocht d'Institiúidí Taighde a Faomhadh

Íocaíochtaí le Soláthraithe
Ioncam Eile a Fuarthas

Chomhlíon Comhaltaí an Bhoird agus Fiontraíocht Éireann treoirlínte na Roinne Airgeadais maidir le cásanna leasa phearsanta. I gcásanna
ina bhféadfadh coinbhleacht leasa a bheith ann, ní bhfuair Comhaltaí an Bhoird doiciméadúchán ar an idirbheart a bhí beartaithe ná ní raibh
siad i láthair ná níor ghlac siad páirt sna díospóireachtaí a bhain leis na cúrsaí seo. Tá sceideal de na hidirbhearta seo le fáil ach é a iarraidh.

22

Forbairtí le teacht
Dheimhnigh an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta gur chóir infheistíochtaí i dtionscal dúchasach a bhí i seilbh Fhorbairt na Sionna i 28
cuideachta ainmnithe (gan cuideachtaí Limistéar Neamhchustaim na Sionainne san áireamh) a aistriú chuig Fiontraíocht Éireann. Toisc gur
ritheadh an reachtaíocht a theastaíonn chun éifeacht a thabhairt don aistriú ar 19 Bealtaine 2009, bhí na hinfheistíochtaí fós faoi úinéireacht
Fhorbairt na Sionna ag deireadh na bliana. Ba ionann luach scríofa na n-infheistíochtaí atá le haistriú chuig Fiontraíocht Éireann agus a2.25
milliún an 31 Nollaig 2008.

23

Méid Comparáideach
Rinneadh athgrúpáil agus athshonrú ar fhigiúirí comparáideacha áirithe ar an mbonn céanna ar a bhfuil figiúirí na bliana reatha.

24

Faomhadh na Ráiteas Airgeadais
D'fhaomh Bord Fhiontraíocht Éireann na ráitis airgeadais ar 13 Bealtaine 2009.
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Líonra Oifigí Fhiontraíocht Éireann
Teagmháil ríomhphoist d'fhoireann
Fhiontraíocht Éireann ar fud an domhain

ainmbaiste.sloinne@enterprise-ireland.com

Baile Átha Cliath
An Plaza, Páirc Gnó an Phointe Thoir, Baile Átha Cliath 3

Teil. (01) 727 2000 Facs (01) 727 2020

Líonra Réigiúnach
Oifig

Teileafón

Facs

Seoladh

(061) 777 000

(061) 777 001

4500 Ascaill an Atlantaigh,
Westpark, Sionainn, Co an Chláir

(01) 727 2000

(01) 727 2020

An Plaza, Páirc Gnó an Phointe Thoir, Baile Átha Cliath 3

(090) 648 7100

(090) 648 7101

Auburn, Bóthar Bhaile Átha Cliath,
Baile Átha Luain, Co na Iarmhí

(042) 935 4400

(042) 935 4401

Páirc Thionsclaíoch Finnabair, Dún Dealgan, Co. Lú

(071) 915 9700
(074) 916 9800

(071) 915 9701
(074) 916 9801

Páirc Ghnó & Teicneolaíochta Finisklin, Sligeach
Teach Portland, Bóthar an Phoirt, Leitir Ceanainn,
Co. Dhún na nGall

(061) 777 000

(061) 777 001

4500 Ascaill an Atlantaigh,
Westpark, Sionainn, Co an Chláir

(051) 333 500

(051) 333 501

Páirc Thionsclaíoch Phort Láirge,
Bóthar Chorcaí, Port Láirge

Corcaigh

(021) 480 0200

(021) 480 0271

Cill Airne

(064) 71600

(064) 71601

Teach Tionscail, Ascaill Rossa,
Baile an Easpaig, Corcaigh
57 An Phríomhshráid, Cill Airne, Co. Chiarraí

(091) 735 900

(091) 735 902

Páirc Ghnó an Bhaile Bháin, Gaillimh

Ceanncheathrú Náisiúnta
Fiontraíocht & Forbairt Réigiúnach
Sionainn

Baile Átha Cliath/An tOirthear Láir
Baile Átha Cliath

Lár Tíre
Baile Átha Luain

An tOirthuaisceart
Dún Dealgan

An tIarthuaisceart
Sligeach
Leitir Ceanainn

An tIarthar Láir
Sionainn

An tOirdheisceart
Port Láirge

An tIardheisceart

An tIarthar
Gaillimh
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Líonra Oifigí Fhiontraíocht Éireann

Líonra Oifigí Idirnáisiúnta
Oifig

Teileafón

Facs

Seoladh

Amstardam

+(31 20) 676 3141

+(31 20) 671 6895

World Trade Centre, Strawinskylaan 861,
1077 XX, Amsterdam, An Ísiltír

An Bhruiséil

+(32 2) 673 9866

+(32 2) 672 1066

Parc Léopold, Rue Wiertz 50 Wiertzstraat,
Bruxelles 1050 Brussel, An Bheilg

Glaschú

+(44 141) 332 3015

+(44 141) 332 0254

10 Claremont Terrace, Glasgow G3 7XR,
Albain

Londain

+(44 20) 7438 8700

+(44 20) 7438 8749

2nd Floor, Shaftesbury House,
151 Shaftesbury Avenue,
London WC2H 8AL, Sasana

Páras

+(33 1) 5343 1200

+(33 1) 4742 8476

33 rue de Miromesnil, 75008 Paris,
An Fhrainc

Stockholm

+(46 8) 459 21 60

+(46 8) 661 75 95

Box 5737, Sibyllegatan 49,
114 87 Stockholm, An tSualainn

Tuaisceart na hEorpa

An Ghearmáin, Lár agus Oirthear na hEorpa, an Rúis agus Comhlathas na Stát Neamhspleách
Búdaipeist

+(36 1) 301 4950

+(36 1) 301 4955

Bank Center, Gránit Torony,
Szabadság tér 7, 1054 Budapest,
An Ungáir

Düsseldorf

+(49 211) 470 590

+(49 211) 470 5932

Rolandstr. 44, 40476 Düsseldorf,
An Ghearmáin

Moscó

+(7 495) 937 5943

+(7 495) 680 5362

f/ch An Rannóg Tráchtála,
Ambasáid na hÉireann, Grokholski Pereulok 5,
Moscó, An Rúis

Prág

+(420) 257 199 621

+(420) 257 532 224

An Rannóg Tráchtála, Ambasáid na hÉireann,
Trziste 13, 118 00 Prague 1,
Poblacht na Seice

Vársá

+(48 22) 583 1200

+(48 22) 646 5015

An Rannóg Tráchtála, Ambasáid na hÉireann,
ul.Mysia 5, 00-496 Vársá, An Pholainn

Deisceart na hEorpa, An Meánoirthear, an Afraic agus Meiriceá Laidineach
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Dubai

+(971 4) 329 8384

+(971 4) 329 8372

PO Box 115425, Dubai, UAE

Madrid

+(34 91) 436 4086

+(34 91) 435 6603

Casa de Irlanda, Paseo de la Castellana
46 – 3, 28046 Maidrid, Spáinn

Meicsiceo

+(52 55) 52509311

Milano

+(39 02) 8800991

+(39 02) 8690243

Via S. Maria Segreta 6, 20123 Milano, An Iodáil

Riyadh

+(966 1) 488 1383

+(966 1) 488 1094

f/ch Ambasáid na hÉireann, PO Box 94349,
Riyadh 11693, An Araib Shádach

Sao Paulo

+(55 11) 28474518

+(55 11) 28474550

Avenida Paulista, 2300 – andar Pilotis,
Cerqueira Cesar, Sao Paulo 01310-300
An Bhrasaíl
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Av. Homero 109 D-904, Col. Polanco
CP11560, Meicsiceo

Líonra Oifigí Fhiontraíocht Éireann

Meiriceá Thuaidh
Bostún

+(1 617) 292 3001

+(1 617) 292 3002

50 Milk Street, 20th Floor, Boston,
MA 02109, Stáit Aontaithe Mheiriceá

Nua Eabhrac

+(1 212) 371 3600

+(1 212) 371 6398

Ireland House, 345 Park Avenue,
17th Floor, New York,
NY 10154-0037, Stáit Aontaithe Mheiriceá

Silicon Valley

+(1 650) 329 1414

+(1 650) 329 1818

100 Hamilton Avenue, Suite 130,
Palo Alto, CA 94301, Stáit Aontaithe Mheiriceá

Toronto

+(1 416) 934 5033

+(1 416) 928 6681

Suite 1501, 2 Bloor Street West,
Toronto, Ontario, M4W 3E2, Ceanada

Béising

+(86 10) 8448 8080

+(86 10) 8448 4282

An Rannóg Tráchtála, Ambasáid na hÉireann,
C612A Office Building, Beijing Lufthansa
Centre, No. 50 Liangmaqiao Road,
Chaoyang District, Béising 100016, An tSín

Guangzhou

+(86 20) 8666 2450

+(86 20) 8666 2171

Room 501, Commercial Tower of China
Hotel, Liuhua Road, Guangzhou,
510015, An tSín

Hong Kong

+(852) 2845 1118

+(852) 2845 9240

Room 2107 Tower 2, Lippo Centre,
89 Queensway, Admiralty, Hong Kong,
An tSín

Kuala Lumpur

+(60 3) 2164 0616

+(60 3) 2164 0619

Ireland House, 5th Floor South Block,
The Amp Walk, 218 Jalan Ampang,
50450 Kuala Lumpur, An Mhalaeisia

Deilí Nua

+(91 11) 42403178

+(91 11) 42403177

An Rannóg Tráchtála, Ambasáid na hÉireann
230 Jor Bargh, New Delhi 110 003, An India

Seoul

+(82 2) 755 4767/8

+(82 2) 757 3969

13th Floor, Leema Building,
146-1 Susong-dong,
Jongro-ku, Seoul 110-755, An Chóiré

Shanghai

+(86 21) 6279 7088

+(86 21) 6279 7066

An Rannóg Tráchtála, Ard-Chonsalacht na
hÉireann, Suite 700A, Shanghai Centre,
1376 Nanjing Road West,
Shanghai 200040, An tSín

Singeapór

+(65) 6733 2180

+(65) 6733 0291

Ireland House, 541 Orchard Road
#08-00, Liat Towers, Singapore 238881

Sydney

+(61 2) 9273 8514

+(61 2) 926 49589

Level 26, 1 Market Street, Sydney,
NSW 2000, An Astráil

Tóiceo

+(81 3) 3263 0611

+(81 3) 3263 0614

Ireland House, 2-10-7 Kojimachi,
Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0083,
An tSeapáin
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www.enterprise-ireland.com
An Plaza, Páirc Gnó an Phointe Thoir, Baile Átha Cliath 3
Teil. (01) 727 2000
Facs (01) 727 2020

Is féidir an Tuarascáil Bhliantúil seo agus na Cuntais a léamh ar líne ag:
www.enterprise-ireland.com/annualreport2008/gaeilge
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