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Don Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta 

De réir an Achta um Fhorbairt Tionscail 
(Fiontraíocht Éireann) 1998, tá a tuarascáil agus 
a cuid cuntas á gcur i láthair ag Fiontraíocht 
Éireann don bhliain dar críoch 31 Nollaig, 2012.

Frank Ryan, 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Hugh Cooney, 
Cathaoirleach
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FOSTAITHE I gCLIANTCHUIDEACHTAÍ 
FHIONTRAÍOCHT ÉIREANN AG 
DEIREADH 2012

145,460 
AN LÍON DAOINE LÁNAIMSEARTHA

23,991 
AN LÍON DAOINE PÁIRTAIMSEARTHA

€16.2bn
LUACH NA nONNMHAIRÍ A 
RINNE CLIANTCHUIDEACHTAÍ 
IN 2012

€6,209m
AN RÍOCHT AONTAITHE€1,782m

SAM AGUS CEANADA

€138m
MEIRICEÁ LAIDINEACH

€1,022m
AN ÁISE/AN 
tAIGÉAN CIÚIN

€1,750m
DEISCEART NA HEORPA, 
AN MEÁNOIRTHEAR AGUS 
AN AFRAIC

€2,155m
TUAISCEART NA hEORPA

€1,764m
AN GHEARMÁIN/LÁR AGUS 
OIRTHEAR NA hEORPA/
AN RÚIS

ONNMHAIRÍ CHLIAINT FHIONTRAÍOCHT ÉIREANN DE RÉIR CRÍCHE 2012

8%+

20%+

17%+

€739m
AN CHUID EILE 
DEN DOMHAN**

3%-
24%+

2%+

1%+

3%+

CLIANTCHUIDEACHTA RANNPHÁIRTEACH I 
dTIONSCADAIL SHUNTASACHA T&F DAR 
CAITEACHAS OS CIONN €100K SA BHLIAIN

798

ÁR nINFHEISTÍOCHT I mBONNEAGAR EOLAÍOCHTA AGUS 
TEICNEOLAÍOCHTA IN EARNÁLACHA TRÍÚ LEIBHÉAL/
TAIGHDE AGUS FIONTRAÍOCHTA

€87m

CISTÍ IOMLÁNA I gCISTÍ BAINISTITHE CAIPITEAL SÍL 
AGUS FIONTAIR, LE RANNPHÁIRTÍOCHT 
FHIONTRAÍOCHT ÉIREANN

€645m
INFHEISTÍOCHT CHOTHROMAIS AGUS 
CAIPITEAL FIONTAIR FHIONTRAÍOCHT 
ÉIREANN I bhFIONTAIR NA hÉIREANN

€64m

ÁR nINFHEISTÍOCHT I LÁIDRIÚ AN CHUMAIS 
CHEANNAIREACHTA I bhFIONTAIR NA hÉIREANN

€27m
PRÍOMHOIFIGIGH FEIDHMIÚCHÁIN AGUS 
BAINISTEOIRÍ RANNPHÁIRTEACH I gCLÁIR 
FORBARTHA UM BAINISTIÚ CEANNAIREACHTA 
FHIONTRAÍOCHT ÉIREANN

295

FÁS AR ONNMHAIRÍ DE RÉIR NA hEARNÁLA IN 2012

EOLAÍOCHTAÍ 
BEATHA; 
INNEALTÓIREACHT; 
PÁIPÉAR, CLÓ AGUS 
PACÁISTIÚ; 
LEICTREONAIC AGUS 
TEICNEOLAÍOCHT 
GHLAN +€347m 

16%
TÓGÁIL AGUS 
TOMHALTÓIRÍ 
+€63m 

3%
SEIRBHÍSÍ A 
THRÁDÁILTEAR 
GO hIDIRNÁISIÚNTA 
+€198m 

14%
BOGEARRAÍ & AN 
EARNÁIL PHOIBLÍ 
+€163m  

19%
BIA AGUS 
DEOCHANNA 
+€195m 

2.3%

6.3% FÁS DON BHONN CLIANT IOMLÁN +€966M

€18bn+
CAITEACHAS CHLIANTCHUIDEACHTAÍ 
FHIONTRAÍOCHT ÉIREANN I 
nGEILLEAGAR NA hÉIREANN IN 2012

€100k +

CLIANTCHUIDEACHTA RANNPHÁIRTEACH I 
dTIONSCADAIL MHÓRA T&F DAR 
CAITEACHAS OS CIONN €1M SA BHLIAIN

134€1m +

2

FIONTRAÍOCHT ÉIREANN   
I gCOMHPHÁIRTÍOCHT LE   
TIONSCAL NA hÉIREANN

Is í Fiontraíocht Éireann an eagraíocht rialtais a bhfuil freagracht uirthi as 
forbairt agus fás na bhfiontar Éireannach i margaí domhanda. Oibrímid i 
gcomhpháirtíocht le fiontair Éireannacha chun cabhrú leo tosú, fás, nuáil 
agus díolacháin onnmhairí a bhaint amach ar mhargaí domhanda. Is iad ár 
spriocanna tacú le fás eacnamaíoch inbhuanaithe agus le forbairt réigiúnach 
agus fostaíocht a aimsiú.

* Cuimsítear margaí thar lear nach bhfuil sonraithe ag ár gcliaint faoin gcuid eile den domhan
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Bhain cliantchuideachtaí 
Fhiontraíocht Éireann 
díolacháin churiarrachta 
onnmhairí €16.2bn in 2012. 
Tháinig fás suntasach 
ó mhargaí Mheiriceá 
Thuaidh agus na hÁise-an 
Aigéin Chiúin. Bhí fás 11% 
ar onnmhairí san earnáil 
neamhbhia, agus bhí méadú 
2.3% ar onnmhairí san earnáil 
bia.

Bhunaigh ár gcliaint 
383 láithreacht thar lear 
den chéad uair agus 
ghnóthaíodar 777 custaiméir 
idirnáisiúnta suntasach nua, 
agus d’aimsigh gnólachtaí 
nuathionscanta ardacmhainne 
104 cliant idirnáisiúnta nua - 
baineadh an méid sin ar fad 
amach le cúnamh suntasach ó 
Fhiontraíocht Éireann. 

Sheolamar Rannóg um 
Onnmhaireoirí Féideartha nua 
chun freastal ar riachtanas na 
gcomhlachtaí Éireannacha atá 
ag onnmhairiú den chéad uair.

Bhí thart ar 798 
cliantchuideachta páirteach i 
dtionscadail shuntasacha T&F 
le caiteachas os cionn €100k 
in aghaidh na bliana, agus 
chaith 134 cliantchuideachta 
suntasach taighde breis agus 
€1m in aghaidh na bliana ar 
T&F. 

Sonraíonn an tiomantas 
a thug an Kerry Group dá 
Ionad Teicneolaíochta agus 
Nuálaíochta Domhanda 
€100m a chur ar bun i gCo. 
Chill Dara an infheistíocht 
aonair is mó i nuálaíocht bhia 
a rinne cuideachta in Éirinn 
riamh.

Sheolamar an clár Technology 
Gateway chun tacú leis an 
gcéad ghlúin eile d’ionaid 
arna dtreorú ag tionscal sna 
hinstitiúidí teicneolaíochta; 
d’fhaomhamar an chéad 
dá thionscadal ar thacaigh 
an Lárionad Taighde 
Idirnáisiúnta Fuinnimh leo, 
agus, i gcomhpháirtíocht le 
GFT Éireann, bhunaíomar trí 
Ionad Teicneolaíochta i réimsí 
na seirbhísí airgeadais, na 
nuálaíochta ríomhfhoghlama 
agus na néalríomhaireachta.

Thacaigh Fiontraíocht 
Éireann le 97 cuideachta 
nuathionscanta ardacmhainne 
(HPSU) san iomlán - an líon 
ab airde riamh. Díobh sin, 
threoraigh fiontraithe thar lear 
12 cheann, bhí 14 cinn ina mac-
chuideachtaí ó thaighde agus 
threoraigh banfhiontraithe 
ocht gcinn.

D’fhorbraíomar Ciste 
píolótach nua um 
Fhéidearthacht Iomaíoch 
agus thacaíomar le 60 
tionscadal luathchéime san 
iomlán trínár gCiste um Thús 
Iomaíoch.

Thug ár dtaispeántas bliantúil 
‘Smaointe Maithe’, atá ar an 
tionól is mó aireagóirí agus 
infheisteoirí sa tír, tús eolas 
ar 19 aireagán do bhreis agus 
300 duine, infheisteoirí agus 
comhpháirtithe gnó féideartha 
ina measc. 

BUAICPHOINTÍ 2012
NA hINFHEISTÍOCHTAÍ A RINNEAMAR 
AGUS NA TORTHAÍ A BAINEADH AMACH



5

Ghlac tuairim is 521 
duine aonair páirt i gcláir 
fiontraíochta ar thacaigh 
Fiontraíocht Éireann leo, 
lena n-áirítear New Frontiers, 
IdeaGen, EnterpriseSTART, 
Clár Luathaithe Fáis Idirlín 
(iGAP) agus Food Works. 

Bhunaíomar Rannóg um 
Micrifhiontair agus Gnóthais 
Bheaga nua agus ionad barr 
feabhais den scoth d’fhonn 
tacú le micrifhiontair agus le 
gnóthais bheaga. 

Chruthaíomar Scéim Caipitil 
Forbartha nua €225m 
chun aghaidh a thabhairt 
ar an mbearna cistithe do 
chuideachtaí dúchasacha 
meánmhéide.

D’infheistigh Fiontraíocht 
Éireann, i gcomhpháirtíocht 
leis an gCúlchiste Náisiúnta 
Pinsean (NPRF), i Sofinnova 
Ventures agus sheolamar dara 
glao €60m ar bhainisteoirí 
ciste idirnáisiúnta trí Chiste 
Nuálaíochta Éireann. 

Ghlac thart ar 295 
feidhmeannach i 
gcliantchuideachtaí páirt 
i mórchláir forbartha 
bainisteoireachta, agus 
ghlac 716 feidhmeannach 
páirt i ngearrchláir forbartha 
bainisteoireachta. 

Thacaíomar le 144 
tionscnamh gnó bharainnigh 
i gcliantchuideachtaí, lena 
n-áirítear 17 mórthionscadal 
LeanTransform. 

Reáchtáil ár  
bhfoireann um Sholáthar 
Poiblí breis agus 120 cruinniú 
tionscnaimh idir soláthraithe 
agus ceannaitheoirí, agus 
ghlac beagnach 700 
cliantchuideachta páirt i 
19 n-ócáid forbartha eolais 
agus cumais a bhaineann le 
soláthar poiblí. 

D’fhorbair ár bhfoireann um 
Fhoinsiú Domhanda straitéis 
chomhghníomhaireachta le 
GFT Éireann chun cabhrú 
le cuideachtaí Éireannacha 
tuilleadh gnó a ghnóthú 
trí fhoinsiú domhanda na 
gcorparáidí ilnáisiúnta.

€16.2bn
DÍOLACHÁIN CHURIARRACHTA 

ONNMHAIRÍ 



€1m
EISÍOCAÍOCHTAÍ LE 
GNÍOMHAIREACHTAÍ 
STÁIT EILE  
(GFT ÉIREANN) 

€56m
CISTÍ A RIARADH AR 
SON TRÍÚ PÁIRTITHE

€82m
GLANCHOSTAS 
OIBRIÚCHÁIN

€194m
CISTIÚ 
D’FHORBAIRT 
FIONTAR

LEITHDHÁILEADH CISTÍ
FHIONTRAÍOCHT ÉIREANN

Iomlán €333m
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1. Maoiniú chun Cumas a Fhorbairt  €27m

2. Maoiniú le haghaidh Acmhainne  €16m 

3. Infheistíocht Chothromais agus Caipiteal Fiontair €64m

4.  Bonneagar Teicneolaíochta agus Eolaíochta  €87m  
 (lena n-áirítear cláir in ardteicneolaíocht)  

 Iomlán €194m

CISTIÚ 
D’FHORBAIRT 
FIONTAR

1

2

3

4

5

1.  An Ciste Infheistíochta Déiríochta  €12m

2. An Ciste Infheistíochta Mairteola agus Caoireola  €9m

3. Ionaid Nuálaíochta Gnó  €2m

4. Comhairle Cheardaíochta na hÉireann  €3m 

5.  Boird Fiontar Contae  €30m 
  Iomlán €55.8m

CISTÍ A RIARADH  
AR SON 
GNÍOMHAIREACHTAÍ 
TRÍÚ PÁIRTÍ IN 2012

1

2

3
4

1.  Líonra Seirbhísí Cliant  €31m

2.  Líonra Oifigí Thar Lear  €21m

3. Líonra Oifigí Réigiúnacha  €5m

4. Tacaíocht don Eolaíocht agus don Nuálaíocht  €14m

5. Tacaíocht do Sheirbhísí Corparáideacha  €11m

 Iomlán  €82m

GLANCHOSTAIS 
OIBRIÚCHÁIN 1

2

3

4

5
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FEIDHMÍOCHT FOSTAÍOCHTA NA GCLIANT DE RÉIR RÉIGIÚIN 2012 

MIONDEALÚ AR FHOSTAÍOCHT LÁNAIMSEARTHA DE RÉIR RÉIGIÚIN 2012

Réigiún Fostaíocht Lánaimseartha Gnóthachain Caillteanais Glan-Athrú

Baile Átha Cliath-an tOirthear Láir 63,719 5,656 4,146 1,510

Lár Tíre 7,537 606 501 105

An tIarthar Láir 13,339 1,060 844 216

An Teorainn 16,679 1,448 978 470

An Deisceart 33,950 3,293 2,299 994

An tIarthar 10,236 798 755 43

Iomlán 145,460 12,861 9,523 3,338

COSTAS IN AGHAIDH AN PHOIST

Coinníodh costas 2012 in aghaidh an phoist (praghsanna 2012). 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. Tá figiúirí costais in aghaidh an phoist (in €) mar seo a leanas:

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1997/03 1998/04 1999/05 2000/06 2001/07 2002/08 2003/09 2004/10 2005/11 2006/12

€10,528

€9,146

€6,070

€4,463

€6,674

€8,132

€12,342
€12,786

€12,229
€12,597
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Bhain cliantchuideachtaí 
díolacháin churiarrachta 
onnmhairí amach athuair. Tar 
éis do na honnmhairí a dhíol 
cuideachtaí dúchasacha athshlánú 
thar leibhéil réamhchúlaithe lena 
luach ab airde riamh a bhaint 
amach in 2011, gnóthaíonn 
díolacháin onnmhairí €16.2bn do 
2012 curiarrachtaí athuair anois. 
Shonraigh sé sin an fheidhmíocht 
onnmhairí ab fhearr riamh de 
chuid tionscal faoi úinéireacht 
Éireannach.

In ainneoin na timpeallachta 
eacnamaíche dúshlánaí, lean 
cuideachtaí Éireannacha ar 
aghaidh lena dtiomantais do T&F 
agus do nuálaíocht a 

thaispeáint. I mbliana, chonacthas 
an infheistíocht aonair is mó i 
nuálaíocht bhia a rinne cuideachta 
in Éirinn riamh, mar gheall ar an 
tiomantas a thug an Kerry Group 
do €100m a infheistiú in Ionad 
Teicneolaíochta agus Nuálaíochta 
Domhanda a fhorbairt sa Nás,  
Co. Chill Dara.

Cruthóidh an t-ionad, a 
bheidh cistithe go páirteach 
ag infheistíocht shuntasach ó 
Fhiontraíocht Éireann, fostaíocht 
bhuan ardchaighdeáin do 800 
duine. Tríd an léiriú muiníne 
seo as geilleagar na hÉireann 
agus as caighdeán na gcéimithe 
Éireannacha bia-eolaíochta, 
tá Éire ar thús na nuálaíochta 
bia domhanda, agus cabhróidh 

sé leis na huaillmhianta atá ag 
cuideachtaí Éireannacha eile 
a ardú chun a bheith ar thús a 
réimsí féin. 

Ceann de na torthaí is suntasaí 
d’Fhiontraíocht Éireann in 2012 
ba ea an tiomantas do nuálaíocht 
a thug ár gcliantchuideachtaí 
agus gur léiríodh a rath i margaí 
idirnáisiúnta faoi dheireadh i dtús 
an fhíorfháis ar phoist sa tír seo. In 
2012, chonaiceamar gnóthachan 
glan láidir maidir le fostaíocht den 
chéad uair ó thús na géarchéime 
domhanda airgeadais, toisc gur 
cruthaíodh 3,338 post i rith 2012 
agus thug cliantchuideachtaí 
tiomantas do 7,000 post sa bhreis 
a chruthú. 

RÁITEAS
AN CHATHAOIRLIGH 

Measann Fiontraíocht Éireann a rath ó thaobh rath a 
cliantchuideachtaí de agus, ar an mbonn sin, bliain mhaith a 
bhí sa bhliain 2012. 
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Ar na fógraí suntasacha, 
d’fhógair Eishtec, an soláthraí 
réiteach teagmhála custaiméirí, 
pleananna le 250 post nua a 
chruthú i gCo. Loch Garman agus 
d’oscail Dawn Meats a shaoráid 
phróiseála mairteola a tógadh 
le sainchuspóir i gCo. Phort 
Láirge. Tá tacaíocht á tabhairt 
ag Fiontraíocht Éireann don dá 
infheistíocht.

Tá na cuideachtaí a dtacaímid 
leo, bíodh siad mór nó beag, 
ina gcuid thábhachtach d’uige 
shóisialta agus eacnamaíoch gach 
contae agus baile sa tír. B’ionann 
fostaíocht dhíreach iomlán ag 
ár gcliaint agus 169,451 amhail 
deireadh 2012, agus, trí níos 
mó ná €18bn a chaitheamh sa 
gheilleagar náisiúnta, tacaíonn 
na cuideachtaí sin leis an oiread 
sin fostaíochta beagnach arís go 
hindíreach. Is cinnte gur seaimpíní 
iad laistigh de thionscal na 
hÉireann.

Ba mhaith liom buíochas a 
ghabháil leis na ranna Rialtais uile 
a thug tacaíocht d’Fhiontraíocht 
Éireann i rith 2012: an Roinn 
Post, Fiontar agus Nuálaíochta; 
Roinn an Taoisigh; an Roinn 
Gnóthaí Eachtracha agus Trádála; 
an Roinn Airgeadais; an Roinn 
Talmhaíochta, Bia agus Mara; an 
Roinn Oideachais agus Scileanna; 

an Roinn Caiteachais Phoiblí 
agus Athchóirithe; an Roinn 
Cumarsáide, Fuinnimh agus 
Acmhainní Nádúrtha agus an 
Roinn Comhshaoil, Pobail agus 
Rialtais Áitiúil.

Ba mhaith liom buíochas 
a ghabháil freisin leis na 
heagraíochtaí eile go léir ar 
oibrigh Fiontraíocht Éireann i 
gcomhpháirt leo, lena n-áirítear 
GFT Éireann, Forfás, na Boird 
Fiontar Contae agus Cathrach, 
Fondúireacht Eolaíochta Éireann, 
Bord Bia, SOLAS, Bord Iascaigh 
Mhara, Údarás na Gaeltachta, 
Forbairt na Sionna, an tÚdarás 
um Ard-Oideachas, agus 
gníomhaireachtaí eile Stáit, 
cumainn thionsclaíocha agus 
institiúidí eile tríú leibhéal.

Tá réim nua uile-oileáin ag baint le 
gach gné de bheartas an Rialtais 
anois, agus tá dlúthchaidreamh 
oibre curtha ar bun idir 
Fiontraíocht Éireann, Invest 
Northern Ireland agus IdirThrádáil 
Éireann.

D’fhonn an toradh is fearr is 
féidir a fháil ar infheistíocht 
an airgid phoiblí, tá an Bord 
tugtha do 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. Tar éis 
an athbhreithnithe ar an gCód 
Cleachtais um Rialachas 
Comhlachtaí Stáit, 2009, tá 
Fiontraíocht Éireann tar éis 
athbhreithniú a dhéanamh ar 
a próisis chun comhlíonadh 
leanúnach a chinntiú. 

Le linn 2012, chuaigh triúr de 
chomhaltaí Bhord Fhiontraíocht 
Éireann ar scor. Thar ceann an 
bhoird, ba mhaith liom buíochas 
a ghabháil le Gearóid Doyle, le 
Máire Ní Thuathail agus le Helen 
Nugent as a ndíograis agus as an 
obair a rinne siad le linn dóibh a 
bheith in oifig.

Mar fhocal scoir, ba mhaith 
liom buíochas a ghabháil le 
foireann Fhiontraíocht Éireann 
as gach iarracht a rinne siad 
i rith 2012. Tá a ngairmiúlacht 
agus a ndíograis dhiongbháilte 
leanúnach ríthábhachtach chun 
rath fhiontraíocht na hÉireann a 
chinntiú.

Hugh Cooney, Cathaoirleach

€18bn
CAITEACHAS CHLIANTCHUIDEACHTAÍ

FHIONTRAÍOCHT ÉIREANN SA 
GHEILLEAGAR NÁISIÚNTA
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I rith 2012, d’éirigh linn ár 
bpríomhspriocanna onnmhairithe 
agus nuálaíochta go léir a bhaint 
amach. A bhuí le honnmhairí, 
ag an méid ab airde riamh de 
€16.2bh, bhí feidhmíocht bliain 
amháin chun tosaigh lenár sprioc 
€16bn do dheireadh 2013. Bhí dhá 
phríomhtháscaire feidhmíochta 
chun tosaigh lena sprioc freisin, 
is iad sin: líon na gcuideachtaí 
a bhí páirteach i dtionscadail 
shuntasacha T&F le caiteachas os 
cionn €100k in aghaidh na bliana, 
agus líon na gcuideachtaí a bhí 
páirteach i dtionscadail mhóra 
T&F le caiteachas os cionn €1 
milliún in aghaidh na bliana. 

Tá ról tábhachtach á imirt ag 
Fiontraíocht Éireann ar fud raon 
leathan gníomhaíochtaí atá 
dírithe ar thacaíocht a thabhairt 
do chuideachtaí Éireannacha a 
n-onnmhairí a mhéadú agus poist 
a chruthú. Ag obair lenár Máthair-
Roinn, an Roinn Post, Fiontar 
agus Nuálaíochta, réitíomar an 
bealach le haghaidh rochtain 
fheabhsaithe ar chaipiteal 
fáis do thionscail na hÉireann 

trí Scéim Caipitil Forbartha 
€225m a chruthú. Cabhróidh 
sé seo le haghaidh a thabhairt 
ar an mbearna cistithe do 
chuideachtaí dúchasacha ardfháis 
meánmhéide. Ina theannta sin, 
d’eisíomar dara glao ar Chiste 
Nuálaíochta Éireann, a mheall 
cuideachtaí caipitil fiontair den 
scoth amhail Polaris, DFJ agus 
Sofinnova go hÉirinn cheana.

Céim thábhachtach i dtreo 
ioncam cuideachtaí Éireannacha 
a mhéadú ó na foinsí sin is ea 
bunú foirne tiomanta laistigh 
d’Fhiontraíocht Éireann chun 
cabhrú le cliaint tuilleadh gnó 
a ghnóthú ón earnáil phoiblí 
in Éirinn (Soláthar Poiblí) 
agus ó fhoinsiú domhanda na 
gcuideachtaí ilnáisiúnta. 

D’fhógraíomar dhá thionscnamh 
thábhachtacha a thugann aghaidh 
ar riachtanais na bhfiontar 
beag agus meánmhéide. Ina 
measc siúd, tá an rannóg um 
Onnmhaireoirí Féideartha, a 
dhíríonn tuilleadh ar ghnóthais 
réamh-onnmhairithe atá ag 
féachaint ar dheiseanna thar lear 

den chéad uair. Chabhraigh an 
rannóg seo le 777 cuideachta 
le linn 2012. Ag deireadh na 
bliana, chuireamar Ionad Barr 
Feabhais do Mhicrifhiontair 
chun dea-chleachtais a chinntiú 
maidir leis an soláthar tacaíochta 
do ghnóthais bheaga agus 
mhicreascála agus chun a obair a 
dhéanamh le hOifigí Fiontraíochta 
Áitiúla (LEOnna) in 2013 agus ina 
dhiaidh sin. 

I réimse na ngnólachtaí 
nuathionscanta, mhéadaíomar 
ár bhfócas ar spreagadh 
agus thacaíocht a thabhairt 
d’fhiontraithe ar mná iad. 
Leanamar ar aghaidh lenár 
n-iarrachtaí chun fiontraíocht a 
spreagadh i réigiúin lasmuigh 
de na príomhchathracha 
príomha trínár gcláir réigiúnacha 
dhreasaithe agus imeachtaí agus 
Éire a chur chun cinn tuilleadh 
mar shuíomh le haghaidh 
‘fiontraithe atá soghluaiste go 
hidirnáisiúnta’. 

D’fhonn tacú lenár mbonn 
cliant reatha de ghnólachtaí 
nuathionscanta ardacmhainne, 

TEACHTAIREACHT ÓN 
bPRÍOMHOIFIGEACH    
FEIDHMIÚCHÁIN 

Ba í 2012 an chéad bhliain iomlán ó cuireadh Plean 
Gníomhaíochta an Rialtais do Phoist chun feidhme. 
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d’fhorbraíomar Clár Fáis 
Luathaithe chun cabhrú leis 
na cuideachtaí seo díolacháin 
onnmhairí a ghnóthú ar bhealach 
níos gasta. Leanamar ar aghaidh 
freisin de bheith ag obair le 
cuideachtaí bunaithe chun cabhrú 
leo cumas a fhorbairt agus 
iomaíochas a mhéadú, nuálaíocht 
a shaothrú agus dul san iomaíocht 
i margaí idirnáisiúnta.

Leanamar orainn Éire agus 
cuideachtaí Éireannacha a 
chur chun cinn gan stad ar an 
ardán náisiúnta. Bhí cuid mhór 
buaicphointí sa chlár seo le 
linn 2012, lena n-áirítear na 
naisc mhéadaithe a cruthaíodh 
idir Éirinn agus an tSín, tríd an 
gcuairt a thug Xi Jinping, atá mar 
Uachtarán na Síne anois, ar Éirinn 
i mí Feabhra, agus an misean 
trádála agus infheistíochta seacht 
lá sa tSín ar thug cuideachtaí 
na hÉireann faoi i mí an Mhárta, 
faoi threoir Enda Kenny TD, an 
Taoiseach, agus Richard Bruton 
TD, an tAire Poist, Fiontraíochta 
agus Nuálaíochta. 

D’imir an ghéarchéim 
eacnamaíoch dhomhanda le 
déanaí tionchar dosheachanta ar 
ár gcliaint. Dá bhrí sin, trí úsáid a 
bhaint as polasaithe coimeádacha 
stuama cuntasaíochta, léiríomar 
an méid sin inár gcuntais trí 
sholáthar dár n-infheistíochtaí 
neamhluaite a shocrú atá níos 
mó ná mar a bhí siad i mblianta 
roimhe seo. Aimseoidh imeacht 
ama agus tosca eacnamaíocha 
domhanda cé acu a bheidh, nó 
nach mbeidh, na soláthairtí seo 

riachtanach. Mar sin féin, táim 
muiníneach go leanfaidh roinnt 
de na cuideachtaí a ndearnamar 
soláthar dóibh ar aghaidh ag 
trádáil agus ag fás sna blianta 
romhainn. 

Ag féachaint ar an timpeallacht 
eacnamaíoch, tá cúis le 
soirbheachas aireach. Bhí méadú 
de thuairim is 0.9 faoin gcéad ar 
OTI na hÉireann le bliain anuas, 
agus bhí méadú de thuairim is 
1.4 faoin gcéad ar OTN. Mar an 
gcéanna, d’eispéirigh ár gcliaint 
an chéad mhéadú suntasach ar 
fhás post le linn na bliana ó thús 
na géarchéime eacnamaíche 
reatha. 

Mar sin féin, tá dífhostaíocht go 
fóill ag leibhéal ard nach féidir 
glacadh leis. Ós rud é go bhfuil 
fás 3 faoin gcéad ar tí teacht 
ar an ngeilleagar domhanda in 
2013, ní mór do gach duine i 
bhFiontraíocht Éireann a chinntiú 
go bhfuil treoir á tabhairt againn 
dár gcuideachtaí chuig na 
réigiúin sin ar domhan ina bhfuil 
na deiseanna is fearr le fáil agus 
go bhfuil siad chomh hullamh 
agus is féidir dúshláin an fháis a 
chomhlíonadh agus leas a bhaint 
as na deiseanna sin. 

Le trí bliana anuas, thacaíomar 
le níos mó ná 395 cuideachta trí 
thionscnaimh Ghnó Bharainnigh. 
Mar gheall orthu siúd, bhaineadar 
coigiltí bliantúla de na deicheanna 
míle euro go dtí na milliúin euro 
amach. Leanfaimid ar aghaidh 
ag obair lenár gcliaint in 2013 
agus ina dhiaidh chun a scileanna 
ceannaireachta, bainistíochta 

agus díolachán idirnáisiúnta 
a fhorbairt, chun infheistiú 
i dtaighde, chun nuáil agus 
deireadh a chur le diomailt agus 
chun iomaíochas idirnáisiúnta a 
fheabhsú. 

Ba mhaith liom aitheantas 
a thabhairt d’fheidhmíocht 
fhoireann Fhiontraíocht Éireann 
agus buíochas a ghabháil leo as 
a n-obair den scoth. Oibríonn 
ár bhfoirne sa tír seo agus thar 
lear leis na mílte cuideachta 
Éireannach chun iad a nascadh 
le custaiméirí domhanda ar 
fud an domhain. Sa bhliain 
romhainn, beidh dúshláin de 
bhreis le sárú againn de réir mar 
a théimid in oiriúint don laghdú 
ar líon na foirne, agus muid ag 
leanúint orainn de sheirbhísí 
ardchaighdeáin a sholáthar dár 
gcliaint. Tá próiseas i bhfeidhm 
againn chun feabhas leanúnach 
a chur chun feidhme agus chun 
tabhairt faoi na dúshláin sin de 
réir mar a thagann siad chun cinn.

De réir mar a dhéanaimid clár 
2013 de Phlean Gníomhaíochta 
an Rialtais do Phoist a chur 
chun feidhme, tá tuiscint shoiléir 
againn, thar rud ar bith eile, ar ár 
gcuspóirí maidir le fás onnmhairí 
dár gcliantchuideachtaí agus 
táimid buanseasmhach inár 
gcreideamh gur féidir le hÉirinn a 
bheith mar gheilleagar téarnaimh 
na hEorpa. 

Frank Ryan, Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin

IS FÉIDIR LE hÉIRINN A 
BHEITH MAR GHEILLEAGAR 

TÉARNAIMH NA hEORPA
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Sheol an Taoiseach, an 
Tánaiste agus an tAire Post, 
Fiontar agus Nuálaíochta an 
chéad Phlean Gníomhaíochta 
do Phoist an 13 Feabhra, 2012. 

Is é an Plean Gníomhaíochta 
do Phoist, 2013, an dara cuid 
den phróiseas ilbhlianta seo. Is 
é an cuspóir atá leis a bheith 
mar bhonn agus thaca ag 
straitéis an rialtais chun an 
tír bheag is fearr chun gnó a 
dhéanamh ann a dhéanamh 
d’Éirinn agus, mar thoradh 
air sin, poist inbhuanaithe a 
chruthú agus a choinneáil.

Faoin bPlean Gníomhaíochtaí 
do Phoist, 2013, tá 
Fiontraíocht Éireann 
freagrach as 52 gníomhaíocht 
san iomlán, a bhfuil 81 
foghníomhaíocht aonair acu. 
Tá ról le himirt ag Fiontraíocht 
Éireann freisin i 27 
gníomhaíocht eile, a ngabhann 
43 foghníomhaíocht leo. 

Tacóidh na tionscnaimh seo 
le rochtain fheabhsaithe ar 
mhaoiniú ag fiontair bheaga 
agus mheánmhéide, cabhróidh 
siad le buntáiste iomaíoch a 
fhorbairt, cuirfidh siad feabhas 
breise ar ár mbonn scileanna, 
spreagfaidh siad fiontraíocht, 
tacóidh siad le gníomhaíocht 
gnólachtaí nuathionscanta 
agus cabhróidh siad lenár 
ngnólachtaí fás agus forbairt.

Ar na príomhghníomhaíochtaí 
atá á dtabhairt fúthu ag 
Fiontraíocht Éireann in 2013, 
tá: 

•  Ionad Teicneolaíochta 
in Anailísíocht Sonraí 
atá tionscaltreoraithe, 
a éascaíonn naisc 
idir fiontraíocht agus 
taighde acadúil agus a 
shainaithníonn bacainní 
ar chomhoibriú agus a 
thugann aghaidh ar na 
bacainní sin

•  Roinnt cistí a sheoladh faoin 
Scéim Caipitil Forbartha, 
chun cistiú a chur ar fáil do 
ghnólachtaí dúchasacha 
meánmhéide, agus tús a 
chur leis an gCeathrú Scéim 
Caipiteal Síl agus Fiontair

•  Tacú le 155 gnólacht 
nuathionscanta 
ardacmhainne agus 
luathchéime agus módúil 
forbartha bainistíochta den 
chéad scoth a sholáthar 
do chliaint chun fás na 
ngnólachtaí nuathionscanta 
a luathú 

• Clár píolótach a dhearadh 
agus a chur chun feidhme 
chun an fairsingiú 
cuideachtaí i margaí 
idirnáisiúnta a luathú 

•  Cabhrú le cuideachtaí 
Éireannacha conarthaí 
soláthair a ghnóthú thar lear 
trí dheiseanna a shainaithint 
agus trí chabhrú leo i 
bhforbairt acmhainne 

AG FÉACHAINT AR 2013 AGUS 
INA DHIAIDH SIN – PLEAN 
GNÍOMHAÍOCHTA DO PHOIST

12
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IS É AN CUSPÓIR AN  
TÍR BHEAG IS FEARR 

 CHUN GNÓ A DHÉANAMH ANN  
A DHÉANAMH D’ÉIRINN

•  Ár gClár Meantóireachta 
a fhorbairt le go mbeidh 
cohóirt éagsúla mheantóirí 
páirteach ann (e.g. meantóirí 
le haghaidh taighde a 
thráchtálú, meantóirí 
le haghaidh soláthar 
poiblí, agus meantóirí 
le haghaidh idirnáisiúnú 
ag tarraingt ar an gClár 
um Theagmhálaithe 
Éireannacha Domhanda)

•  Forbairt a dhéanamh ar 
theagmháil dhearfach le 
príomhionadaithe don 
tionscal déiríochta chun 
cumas fairsingithe an 
tionscail a bharrfheabhsú in 
2013.

•  Forbairt a dhéanamh ar 
an obair go dtí seo chun 
idirnáisiúnú a bhrú chun 
cinn laistigh den earnáil 
tógála

•  Leanúint ar aghaidh leis 
an Straitéis Oideachais 
Idirnáisiúnta a chur chun 
feidhme, ag tabhairt 
spreagadh do níos mó mac 
léinn eachtracha staidéar a 
dhéanamh in Éirinn

•  Éire a chur chun cinn mar 
ionad feabhais i slándáil 
faisnéise

Poist a chothabháil agus a 
chruthú, an geilleagar intíre 
a atógáil, iomaíochas a 
athbhunú agus fás leantach 
onnmhairí – is iad sin na 
dúshláin is tábhachtaí os 
comhair na hÉireann faoi 
láthair agus go ceann i 
bhfad. Táimid tiomanta go 
hiomlán do na spriocanna 
seo a bhaint amach trí Phlean 
Gníomhaíochta an Rialtais do 
Phoist in 2013 agus ina dhiaidh 
sin.
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An Taoiseach Enda Kenny (lár), in éineacht leis an Tánaiste Éamon Gilmore 

(ar chlé), agus leis an Aire Richard Bruton (ar dheis) ag seoladh an Phlean 

Gníomhaíochta do Phoist 2013 ag ceanncheathrú chliantchuideachta 

Fhiontraíocht Éireann, Realex Payments, Baile Átha Cliath.



ROCHTAIN AR 
MHARGAÍ DOMHANDA 

Bhain cliantchuideachtaí Fhiontraíocht 
Éireann díolacháin churiarrachta onnmhairí 
amach athuair in 2012. A bhuí leis an 
gcuriarracht nua €16.2bn do 2012, tá ár 
bhfeidhmíocht bliain amháin chun tosaigh 
lenár sprioc €16bn do 2013 anois. 

Ó thaobh na geografaíochta de, tháinig 
na méaduithe is mó as margaí Mheiriceá 
Theas agus na hÁise-an Aigéin Chiúin, 
agus, ó thaobh céatadáin de, bhí méadú 
suntasach i margadh Mheiriceá Laidinigh 
freisin. Ó thaobh na n-earnálacha de, bhí 
fás suntasach 11% ar onnmhairí san earnáil 
neamhbhia, agus bhí fás 2.3% ar onnmhairí 
san earnáil bia. 

14



383
LÁITHREACHT THAR 

LEAR BUNAITHE 
AG CUIDEACHTAÍ 

ÉIREANNACHA

A Oirirceas, An tUasal Xi Jinping, Uachtarán Dhaon-Phoblacht na Síne (anois) ar a chuairt go hÉirinn in 2012. 15
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De bhreis ar chur chun feidhme 
a dhéanamh ar phleananna 
mionsonraithe gníomhaíochta le 
cliaint tosaíochta, sheol Fiontraíocht 
Éireann Rannóg nua um Onnmhaireoirí 
Féideartha in 2012 atá deartha le 
freastal ar riachtanais na gcuideachtaí 
réamh-onnmhairíochta agus 
onnmhairíochta luathchéime. 

I measc na n-éachtaí suntasacha ba ea 
na 383 láithreacht nua chéaduaire thar 
lear a bhunaigh cliaint i rith na bliana. 
Tá sé suntasach gur tharla breis agus 
50% díobh i margaí ardfháis. 

LÁITHREACHT I 28 SUÍOMH THAR 
LEAR AR FUD AN DOMHAIN

Tá ár líonra de 28 oifig idirnáisiúnta ar fud an 
domhain mar chnámh droma ár bhfoirne um 
Dhíolachán agus Comhpháirtíocht Idirnáisiúnta. 

Le tacaíocht ó mhargadh ardfháis agus ó fhoireann 
tacaíochta in Éirinn, oibríonn siad leis na mílte 
cuideachta Éireannach gach bliain. Cabhraíonn 
siad leo deiseanna a shainaithint, tuiscint a fháil 
ar thírdhreach an tionscail áitiúil, agus a bheith 
eolach ar an bhfíorstaid ar an talamh. Cuireann siad 
ceannaitheoirí in aithne do shaineolaithe tionscail 
áitiúil; tacaíonn siad leo maidir le pleanáil chúrsa 
taistil do chuairteanna margaidh agus cabhraíonn 
siad leo fáil a dhéanamh ar na comhairligh, ar na 
comhpháirtithe agus ar na baill foirne is gá chun 
torthaí a bhaint amach. 

Chomh maith le comhairle laethúil a chur ar fáil 
do chuideachtaí, thaistil foireann ónar 28 oifig 
thar lear go hÉirinn le linn Seachtain Margaí 
Idirnáisiúnta (IMW) le haghaidh cruinnithe duine le 
duine le cliantchuideachtaí. I rith Seachtain Margaí 
Idirnáisiúnta, 2012, bhí níos mó ná 2,300 cruinniú 
le comhairligh ag 700 cuideachta chun plé a 
dhéanamh ar straitéisí fáis idirnáisiúnta agus chun 
gníomhaíochtaí ar leith a chomhaontú don bhliain 
atá le teacht. 

I rith na bliana, b’ionann líon na gcustaiméirí 
suntasacha nua thar lear a d’aimsigh 
cliantchuideachtaí le cúnamh Fhiontraíocht 
Éireann agus 777 custaiméir. Is cúis suntais é go 
raibh 42% de na custaiméirí nua seo i margaí 
ardfháis. De bhreis air sin, d’aimsigh 104 cuideachta 
nuathionscanta ardacmhainne custaiméirí 
idirnáisiúnta nua, arís trí ionchur suntasach a 
sholáthair Fiontraíocht Éireann. 

658
CUIDEACHTA A GHLAC 
PÁIRT IN AONTAÍ AGUS 
I MISIN TRÁDÁLA 

109
LUASAIRE GNÓ A 
MHEAITSEÁLADH LE 
CLIANTCHUIDEACHTAÍ

Terry Fox, stiúrthóir bainistíochta 
CupPrint, atá lonnaithe in Inis, a bhuaigh 
an Láithreacht Ghearmánach ar Líne is 
Fearr sna dámhachtainí um Onnmhairí 
Éireannacha go dtí an Ghearmáin, a 
chomhordaigh Fiontraíocht Éireann agus 
an Comhlachas Tionscail agus Tráchtála 
Gearmánach-Éireannach chun sonrú a 
dhéanamh ar an gcomóradh 50 bliain ó 
osclaíodh an chéad oifig trádála de chuid 
na hÉireann in Frankfurt in 1962. 
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TEACHT CHUN CINN ÁR  
LÍONRA IDIRNÁISIÚNTA

Agus é ag obair le hionadaíocht taidhleoireachta 
idirnáisiúnta na hÉireann, déanann ár líonra 
idirnáisiúnta an-ionadaíocht d’Éirinn ar fud an 
domhain. Déanann sé í a chur chun cinn mar áit 
iontach chun táirgí agus seirbhísí a fhoinsiú ann, 
chun gnó a dhéanamh ann agus chun gnólacht nua 
a bhunú. Áiríodh lenár dtosaíochtaí in 2012 oibriú 
le comhghleacaithe laistigh d’Fhiontraíocht Éireann 
agus de ghníomhaireachtaí eile stáit chun gnólachtaí 
nuathionscanta atá soghluaiste go hidirnáisiúnta a 
mhealladh agus chun infheistíochtaí eachtracha nua 
bia a ghnóthú. 

Cuireadh tús le hathshuí ár líonra oifigí agus ár 
n-acmhainní thar lear, mar a d’fhaomh ár mbord, 
in 2011 agus lean sé an sceideal le linn 2012 trí 
chónascadh ár n-oifigí i nGlaschú agus i Londain go 
hoifig i Londain; dúnadh ár n-oifige in Guangzhou, 
ár láithreacht sa tSín a chomhdhlúthú i mBéising, 
i Shang-hai agus i Hong Cong, agus cónascadh ár 
n-oifigí in Kuala Lumpur agus i Singeapór go hoifig i 
Singeapór. 

Sa bhliain romhainn, leanfaimid ar aghaidh lenár 
líonra thar lear a athrú mar fhreagairt do dheiseanna 
geografacha nua agus do mhargaí ardfháis atá ag 
teacht chun cinn, acmhainní seachtracha a ghiaráil 
tuilleadh, lena n-áirítear acmhainní na Roinne 
Gnóthaí Eachtracha agus Trádála agus an Líonra 
Éireannaigh Dhomhanda. 

CABHRÚ LENÁR GCLIAINT NASCADH 
LEIS AN DOMHAN

Thugamar faoi sceideal fairsing de mhisin trádála 
idirnáisiúnta agus d’imeachtaí trádála le linn 2012 
mar chuid dár ról i gcabhrú le cliaint tuiscint a 
fháil ar mhargaí, nascadh leis na ceannaitheoirí 
agus na comhpháirtithe cearta go domhanda agus 
idirbhearta a thabhairt chun críche. Áiríodh leis seo 16 
mhisean trádála thar lear a bhí treoraithe ag an aire, 
dhá oiread an lín a rinneadh in 2011. Bhainistíomar 
rannpháirtíocht náisiúnta i 29 móraonad trádála 
idirnáisiúnta agus ghlac 658 cuideachta san iomlán 
páirt inár bpríomhaontaí trádála agus inár bpríomh-
mhisin trádála thar lear. B’ionann é sin agus méadú 
36% ar an bhfigiúr do 2011.

De bhreis ar chliantchuideachtaí a thabhairt 
go margaí idirnáisiúnta, chabhraíomar le 
ceannaitheoirí idirnáisiúnta a chur in aithne do 
chuideachtaí Éireannacha ina gcríoch dhúchais 
féin trí chuairteanna ar Éirinn a reáchtáil do 786 
ceannaitheoir tábhachtach idirnáisiúnta. 

EOLAS AGUS CUMAIS A FHORBAIRT 

I bhFiontraíocht Éireann, oibríonn ár bhfoireann um 
Dhíolachán agus Comhpháirtíocht Idirnáisiúnta go 
dlúth lenár n-aonad Meantóireachta agus Forbartha 
Cliant chun cabhrú le cliantchuideachtaí aghaidh a 
thabhairt ar bhearnaí sna scileanna atá ag teastáil 
uathu le bheith rathúil i margaí idirnáisiúnta. 
Áirítear le príomhthionscnaimh an Clár Díolacháin 
Idirnáisiúnta agus an tsraith ceardlann Bain Barr 
Feabhais Amach i nDíolachán. I rith 2012, rinneamar 
sraith treoracha margaí ar líne ‘Access’ a fhorbairt 
agus a fhoilsiú, agus d’athsheolamar ár Lárionad 
Taighde Margaidh. Agus foireann saineolaithe 
faisnéise aici, soláthraíonn an acmhainn seo do 
chliantchuideachtaí rochtain ar shonraí margaidh 
den scoth cothrom le dáta agus tuairim anailíseoirí 
faoi cheannaitheoirí, faoi threochtaí teicneolaíochta, 
faoi mhargaí idirnáisiúnta, faoi chaighdeáin agus faoi 
rialacháin.

MEANTÓIREACHT AGUS TACAÍOCHT

Ceann de na príomhthacaí a thugaimid d’fhorbairt 
cumais i measc onnmhaireoirí ná sraith clár a 
cheanglaíonn cuideachtaí le meantóirí idirnáisiúnta, 
le luasairí gnó agus le haimsitheoirí bealaí. In 2012, 
cheapamar 109 luasaire nua gnó. Tuigeann na 
daoine aonair cleachta seo an deighleog thionscail 
agus an margadh geografach a bhfuil na cuideachtaí 
Éireannacha ag spriocdhíriú orthu agus is féidir leo 
cabhrú leo meancóga a sheachaint agus torthaí a 
bhaint amach níos tapa. 

In 2012, mhéadaíomar an tacaíocht seo tríd an gClár 
nua um Theagmhálaithe Éireannacha Domhanda 
a fhorbairt i gcomhar leis an Roinn Gnóthaí 
Eachtracha agus Trádála. Féachann an clár seo le 
tarraingt ar thiomantais dheonacha a thugann an 
Líonra Éireannach Domhanda agus Éireannaigh 
agus daoine thar lear atá nasctha le hÉirinn a 
bhfuil an-tionchar acu chun cabhrú le cuideachtaí 
Éireannacha fás idirnáisiúnta a bhaint amach trína 
scileanna, trína dtionchar, trína nasc agus trína 
n-eolas ar an margadh. Faoi dheireadh na bliana, 
chláraigh breis agus 100 rannpháirtí ó gach cearn 
den domhan dó, agus bhí breis agus 70 teagmháil 
dhíreach ar siúil.

Ina theannta sin, mheaitseálamar 120 céimí 
uaillmhianach le cuideachtaí Éireannacha atá dírithe 
ar onnmhairí trínár gclár Céimithe le haghaidh 
Fás Idirnáisiúnta. De bhreis ar a bheith ag cur leis 
na pleananna fáis idirnáisiúnta atá ag cuideachta, 
gnóthaíonn na céimithe óga seo an taithí agus na 
scileanna praiticiúla atá riachtanach don chéad 
ghlúin eile d’fheidhmeannaigh forbartha gnó.
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CISTIÚ CHUN DEISEANNA A 
SCAGADH 

In 2012, chuir Fiontraíocht Éireann  
cúnamh deontais ar fáil do 17 gcliant chun taighde 
a dhéanamh ar dheiseanna i margaí geografacha 
nua tríd an gClár Taighde ar Mhargaí Nua. Leanamar 
freisin ag cur i bhfeidhm ár gcláir Going Global – ag 
cur ciste ar fáil do 28 gnóthas fadbhunaithe chun 
féachaint ar dheiseanna margaíochta idirnáisiúnta 
agus fáil amach an bhfuil siad bailí d’fhonn 
díolacháin níos suntasaí a dhéanamh thar lear.

TACAÍOCHT NUA D’ONNMHAIREOIRÍ 
FÉIDEARTHA

Forbairt thábhachtach eile in 2012 ba ea seoladh 
ár Rannóige um Onnmhaireoirí Féideartha. Tá an 
rannóg nua seo deartha le freastal ar na riachtanais 
atá ag cuideachtaí réamh-onnmhaireachta agus 
onnmhaireachta luathchéime, ag cabhrú leis an 
uaillmhian, na scileanna agus na hacmhainní atá ag 
teastáil chun deiseanna nua a fhiosrú i margaí thar 
lear a chur ar fáil dóibh. 

Trí chlár ‘Bí Réidh le haghaidh Onnmhaireachta’, 
sholáthraíomar sraith ceardlann ar fud na tíre 
lenar díríodh ar bhearta praiticiúla d’onnmhaireoirí 
luathchéime. Ina theannta sin, sheolamar 
láithreán Gréasáin tiomanta Bí Réidh le haghaidh 
Onnmhaireachta le treoracha ‘conas’, naisc le 
faisnéis ábhartha, uirlisí féinmheasúnaithe agus 
teimpléid agus achoimre ar thacaí nua. 

Áirítear leo meantóireacht agus tathant; rochtain ar 
fhaisnéis mhargaidh, deasc chabhrach thiomanta, 
comhairle ó chuideachtaí onnmhaireachta rathúla 
agus rochtain ar raon tacaí airgeadais de chuid 
Fhiontraíocht Éireann. 

EARNÁIL OIDEACHAIS  
NA HÉIREANN A CHUR CHUN CINN 

Tá cúram ar Fhiontraíocht Éireann as idirnáisiúnú 
margaí na hearnála ardoideachais nach de chuid 
an AE iad, lena n-áirítear ollscoileanna, institiúidí 
teicneolaíochta agus coláistí príobháideacha.

Tá sé mar aidhm ag an iarracht chun oideachas na 
hÉireann a chur chun cinn thar lear, faoin mbranda 
‘Oideachas in Éirinn’, méadú 50% a dhéanamh ar 
líon na mac léinn idirnáisiúnta a dhéanann staidéar 
in institiúidí ardoideachais na hÉireann faoin mbliain 
2015. I rith na bliana, lean Fiontraíocht Éireann ar 
aghaidh le comhordú a dhéanamh ar chuairteanna 
agus ar mhisin trádála agus ar rannpháirtíocht in 

aontaí oideachais i margaí tosaíochta, lena n-áirítear 
na Stáit Aontaithe, an tSín, an India, Stáit na 
Murascaille, an Mhalaeisia agus an Bhrasaíl. 

Áiríodh le feachtais mhargaíochta agus chaidrimh 
phoiblí inar cuireadh Éire chun cinn mar cheann 
scríbe le haghaidh oideachas idirnáisiúnta ná an 
ceapadh roinnt ambasadóirí ardiomrá agus seoladh 
an láithreáin Ghréasáin Oideachas in Éirinn a bhí 
dírithe ar mhic léinn.

Ina theannta sin, lean Fiontraíocht Éireann ar 
aghaidh de bheith ag obair chun clár oibre 
forbartha duine le duine a chur chun feidhme le 
hinstitiúidí ardoideachais atá tiomanta do chlár 
oibre idirnáisiúnaithe agus comhairligh oideachais a 
cheapadh d’fhonn fás i margaí tosaíochta a luathú.

Téann cuideachta Éireannach 
innealtóireachta agus   
bainistíochta tionscadail  
i ngleic leis an domhan

Téann níos mó ná 5 milliún duine, i dteannta 
tionscail tosaigh dhomhanda leictreonaice, 
seirbhísí airgeadais, chógaisíochta agus 
lóistíochta, in iomaíocht le chéile le haghaidh 
spáis ar oileán atá níos mó ná 100 oiread níos lú 
ná Éire. Dá bhrí sin, is mór an ráiteas i bhfabhar 
cumas dearaidh innealtóireachta Éireannach 
gur roghnaigh gníomhaireacht Shingeapór 
atá freagrach as áiseanna tionsclaíocha a 
fhorbairt, is é sin an JTC Corporation, Grúpa PM 
chun treoirlínte a fhorbairt i leith úsáid talún a 
bharrfheabhsú.

Ag ceiliúradh an 40ú bliain atá sí i mbun 
gnó, tá an chuideachta Éireannach ar cheann 
de na gnólachtaí bainistíochta dearaidh 
innealtóireachta, ailtireachta, tionscadail agus 
tógála is mó meas ar domhan. Fostaíonn sí 1,800 
duine sa lá atá inniu ann, agus tá sí bainteach le 
tionscadail i 25 tír ar fud na hEorpa, na hÁise, 
SAM agus an Mheánoirthir.

Áirítear le cliaint J&J Janssen, Abbott, Pfizer, 
GSK, Servier, Sanofi, Biocon, Nestlé, Wrigley, 
Dell, IBM, Samsung agus 3M. De réir ranguithe 
ENR, tá an chuideachta sa dara háit ar domhan 
le haghaidh cógaisíochta agus i measc na 
trí chuideachta is fearr ar fud an domhain le 
haghaidh bia, deochanna agus cúram sláinte 
tomhaltóirí. Áirítear lena tionscadail bhia le déanaí 
monarcha dhéantúsaíochta láithreáin úrnua do 
McCain Foods san India; bainistíocht dearaidh 
agus tógála a dhéanamh ar mhórshaoráid bácúis 
do ghrúpa bia Aryzta sa Pholainn agus seirbhísí 
comhairleachta i leith tionscadal naíchothaithe 
US$300m do Wyeth Nutritionals   
(Nestlé anois) sa tSín. 
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ONNMHAIRÍ CHLIAINT FHIONTRAÍOCHT ÉIREANN DE RÉIR CRÍCHE

CRÍOCH  2011 (€m) 2012 (€m) ATHRÚ IN 2011/12 MAR %

An Ríocht Aontaithe €5,757  €6,209  8% 

Tuaisceart na hEorpa €2,107  €2,155  2% 

An Ghearmáin/Lár agus Oirthear na hEorpa/An Rúis €1,741  €1,764  1% 

Deisceart na hEorpa/An Mheanoirthear/ An Afraic €1,703  €1,750  3% 

SAM/Ceanada €1,481  €1,782  20% 

Meiriceá Laidineach €111  €138  24% 

An Áise/An tAigéan Ciúin €875  €1,022  17% 

Neamhshonraithe €762  €739  -3% 

Díolachán le Bord Bainne na hÉireann  €720  €664  -8% 

Iomlán  €15,257  €16,223  6.3% 

ONNMHAIRÍ DE RÉIR EARNÁLA 

EARNÁIL  ONNMHAIRÍ 2011 €m  ONNMHAIRÍ 2012 €m ATHRÚ 2011/12
   €m % 

Bia  €8,396  €8,591  €195  +2.3% 

Eolaíochtaí Beatha; Innealtóireacht; Páipéar,   €2,152  €2,499  €347  +16% 
Clódóireacht & Pacáistíocht; Leictreonaic &     
Teicneolaíocht Ghlan  

Tógáil agus Tomhaltas  €2,458  €2,521  €63  +3% 

Bogearraí agus Soláthar Poiblí  €865  €1,028  €163  +19% 

Seirbhísí a Thrádáiltear go hIdirnáisiúnta  €1,386  €1,584  €198  +14% 

Bonn Cliant Iomlán  €15,257  €16,223  €966  +6.3% 

“Rinneamar cinneadh straitéiseach chun oifig a oscailt 
sa tSín toisc go bhfuil cuid mhaith dár bpríomhchliaint 
ilnáisiúinta ag infheistiú ansin agus go bhfuil pleananna 
suntasacha acu le haghaidh tuilleadh infheistíochta.”

Dave Murphy, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, PM Group
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NUÁLAÍOCHT    
TRÍ ROCHTAIN AR 
SMAOINTE NUA

Is trí tháirgí agus trí sheirbhísí difreáilte 
 ardluacha a chruthú amháin gur féidir le 
cuideachtaí Éireannacha súil a bheith acu 
le dul san iomaíocht i margaí domhanda. 
In ainneoin dúshláin eacnamaíocha 
atá ag leanúint ar aghaidh, lean ár 
gcliantchuideachtaí ar aghaidh in 2012 
ag taispeáint a gcreidimh i nuálaíocht 
mar mhodh inar féidir buntáiste iomaíoch 
a ghnóthú agus an chéad ghlúin eile 
de tháirgí agus de sheirbhísí rathúla a 
chruthú. 

20
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INFHEISTÍOCHT 
FÓGARTHA AG 
KERRY GROUP

€100m
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Le linn na bliana, bhí 798 cliant 
páirteach i dtionscadail shuntasacha 
T&F le caiteachas os cionn €100k 
in aghaidh na bliana, agus bhí 134 
cuideachta shuntasach taighde eile 
páirteach i dtionscadail shuntasacha 
T&F de bhreis agus €1m in aghaidh na 
bliana.

I mbliana, d’fhógair an Kerry Group 
infheistíocht €100m freisin in Ionad 
Teicneolaíochta agus Nuálaíochta 
Domhanda a fhorbairt sa Nás, Co. 
Chill Dara, rud a bhí ar an infheistíocht 
aonair is mó i nuálaíocht bhia a rinne 
cuideachta in Éirinn riamh.

TACÚ LE TAIGHDE INCHUIDEACHTA 
AGUS COMHOIBRÍOCH 

Ceann de na príomhróil i dtírdhreach taighde na 
hÉireann atá ag Fiontraíocht Éireann is ea cistiú 
a dhéanamh ar nuálaíocht a bhfuil an cumas aici 
díolacháin idirnáisiúnta agus fás fiontraíochta a 
chruthú, rud as a dtiocfadh poist inbhuanaithe 
Éireannacha. San iomlán, d’fhaomh Fiontraíocht 
Éireann 81 pacáiste cistithe T&F de bhreis agus 
€100k do chliantchuideachtaí i rith 2012.

Is é an Ciste T&F ár bpríomhthacaíocht do thaighde 
inchuideachta. Tacaíonn an ciste le hinfheistíocht i 
ndaoine, in áiseanna agus i dtrealamh, a chuireann 
ar chumas cuideachtaí a n-inacmhainneacht agus a 
gcumas taighde féin a fhorbairt agus a mhéadú. 

Tá ról tábhachtach againn freisin i dtacú le 
comhoibriú idir cuideachtaí agus institiúidí 
ardoideachais na hÉireann. In 2012, thaifead 
Fiontraíocht Éireann líon nach lú ná 712 
idirghníomhaíocht chomhoibríoch idir tionscal agus 
an earnáil ardoideachais. 

Is clár oiriúnaithe í an Chomhpháirtíocht Nuálaíochta 
atá deartha chun tacú le tionscadail chomhoibríocha 
idir cuideachta agus foireann taighde ardoideachais. 
In 2012, chistíomar 40 Comhpháirtíocht 
Nuálaíochta, a raibh 24 comhpháirtíocht díobh i 
gcliantchuideachtaí Fhiontraíocht Éireann. 

Chistíomar 525 Dearbhán Nuálaíochta, a thug an 
deis d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide agus do 
mhicrifhiontair píosa beag taighde a choimisiúnú le 
dearbhán €5,000, infhuascailte sa chóras taighde 
ardoideachais. Ar chostas réasúnta íseal, d’éirigh an 
scéim seo ina meicníocht thábhachtach chun cabhrú 
le cuideachtaí beaga fadhb ghnó a réiteach nó 
aghaidh a thabhairt ar T&F den chéad uair. 

798
CLIANTCHUIDEACHTA 
A BHÍ PÁIRTEACH 
I dTIONSCADAIL 
SHUNTASACHA T&F OS 
CIONN €100K

81
PACÁISTE CISTITHE 
T&F DE BHREIS AGUS 
€100k A FAOMHADH DO 
CHLIANTCHUIDEACHTAÍ “Is éacht iontach é seo, ní 

amháin do Enbio ach do 
bhonn déantúsaíochta  
ardteicneolaíochta na  
hÉireann freisin.” 

Leas-Uachtarán, 
Forbairt Ghnó, 
Enbio. Nigel Cobbe
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AN CUMAS FIONTRAÍOCHTA ATÁ 
AG TAIGHDE ARDOIDEACHAIS A 
MHÉADÚ

I rith 2012, seoladh an tionscnamh Technology 
Gateway chun tacú leis an gcéad ghlúin eile d’ionaid 
thionscaltreoraithe sna hinstitiúidí teicneolaíochta. 
Tá téarma cúig bliana ag an gclár, a dhéanann 
forbairt ar an méid a baineadh amach tríd an 
tionscnamh ionaid chun Taighde Feidhmeach a 
Fheabhsú, agus tá leibhéil chistithe de suas go dtí 
€1.2m sa bhliain aige. 

In 2012, rinneadh glao ar thograí a eisiúint agus a 
mheas. Bronnfar conarthaí nua ar iarratasóirí rathúla 
in 2013, a chlúdóidh an tréimhse go dtí deireadh 
2017.

CLÁR PÍOLÓTACH CÉIMITHE 
NUÁLAÍOCHTA

Bhí tionscnamh ar leith a raibh baint ag na 
hinstitiúidí teicneolaíochta leis bunaithe ar Chlár 
Píolótach Céimithe Nuálaíochta an Oirdheiscirt a 
sheol Fiontraíocht Éireann i gcomhpháirtíocht le 
hInstitiúid Teicneolaíochta Phort Láirge (WIT). 

Tá deiseanna fostaíochta lánaimseartha 18 mí á 
gcur ar fáil ag an gclár ‘Technovation’ do chéimithe 
a cháiligh le déanaí i 12 chuideachta Fhiontraíocht 
Éireann ar fud Phort Láirge, Loch Garman, Chill 
Chainnigh, Cheatharlach agus Thiobraid Árann 
Theas. Tá na sannacháin seo ina gcuid chreidiúnaithe 
den Dioplóma Iarchéime i gCleachtas Nuálaíochta, 
deartha chun feabhas a chur ar chumas agus ar 
acmhainní nuálaíochta na bhfiontar beag agus 
meánmhéide dúchasach in Éirinn. 

IONAID TEICNEOLAÍOCHTA AG 
OBAIR DE RÉIR CLÁR OIBRE 
TIONSCAIL

Is éard atá i dtionscnamh na nIonad Teicneolaíochta 
ná comhfhiontar ó Fhiontraíocht Éireann agus 
GFT Éireann atá dírithe ar Ionaid Teicneolaíochta a 
bhunú agus tacú leo chun obair de réir clár oibre atá 
comhaontaithe ag grúpa cuideachtaí dúchasacha 
agus ilnáisiúnta.

In 2012, leanamar orainn tacú leis na hIonaid 
Teicneolaíochta atá ann cheana atá dírithe ar 
bhithscagadh agus ar bhithfhuinneamh; ar 
nuálaíocht TF; ar nanaitheicneolaíocht fheidhmeach; 
ar chomhábhair; ar mhicrileictronaic agus ar bhia 
le haghaidh sláinte; ar dhéantúsaíocht agus ar 
éifeachtúlacht fuinnimh. 

Chomh maith leis sin, bhunaíomar trí Ionad 
Teicneolaíochta i réimsí na seirbhísí airgeadais, 
na nuálaíochta ríomhfhoghlama agus na 
néalríomhaireachta agus d’fhaomhamar an chéad 
dá thionscadal ar thacaigh an Lárionad Taighde 
Idirnáisiúnta Fuinnimh leo, ar chostas €1m.

Ag féachaint ar aghaidh ar an todhchaí, thugamar 
aghaidh ar ghníomhaíochtaí ullmhaithe, i 
gcomhpháirtíocht le GFT Éireann, le go mbeadh 
Ionaid Teicneolaíochta nasctha le sláinte cheangailte, 
táirgeadh cógaisíochta, anailísíocht sonraí agus 
déantúsaíocht gléasanna míochaine. 

Nigel Cobbe, John O’Donoghue 
agus an Dr. James Carton, Enbio, ag 
fógairt gur aimsigh Enbio conradh 
€500,000 le Gníomhaireacht Spáis 
na hEorpa (ESA) chun cóireáil 
dromchla dhílsithe a bharrfheabhsú 
lena húsáid mar ‘sciath ghréine’ 
d’fhonn satailítí a chosaint níos fearr 
de réir mar a thaistealaíonn siad sa 
spás. Baineadh an conradh amach 
le tacaíocht ó Fhiontraíocht Éireann, 
arb í an comhlacht comhordaithe do 
Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa in 
Éirinn.

525
DEARBHÁN NUÁLAÍOCHTA 

FUASCAILTE
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TIONSCADAIL IDIRNÁISIÚNTA 

I gcás cuideachtaí agus institiúidí taighde phoiblí 
araon, leanann cistiú idirnáisiúnta de bheith ina 
fhoinse thábhachtach maoinithe do T&F. Ina 
theannta sin, soláthraíonn sé rochtain ar dheiseanna 
luachmhara líonraithe agus comhoibrithe le 
comhpháirtithe Eorpacha. 

Cabhraíonn Fiontraíocht Éireann le gnólachtaí 
Éireannacha agus le grúpaí taighde Éireannacha 
páirt a ghlacadh i dtionscadail taighde uile-
Eorpacha amhail an Seachtú Creatchlár de chuid an 
AE (FP7) ar fiú €50bn é. 

In 2012, d’aimsigh eagraíochtaí atá lonnaithe in 
Éirinn breis agus €100m i gcistiú tríd an gcreatchlár 
agus bronnadh €31m den tsuim sin ar 74 cuideachta. 

Mar gheall ar na bronntaí in 2012, is ionann an méid 
iomlán i gcistiú taighde a bhain Éire amach ó thús 
FP7 in 2007 agus €503m; is é an sprioc náisiúnta 
€600m a bhaint amach faoi dheireadh 2013.

Thaispeáin tagarmharcáil fheidhmíocht na hÉireann 
in FP7 in aghaidh piarthíortha suíomh láidir laistigh 
de na Ballstáit, go háirithe maidir le rannpháirtíocht 
ár bhfiontar beag agus meánmhéide. 

Mar fhreagairt dó, cuireadh in iúl in anailís 
inmheánach ar an tionchar atá ag ár Líonra 
Tacaíochta Náisiúnta do FP7 gur córas tacaíochta 
dea-chleachtais é. 

De réir mar a théimid isteach sa chéim thrasdula ó 
FP7 go Horizon 2020, tá athbhreithniú á dhéanamh 
againn ar an gclár nua agus oibreoimid go dlúth 
le cliaint chun an rochtain is mó is féidir ar chistí a 
chinntiú.

Chomh maith leis sin, tá Fiontraíocht Éireann ar an 
ngníomhaireacht ainmnithe in Éirinn chun rochtain 
ar fhaisnéis agus ar thacaíocht maidir le conarthaí 
a dtacaíonn Gníomhaireacht Spáis na hEorpa 
(ESA) leo a chur ar fáil do chuideachtaí agus do 
ghrúpaí taighde. Sa bhliain 2012 amháin, d’aimsigh 
cuideachtaí Éireannacha breis agus €37m ó FP7 
agus ó ESA, ar foinsí tábhachtacha de chistiú 
neamh-státchiste iad.

TEICNEOLAÍOCHT A AISTRIÚ 
Ó THAIGHDE GO DTÍ AN ÁIT 
MHARGAIDH

É tugtha isteach ag Fiontraíocht Éireann in 
2007, d’athraigh an Tionscnamh um Aistriú na 
Teicneolaíochta a Threisiú an dóigh a dtugtar 
taighde ag a bhfuil cumas tráchtála a forbraíodh in 
institiúidí ardoideachais go dtí an áit mhargaidh. 

Sa bhliain 2012 amháin, ceadúnaíodh tuairim is 53 
píosa de mhaoin intleachtúil le cliantchuideachtaí 
Fhiontraíocht Éireann. De bhreis air sin, tugadh 14 
chuideachta nuathionscanta ardacmhainne nua 
isteach ón gcóras taighde phoiblí. 

I rith na bliana, sheol Fiontraíocht Éireann glao 
ar thograí ó institiúidí ardoideachais faoi chéim 2 
den Tionscnamh um Aistriú na Teicneolaíochta a 
Threisiú, a chisteofar go suas go dtí €5.5m sa bhliain 
ó 2013 go 2016. Mar ghné nua den chlár leantach 
seo, bunófar Lároifig um Aistriú na Teicneolaíochta 
laistigh d’Fhiontraíocht Éireann agus cruthófar 
cnuasaigh réigiúnacha d’eagraíochtaí a dhéanann 
taighde. Déanfaidh sé seo acmhainní agus saineolas 
a chomhroinnt. 

TOSAÍOCHT TAIGHDE A MHÚNLÚ 

Mar bhall den Ghrúpa Stiúrtha um Thosaíocht 
Taighde, arna chomhordú ag Forfás, d’imir 
Fiontraíocht Éireann ról tábhachtach i 14 réimse 
tosaíochta a shainaithint a bheidh ar an bhfócas in 
infheistíocht stáit amach anseo i mbuntaighde agus 
nuálaíocht. Ina theannta sin, chuir an grúpa stiúrtha 
moltaí ar aghaidh maidir le conas ba cheart na 
réimsí tosaíochta a chur chun feidhme laistigh den 
chóras níos leithne eolaíochta, teicneolaíochta agus 
nuálaíochta.

Déanann na réimsí tosaíochta forbairt ar láidreachtaí 
agus infheistíochtaí taighde atá ann cheana agus tá 
sé beartaithe go spriocdhíreoidh siad ar infheistíocht 
phoiblí i réimsí a chinnteoidh go mbeidh Éire ina 
suíomh tosaigh d’fhiontair agus do phoist don 
todhchaí atá dian ó thaobh eolais agus nuálaíochta 
de. Clúdaíonn siad gach réimse eolaíochta 
idir eolaíochtaí nádúrtha agus innealtóireacht, 
dhaonnachtaí agus eolaíochtaí sóisialta a shocróidh 
an clár oibre le haghaidh teicneolaíochtaí, acmhainní 
agus maoin intleachtúil a thagann as an earnáil 
oideachais sna blianta le teacht. 

BREIS AGUS

€100m
CISTIÚ FP7 A BAINEADH 
AMACH D’ÉIRINN
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Infheistíocht T&F chun 
drugaí ardnirt frithailse 
a fhorbairt
Le linn 2012, d’fhógair EirGen Pharma 
pleananna chun 30 post nua a chruthú 
mar chuid d’fhócas méadaithe ar thaighde 
agus fhorbairt inmheánach.

Feidhmíonn an chuideachta, atá lonnaithe 
i bPort Láirge, saoráid thiomnaithe 
ardchoimeádta chun cógaisíocht 
dáileogachta soladaí, ardnirt nó thais-
íogair a fhorbairt agus a mhonarú, lena 
n-áirítear drugaí frithailse, thar ceann 
cuideachtaí domhanda cógaisíochta. 
Agus úsáid á baint aige as teicneolaíocht 
nuálaíoch leithlise, cuireann an sainaonad 
seo ar chumas EirGen cógaisíocht 
ardrialaithe a láimhseáil i dtimpeallacht 
atá sábháilte don úsáideoir agus don 
táirge araon. 

Tá an infheistíocht agus an fairsingiú T&F, 
atá ag fáil tacaíochta ó Fhiontraíocht 
Éireann, dírithe ar 16 dhruga nua, a 
fhorbrófar ar conradh do chustaiméirí 
domhanda cógaisíochta na cuideachta 
thar na ceithre nó cúig bliana amach 
romhainn. Meastar gurb ionann na costais 
forbartha do gach druga nua agus suas le 
€1 milliún.

I measc forbairtí suntasacha eile do 
EirGen le linn 2012, sháraigh sé cliatha 
tábhachtacha rialála sna Stáit Aontaithe, 
san Aontas Eorpach agus sa tSeapáin 
agus fuair sé €19m ó infheisteoir 
san Araib Shádach mar iomlaoid 
ar scairsheilbh mhionlaigh sa 
ghnólacht.

53
TEICNEOLAÍOCHT 
A CEADÚNAÍODH Ó 
THAIGHDE

25Saoráid ardchoimeádta EirGen i bPort Láirge
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CUIDEACHTAÍ ÓGA 
NUA A FHORBAIRT

Tá sé an-tábhachtach d’athbheochan 
gheilleagar na hÉireann go gcruthófar 
inneall dúchasach fáis eacnamaíoch. Is 
iad fiontraithe an lae inniu a chruthóidh 
poist, agus díolacháin onnmhairí na 
todhchaí. Is iad gnólachtaí nua cuisle 
na ngeilleagar áitiúil agus cuireann siad 
méid tábhachtach le forbairt réigiúnach. 
Déanann siad tír níos cliste agus níos 
géarchúisí d’Éirinn leis an nuálaíocht agus 
leis an iomaíochas a thugann siad chuig áit 
an mhargaidh. 

26
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97
GNÓLACHT  

NUATHIONSCANTA  
ARDACMHAINNE AR 

TACAÍODH LEO

D’fhorbair Mutebutton, ar gnólacht nuathionscanta ardacmhainne é a fuair tacaíocht ó 

Fhiontraíocht Éireann, teicneolaíocht atá beartaithe chun airíonna tinnitis a mhaolú.

27
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Le linn 2012, lean Fiontraíocht Éireann 
ar aghaidh le tacaíocht a thabhairt 
do ghnólachtaí nuathionscanta 
ardacmhainne a bhfuil an uaillmhian 
agus an acmhainn acu méid suntasach 
a chur le fás fostaíochta agus le 
díolachán onnmhairí. Lean siad le 
cumas a fhorbairt sna gnólachtaí sin 
freisin. 

Leanamar ar aghaidh freisin le 
huaillmhian fiontraíochta a chothú trí 
mheascán de cheardlanna agus de 
chláir oiliúna, trí chistiú féidearthachta 
iomaíche agus trí chistiú fiontair 
luathchéime. Chomh maith leis sin, 
bhunaíomar Rannóg um Micrifhiontair 
agus Gnóthais Bheaga nua chun ionad 
barr feabhais den scoth a fhorbairt 
d’fhonn an tacaíocht is fearr a thabhairt 
do mhicrifhiontair agus do ghnóthais 
bheaga.

GNÓLACHTAÍ NUATHIONSCANTA 
ARDACMHAINNE

Ag Fiontraíocht Éireann, leagaimid an-bhéim ar 
chothú agus ar thacú a dhéanamh ar ghnólachtaí 
nua agus óga a bhfuil sé d’acmhainn acu méid 
suntasach a chur le fás fostaíochta agus le díolachán 
onnmhairí. Sainímid gnólachtaí nuathionscanta 
ardacmhainne (HPSUnna) mar chuideachtaí óga a 
bhfuil uaillmhian acu, a bhfuil táirgí nuálaíocha acu 
agus straitéisí forbartha gnó a chuirfidh ar a gcumas 
áit a bhaint amach dóibh féin i margaí domhanda, 
ag spreagadh jabanna suntasacha, fáis agus 
díolachán onnmhairí. Oibrímid go forghníomhach 
chun an tsraith de na cuideachtaí sin a thógáil gach 
bliain ó raon leathan foinsí, lena n-áirítear taighde 
tríú leibhéal, fiontraithe móibíleacha atá lonnaithe 
go hidirnáisiúnta, cuideachtaí reatha agus fiontraithe 
srathacha.

In 2012, thacaíomar le 97 HPSU san iomlán - an líon 
ab airde riamh. Díobh sin, threoraigh fiontraithe thar 
lear 12 cheann, bhí 14 cinn ina mac-chuideachtaí 
ó thaighde agus threoraigh banfhiontraithe ocht 
gcinn. 

Idir an dá linn, mar chuid dár n-iarrachtaí chun 
cumas a fhorbairt in HPSUnna, sheolamar Clár Fáis 
Luathaithe atá feabhsaithe. Cé go raibh sé bunaithe 
den chuid is mó ar an gclár píolótach a forbraíodh in 
2011, fadaíodh é ina rannpháirtíocht 24 mí a mbeadh 
41 príomhoifigeach feidhmiúcháin ónár gcohórt de 
chuideachtaí HPSU páirteach ann. 

INFHEISTÍOCHT CHOTHROMAIS DO 
CHUIDEACHTAÍ LUATHCHÉIME 

Lean Fiontraíocht Éireann ar aghaidh le tacaíocht a 
thabhairt do chuideachtaí luathchéime tríd an gCiste 
um Thús Iomaíoch, agus infheistíocht cothromais 
de suas le €50,000 á déanamh aici in éiric bun 
gnáthchothromais de 10 faoin gcéad sa ghnólacht. 
Mar aon leis an gcistiú, sannadh meantóir cleachta 
gnó do gach gnólacht nuathionscanta.

In 2012, sheolamar ceithre ghlao ar chistiú, a bhí 
dírithe ar na hearnálacha TFC agus tionsclaíocha 
agus ar bhanfhiontraithe. Faomhadh 60 tionscadal 
luathchéime san iomlán faoin gCiste um Thús 
Iomaíoch le linn na bliana. 

12
MHAC-CHUIDEACHTA 
NUATHIONSCANTA IDIRNÁISIÚNTA, 
8 MAC-CHUIDEACHTA 
NUATHIONSCANTA FAOI STIÚIR NA 
MBAN AGUS 14 MHAC-CHUIDEACHTA 
NUATHIONSCANTA TAIGHDE
  60 
TIONSCADAL LUATHCHÉIME A 
FAOMHADH FAOIN gCISTE UM THÚS 
IOMAÍOCH 

 107
DEONTAS CISTITHE TRÁCHTÁLA A 
FAOMHADH
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MAC-CHUIDEACHTAÍ Ó THAIGHDE A 
BHÍ CISTITHE GO POIBLÍ

D’fhorbair Fiontraíocht Éireann córas sofaisticiúil 
ceann ceann chun an chuid is fearr a bhaint as 
tráchtálú taighde ag institiúidí ardoideachais. Is 
é atá i gceist leis sin ar dtús na hoifigí aistrithe 
teicneolaíochta sna hollscoileanna agus sna 
príomhinstitiúidí teicneolaíochta a chistiú agus cistiú 
a chur ar fáil do thaighdeoirí a léiríonn an acmhainn 
tráchtála a bhaineann lena gcuid taighde. In 2012, 
d’fhaomhamar 107 deontas cistithe tráchtálaithe.

Ina dhiaidh sin, ag brath ar an ngníomh is miste leis 
na taighdeoirí a ghlacadh, oibríonn ár bhfoireann 
tráchtálaithe lena n-oifig aistrithe teicneolaíochta 
chun cabhrú leis na chéad chéimeanna eile. Is é a 
d’fhéadfadh a bheith i gceist leis sin an duine ceart 
nó an chuideachta cheart a bhfuil na hionchais is 
fearr acu maidir lena gcuid nuálaíochta a thabhairt 
isteach sa mhargadh, nó, cúnamh a thabhairt do na 
taighdeoirí féin mac-chuideachta a fhorbairt.

Tairgimid cistiú staidéir féidearthachta agus rochtain 
ar eolas gnó den scoth chun cabhrú le daoine 
margaí a iniúchadh, maoin intleachtúil a chosaint 
agus taispeántas nó fréamhshamhail ar scála beag 
a fhorbairt. Trínár gclár um Chomhpháirtithe Gnó, 
is féidir linn iad a chur in aithne d’infheisteoirí agus 
d’fhiontraithe cleachta a d’fhéadfadh an chuideachta 
a stiúradh agus/nó infheistiú sa chuideachta. 

Díríonn ár dtaispeántas bliantúil ‘Smaointe Maithe’, 
atá ar an tionól aireagóirí agus infheisteoirí is 
mó sa tír, ar infheistíocht a bhaint amach agus ar 
chomhpháirtithe féideartha gnó a aithint. Thug 
an taispeántas in 2012 tús eolas ar 19 aireagán do 
bhreis agus 300 duine, infheisteoirí féideartha agus 
comhpháirtí féideartha gnó ina measc. 

Le linn na bliana, mheaitseálamar seachtar 
fiontraithe cleachta le scoláirí a bhfuil 
teicneolaíochtaí atá oiriúnach do thráchtálú acu.

GNÓLACHTAÍ NUATHIONSCANTA ATÁ 
RÉIGIÚNACH AGUS FAOI STIÚIR NA 
MBAN A CHUR CHUN CINN 

Sheol Fiontraíocht Éireann cúig chiste phíolótacha 
féidearthachta iomaíche ar leith le linn 2012, a raibh 
sé mar aidhm acu fás gnólachtaí nuathionscanta 
atá in ann rath a bhaint amach i margaí domhanda 
a luathú. Bhí fócas réigiúnach ag ceithre cinn de na 
glaonna píolótacha cistithe féidearthachta iomaíche; 
bhí an cúigiú cinn dírithe ar bhanfhiontraithe agus 
bhí sé mar chuid d’iarracht níos leithne Fhiontraíocht 
Éireann roinnt cuideachtaí nuathionscanta atá 
nuálaíocha, dírithe ar onnmhairí agus faoi stiúir na 
mban a spreagadh.

CUIDEACHTAÍ IDIRNÁISIÚNTA 
SOGHLUAISTE NUATHIONSCANTA A 
MHEALLADH

Trí chuideachtaí eachtracha nuathionscanta a 
mhealladh chun lonnú in Éirinn, is féidir tuilleadh 
post atá ag teastáil go géar a chruthú agus 
rannchuidiú a dhéanamh maidir leis an éiceachóras 
cruthaitheach a neartú, rud a chabhródh le 
timpeallacht shaibhir a chur ar fáil le haghaidh fás 
tuilleadh cuideachtaí áitiúla nuathionscanta.

In 2012, leanamar ar aghaidh le bainistiú a dhéanamh 
ar Chiste tiomnaithe um Ghnólachtaí Idirnáisiúnta 
Nuathionscanta ar fiú €10m é agus a seoladh in 2011 
chun tacaíocht a thabhairt d’fhiontraithe eachtracha. 
Rinneamar méadú suntasach freisin ar an dóigh a 
gcuirimid Éire chun cinn mar áit den scoth ar féidir 
gnólacht nua a bhunú nó gnólacht reatha a athlonnú 
ann. 

I measc na dtionscnamh, ceapadh Éireannaigh 
ardiomrá mar Ambasadóirí do Ghnólachtaí 
Nuathionscanta sa Ríocht Aontaithe, sa 
Mheánoirthear, sa tSín agus sna Stáit Aontaithe; 
díríodh ar alumni na gclár luathaithe do ghnólachtaí 
idirnáisiúnta nuathionscanta agus cuireadh Éire chun 
cinn trí na meáin shóisialta agus trí líonraí éagsúla 
Éireannacha, óráidí agus imeachtaí ardiomrá agus 
úsáid comórtas spriocdhírithe. 

D’oibrigh Fiontraíocht Éireann i gcomhpháirtíocht 
le GFT Éireann freisin chun láidreacht na hÉireann 
mar shuíomh ar féidir gnólacht a chur ar bun 
ann a chur in iúl ag imeachtaí idirnáisiúnta ar nós 
Chruinniú Mullaigh Gréasáin Bhaile Átha Cliath; Tech 
Crunch Disrupt, comhdháil mhór TF/gnólachtaí 
nuathionscanta in San Francisco, agus imeacht ‘Le 
Web’ a bhí ar siúl i bPáras i mí na Nollag. 

Fuair an Dr Barbara Murphy, Ceann 
Eolaíochta Eachaí ag Coláiste na hOllscoile, 
Baile Átha Cliath, Dámhachtain Fhiontraíocht 
Éireann ‘One to Watch’, 2012. Bronnadh an 
dámhachtain mar aitheantas dá cuid oibre 
chun a haireagán – masc éadrom teiripeach 
do chapaill – a fhorbairt ina tháirge indíolta. Tá 
an Dr Murphy ag obair le Fiontraíocht Éireann 
faoi láthair chun an teicneolaíocht a 
leathnú ina cuideachta, ar a dtabharfar 
Equilume Ltd.
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OILIÚINT AGUS FORBAIRT 
BAINISTÍOCHTA

Le linn 2012, ghlac thart ar 521 duine páirt i gcláir 
fiontraíochta a fuair tacaíocht ó Fhiontraíocht 
Éireann, rud a sholáthair scileanna gnó, 
teagmhálaithe, meantóireacht agus tacaíocht dóibh.

É cistithe agus comhordaithe ag Fiontraíocht 
Éireann, tá New Frontiers ina chlár náisiúnta 
forbartha fiontraithe, a seoladh in 2012, agus a 
chuireann leis an rath a bhí ar an gClár Ardán 
Fiontraíochta san am atá thart. Agus é á sholáthar 
ag na 13 institiúid teicneolaíochta, tá sé mar aidhm 
aige forbairt gnólachtaí nua atá dírithe ar onnmhairí 
a luathú, ag cur le cruthú post agus le gníomhaíocht 
eacnamaíoch i suíomhanna réigiúnacha. Ghlac thart 
ar 143 fiontraí féideartha páirt sa chlár New Frontiers 
in 2012.

I measc príomhchlár eile, bhí Food Works – clár 
nua atá á phíolótú ag Fiontraíocht Éireann, ag 
Bord Bia agus ag Teagasc – a dhíríonn ar fhorbairt 
fiontraíochta san earnáil bia. Ina theannta sin, 
lean Fiontraíocht Éireann, i gcomhar le SuperValu, 
le tacaíocht a thabhairt do Chlár Forbartha 
Soláthraithe SuperValu. Agus é ina shéú bliain anois, 
cabhraíonn an clár seo le cuideachtaí bia atá beag 
agus ag teacht chun cinn cáilíocht an táirge, na 
caighdeáin seirbhísí agus an nuálaíocht theicniúil is 
gá chun dul isteach in ollmhargaí a bhaint amach. 

Rinneamar comhordú ar IdeaGen freisin, inar tugadh 
taighdeoirí agus fiontraithe ionchasacha le chéile 
chun deiseanna comhoibritheacha a iniúchadh, agus 

an tsraith ceardlann Enterprise START, a chabhraigh 
le fiontraithe féideartha plean gnó a fhorbairt.

Idir an dá linn, agus iad ag obair leis an 
gComhghuaillíocht Fáis Idirlín, lean Fiontraíocht 
Éireann ar aghaidh leis an gClár Luathaithe Fáis 
Idirlín (iGAP) a reáchtáil chun dianfhorbairt 
bainistíochta a chur ar fáil do na príomhchuideachtaí 
ardacmhainne san earnáil Idirlín.

CUIREADH RANNÓG NUA AR BUN 
CHUN MICRIFHIONTAIR AGUS 
FIONTAIR BHEAGA A CHUR CHUN 
CINN

Cé go ndíríonn Fiontraíocht Éireann go láidir ar 
ghnólachtaí nuathionscanta ardacmhainne, is í 
fírinne an scéil go leanfaidh a lán gnólachtaí de 
bheith ag díriú ar an margadh intíre, agus go mbeidh 
sé de rogha ag cuid mhór díobh a bheith beag. 
Chomh maith le bheith ina chuid thábhachtach 
d’uige pobal áitiúil, tá ról le himirt ag na cuideachtaí 
seo i dtírdhreach fostaíochta agus iomaíochais na 
hÉireann.

I mí na Nollag 2012, bhunaigh Fiontraíocht Éireann 
Rannóg um Micrifhiontair agus Gnóthais Bheaga 
nua mar ionad barr feabhais den scoth d’fhonn 
tacú le micrifhiontair agus le gnóthais bheaga agus 
chun obair a dhéanamh leis na hOifigí Fiontraíochta 
Áitiúla (LEOnna) nua a bhunófaí sna húdaráis áitiúla 
ar fud na tíre. 

James Whelton ag 
Cruinniú Mullaigh 

Gréasáin Bhaile Átha 
Cliath 2012. Fuair 

fiontar sóisialta 
Whelton, CoderDojo, 

tacaíocht 
nuathionscanta 
ó Fhiontraíocht 

Éireann agus tá sé 
ina ghluaiseacht 

idirnáisiúnta anois, 
ag teagasc do 

dhaltaí conas a 
dhéantar códú.
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OBAIR A DHÉANAMH LE 
CHÉILE CHUN GNÓLACHTAÍ 
NUATHIONSCANTA A CHRUTHÚ 
AGUS SAORÁIDÍ AGUS BONNEAGAR 
A SHOLÁTHAR

I rith na bliana, d’oibrigh Fiontraíocht Éireann go 
dlúth freisin le gníomhaireachtaí eile, lena n-áirítear 
GFT Éireann, na Boird Fiontar Contae agus 
Cathrach, Ionaid Nuálaíochta Gnó, agus SOLAS (FÁS 
roimhe sin), chun gnólachtaí nuathionscanta a chur 
chun cinn agus tacaíocht agus bonneagar a éascú 
d’fhiontraithe.

Tá 22 Ionad Cothaithe Gnó ar champais 
ardoideachais ar fud na hÉireann. Sna hionaid seo 
tá thart ar 320 cuideachta a fhostaíonn breis is 
1,400 duine. In 2012, rinne Fiontraíocht Éireann 
ranníocaíocht airgeadais le ceithre Ghorlann 
Ghnó chun a gcláir aingeal gnó a chistiú agus, i 
gcaitheamh na bliana, infheistíodh €18m san iomlán 
i 30 déileáil, i gcomparáid le hinfheistíocht iomlán 
€10m i 33 déileáil le linn 2011.

Is cuid thábhachtach eile de bhonneagar tacaíochta 
fiontraíochta iad na hIonaid Fiontraíochta Pobail, a 
sholáthraíonn raon saoráidí a chuireann ar chumas 
fiontraithe gnóthaí nua a bhunú agus fostaíocht a 
chur ar fáil i bpobail áitiúla agus i bpobail amuigh 
faoin tuath. Le tacaíocht Fhiontraíocht Éireann, 
freastalaíonn na hIonaid Fiontraíochta Pobail ar fud 
na hÉireann ar bhreis agus 800 cuideachta a bhfuil 
gar do 5,000 duine le chéile fostaithe acu.

In 2012, d’aontaigh Fiontraíocht Éireann go 
dtacódh sí le ceapadh Bainisteoirí Forbartha Gnó 
Fiontraíochta ar 37 Ionad Fiontraíochta Pobail. 
Beidh na daoine sin freagrach as ionaid a bhainistiú, 
as naisc ghnó a fhorbairt agus as fiontraíocht a 
spreagadh sa cheantar áitiúil.

Roghnaíodh na 37 Ionad Fiontraíochta Pobail ó 
iarratais a fuarthas tar éis glao €1.6m ar thograí 
a rinne Fiontraíocht Éireann i mí an Mhárta 2012. 
Foilseofar dara glao ar thograí dar luach €400,000 
eile in 2013. 

FIONTRAITHE AMACH ANSEO A 
CHOTHÚ

Is cuid lárnach de chultúr fiontraíochta a chur chun 
cinn ná tús eolais a thabhairt ar fhiontraíocht agus 
léargas a thabhairt do mhic léinn ar bhuneolas gnó. 
Rinne Fiontraíocht Éireann comhordú agus tacú ar 
roinnt tionscnamh in 2012 chun fiontraíocht agus 
rannpháirtíocht na hóige a chur chun cinn i réimse 
na hardteicneolaíochta. Áiríodh leo siúd CoderDojo, 
gluaiseacht faoi stiúir Éireannach atá ag teagasc 
códaithe do dhaltaí ar fud an domhain, agus ár 
ndámhachtainí bliantúil Think Outside the Box 
(Smaoinigh ar Bhealach Eile), a bhfuil sé mar aidhm 
acu spiorad na fiontraíochta a chothú i measc mic 
léinn tríú leibhéal.

“Nuair a bhuailim le 
daoine atá ocht mbliana 
déag d’aois, bím ag súil le 
smaoineamh rathúil siopa 
aipeanna amháin ar a 
laghad a bheith acu.”

Bunaitheoir CoderDojo, 
James Whelton

Tagann poist nua agus 
onnmhairí féideartha ó 
fhionnachtain gan choinne de 
chuid fiontraí

Tháinig Scurri.com chun solais tar éis do Rory 
O’Connor, Loch Garmanach, rothaí cóimhiotail 
a cheannach ar shuíomh rangaithe ar líne agus 
deacracht mhór a bheith aige maidir lena 
seachadadh chuig a theach. 

Cé gurb í an aidhm thosaigh ná ardán a 
fhorbairt chun seachadtaí níos saoire a chur 
ar fáil do thomhaltóirí trí leas a bhaint as ró-
acmhainneacht, fuair O’Connor amach go raibh 
an t-éileamh is mó ar an tseirbhís ag teacht ó 
cheannaithe ríomhthráchtála. Dá bhrí sin, thosaigh 
an chuideachta ag freastal ar mhiondíoltóirí 
agus ar ardáin ar líne ar nós Donedeal.ie. Agus 
teicneolaíocht á bhforbairt acu a nascann 
cuideachtaí seachadta leis na cuideachtaí a bhíonn 
ag seoladh seachadtaí, tháinig Scurri ar bhearna sa 
mhargadh de thaisme. 

Bhí O’Connor ina chéimí de chuid an chláir iGAP, 
rud a chabhraigh leis forbairt a dhéanamh ar 
scileanna a chuir ar a chumas gnéithe den tsamhail 
ghnó a thástáil go leanúnach go dtí gur tháinig 
sé ar sheirbhís a bhí de dhíth ar chustaiméirí.  
Fuair Scurri tacaíocht ó Fhiontraíocht Éireann 
mar ghnólacht nuathionscanta ardacmhainne.  
Agus í ag obair le hIonad Fiontraíochta Gnó an 
Oirdheiscirt agus le Comhpháirtíocht Aingeal Gnó 
Halo, fuair an chuideachta infheistíocht €600,000 
ó roinnt foinsí éagsúla in 2012, lena n-áirítear 
daoine príobháideacha, infheisteoirí aingeal gnó 
agus Fiontraíocht Éireann. Úsáidfear na cistí chun 
dul isteach i margadh na Ríochta Aontaithe agus 
i margaí idirnáisiúnta eile agus chun deichniúr 
fostaithe eile a fhostú.



PLEANANNA  
STRAITÉISEACHA  
GNÓ A CHISTIÚ
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Comhinfheistíonn Fiontraíocht Éireann 
i bpleananna gnó cliantchuideachtaí a 
bhaineann le fás agus le cruthú post, idir 
gnólachtaí nuathionscanta ardacmhainne 
agus gnólachtaí aibí atá ag féachaint 
lena ngníomhaíocht a fhairsingiú, lena 
n-éifeachtúlacht a fheabhsú agus lena 
ndíolachán onnmhairithe a mhéadú.

Imrímid ról tábhachtach freisin maidir 
le haghaidh a thabhairt ar bhearnaí 
tábhachtacha sa tírdhreach infheistíochta 
d’fhiontraíocht na hÉireann agus maidir 
le cabhrú le tionscal caipiteal fiontair atá 
dinimiciúil agus atá á bhrú chun cinn ag 
cúrsaí tráchtála a chothú. 
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€37.5m 
A INFHEISTÍODH  
I nGNÓLACHTAÍ 

NUATHIONSCANTA 
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TACÚ LE GNÓLACHTAÍ 
NUATHIONSCANTA

I measc ár gcuid tacaíochtaí do chuideachtaí 
luathchéime, mar atá leagtha amach sa chaibidil 
roimhe seo, tá an Ciste Nuálaíoch HPSU, 
atá dírithe ar ghnólachtaí nuathionscanta 
ardacmhainne (HPSUnna); an Ciste um Ghnólachtaí 
Nuathionscanta Idirnáisiúnta agus an Ciste 
um Thús Iomaíoch. In 2012, thacaíomar le 97 
gnólacht nuathionscanta ardacmhainne, agus 
cistiú €22m á fhaomhadh againn. Ina theannta sin, 
fuair 24 gnólacht nuathionscanta ardacmhainne 
infheistíochtaí leantacha arbh fhiú €6.46m iad. Fuair 
thart ar dháréag fiontraithe eachtracha cistiú iomlán 
de €5.94m chun gnólachtaí nua nó gnólachtaí 
luathchéime a bhunú in Éirinn, agus faomhadh cistiú 
do 60 tionscadal luathchéime, arbh fhiú infheistíocht 
iomlán €3.1m iad, faoin scéim um Thús Iomaíoch. 

COMHPHÁIRTÍOCHT LE CISTÍ 
CAIPITEAL SÍL AGUS FIONTAIR

Chomh maith le tacaíocht dhíreach a chur ar fáil 
do chuideachtaí luathchéime agus do chuideachtaí 
fáis, téann Fiontraíocht Éireann i gcomhpháirtíocht 
le cistí caipiteal fiontair chun feabhas a chur ar an 
rochtain atá ag fiontair bheaga agus mheánmhéide 
ar chistiú. Trínár Scéim Caipiteal Síl agus Fiontair do 
2007-2012, thiomnaíomar sinn féin do shuim iomlán 
de €175m a infheistiú, d’fhonn infheistíocht iomlán 
€645m ón earnáil phríobháideach a ghiaráil do 
chuideachtaí luathchéime agus do chuideachtaí fáis.
Ag tús na bliana 2012, bhí beagnach €155m den 
€175m iomlán tiomanta do 11 Chiste Fiontair, a raibh 
ceithre cinn díobh ina gCistí Caipiteal Síl, agus i mí 
Iúil 2012, d’eisíomar glao lenar lorgaíodh iarratais ar 
chistí le haghaidh an €20m eile. 
Toisc go gcríochnóidh an scéim reatha in 2012, 
mhol grúpa oibre go leanfadh an stát le tacaíocht 
a thabhairt d’infheistíochtaí fiontair i gcuideachtaí 
nuathionscanta ardacmhainne agus i gcuideachtaí 
scálaithe. Mar gheall air sin, gealladh i mBuiséad 
2013 go soláthrófaí €175m do Scéim nua Caipiteal 
Síl agus Fiontair don tréimhse idir 2013 agus 2018. 
Tá sé mar aidhm aige sin €525m eile a ghiaráil ón 
earnáil phríobháideach. I gcomhréir leis an bPlean 
Gníomhaíochta do Phoist 2013, seoladh an chéad 
ghlao ar léiriú spéise i mí an Mheithimh 2013.

INFHEISTÍOCHTAÍ IDIRNÁISIÚNTA

Tugann caipiteal fiontair idirnáisiúnta infheisteoirí 
ag a bhfuil teagmhálacha thar lear, taithí ar 
bhainistíocht idirnáisiúnta agus saineolas ar 
theicneolaíochtaí nideoige ar bhoird cuideachtaí 
Éireannacha, agus, i gcomhpháirtíocht le pobal 
caipiteal fiontair na hÉireann, is comhpháirt 
ríthábhachtach é d’éiceachóras airgeadais slán. 
In 2012, bhí iomlán de 31 infheistíocht fiontair 
idirnáisiúnta i gcliantchuideachtaí Fhiontraíocht 
Éireann.

D’fhonn rochtain a mhéadú ar chaipiteal 
idirnáisiúnta, oibríonn ár bhfoireann um Sheirbhísí 
Infheistíochta leis an bhfoireann inár n-oifigí 
thar lear chun cuideachtaí a chur in aithne 
d’infheisteoirí idirnáisiúnta. I mí na Samhna, mar 
shampla, thionólamar ár gcúigiú Fóram Infheisteoirí 
Idirnáisiúnta i Londain, inar thugamar níos mó ná 
100 infheisteoir le chéile – infheisteoirí fiontair, 
infheisteoirí corparáideacha agus infheisteoirí eile 
ina measc – ó Mheiriceá Thuaidh, ón mBreatain, ó 
mhór-roinn na hEorpa, ón Meánoirthear agus ón 
Áise chun bualadh le 25 cuideachta Éireannach a 
bhí ag lorg infheistíocht nua. Cabhraíonn an ócáid 
bhliantúil seo freisin le naisc a fheabhsú idir an 
pobal caipiteal síl in Éirinn agus comhinfheisteoirí 
féideartha ar fud an domhain.

CISTE NUÁLAÍOCHTA NA HÉIREANN

Trí Chiste Nuálaíochta na hÉireann (IFI), chuir 
Fiontraíocht Éireann agus an Cúlchiste Náisiúnta 
Pinsean (NPRF) cistí ar fiú suas le €250m iad ar 
fáil, i méideanna comhionanna, chun infheistíocht 
a mhealladh ó chistí idirnáisiúnta caipiteal fiontair 
in Éirinn. Bunóidh na cistí roghnaithe láithreacht 
in Éirinn, d’fhonn infheistíocht a dhéanamh i 
gcuideachtaí nuathionscanta agus i gcuideachtaí 
scálaithe.

Go dtí seo, rinne an NPRF dhá infheistíocht ina 
aonar. Rinneadh an chéad cheann díobh in Polaris 
Ventures, agus cuireadh Dogpatch Labs ar bun i 
mBaile Átha Cliath i mBaile Átha Cliath dá bharr. 
Rinneadh an dara hinfheistíocht in DFJ agus in DFJ 
Esprit. 

Tar éis an chéad ghlao ar léiriú spéise ag 
Fiontraíocht Éireann, fógraíodh infheistíocht an 
dá ghníomhaireacht in Sofinnova Ventures i mí an 
Mhárta 2012. 
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Thiomsaigh Rainmaker, an 
chuideachta Éireannach 
bogearraí faisnéise, €1.5m i 
gcaipiteal fiontair.

“A bhuí leis an infheistíocht seo, beimid in ann 
ár bhfoireann 22 duine a leathnú agus feabhas 
suntasach a chur ar ár ngníomhaíocht díolacháin 
agus mhargaíochta i margaí tábhachtacha ar fud na 
hEorpa, na Stát Aontaithe agus na hÁise.”

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Rainmaker, 
Pat Byrne

Bhí Ciste Fiontair Bhanc Uladh-Diageo i 
gceannas ar an infheistíocht, á bainistiú ag NCB 
Ventures. 

Sa ghrianghraf, ó chlé go deis, tá: Leo 
Hamill; comhpháirtí NCB Ventures; Andrew 
Peet, Fiontraíocht Éireann; agus Pat Byrne, 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Rainmaker.
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Tar éis dara glao, a bhain le tiomantas de bhreis 
agus €60m ó Fhiontraíocht Éireann, fógraíodh 
infheistíocht in Highland Capital Partners Europe 
i mí an Mhárta 2013. Ó shin i leith, rinneadh roinnt 
tiomantais eile do bhainisteoirí cistí, agus fógrófar 
iad siúd nuair a bheidh a gcuid próisis tiomsaithe 
airgid go hiomlán thart. 

TACÚ LE FAIRSINGIÚ CUIDEACHTAÍ 
MAIDIR LE FIONTAIR BHEAGA AGUS 
MHEÁNMHÉIDE AGUS CUIDEACHTAÍ 
MÓRA

Soláthraíonn Fiontraíocht Éireann tacaíocht 
airgeadais d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide 
atá bunaithe agus do chuideachtaí móra chun 
poist a chothabháil, chun fostaíocht a mhéadú 
nó chun a gcuid oibríochtaí a fhairsingiú. In 2012, 
d’fhaomhamar 324 pacáiste tacaíochta €100k+ 
chun fiontair bheaga agus mheánmhéide agus 
cuideachtaí móra a bhunú. 

I gcás cuideachtaí atá ag pleanáil fairsingiú 
uaillmhianach a chruthóidh fostaíocht agus 
a fhásfaidh díolachán i margaí idirnáisiúnta, 
soláthraímid Pacáistí Fairsingithe atá Oiriúnaithe 
don Chuideachta ar bhonn cáis ar chás. Is minic a 
chlúdaíonn na pacáistí sin sócmhainní caipitil agus 
cruthú post, T&F; oiliúint, forbairt bainistíochta 
agus comhairleoireacht. In 2012, thugamar cistiú i 
gcomhair 89 tionscadal fairsingithe post dar luach 
€34.53m.

Tá ár gCiste Fairsingithe Post deartha chun cuidiú 
le cliaint ar fiontair bheaga agus mheánmhéide 
iad agus atá ar an bhfód cheana fás a fheabhsú 
trí fhostaíocht mhéadaithe. Soláthraíonn an ciste 
tacaíocht deontais de suas le €150k le haghaidh 
fostaithe nua a earcú. In 2012, thugamar cistiú 
i gcomhair 56 tionscadal fairsingithe post dar 
luach €5.9m. Ina theannta sin, thacaíomar le 11 
thionscadal dar luach €3.32m trínár gCiste um Poist 
a Chothabháil. 

SCÉIM CAIPITIL CHISTE FORBARTHA

Sheol Fiontraíocht Éireann Scéim Chaipitil Chiste 
Forbartha nua i mí Aibreáin 2012 chun dul i ngleic 
leis an mbearna cistithe do chuideachtaí dúchasacha 
meánmhéide a bhfuil ionchais shuntasacha phost 
agus fáis onnmhairithe acu. Tá an scéim seo deartha 
chun tacaíocht a thabhairt do chuideachtaí nach 
dtagann faoi dhíriú na gcistí caipiteal síl agus 
fiontair de ghnáth, trí chaipiteal institiúideach breise 
a ghiaráil. Díreoidh sé ar chistí a sholáthraíonn 
cothromas nó cuasafhiachas ar fiú idir €2m agus 
€10m iad in aghaidh na hinfheistíochta.

Thiomnaigh an Stát, trí Fhiontraíocht Éireann, méid 
tosaigh €50m don scéim, d’fhonn suas le €100m eile 
i gcistiú ón earnáil phoiblí a ghiaráil le linn shaolré 
na scéime. Tar éis glao ar thograí i mí Aibreáin 2012, 
thug Fiontraíocht Éireann tiomantais do bhainisteoirí 
ciste i mí na Nollag 2012. Fógrófar na tiomantais 
sin nuair a éireoidh leis na cistí a gcuid iarrachtaí 
tiomsaithe airgid a chríochnú. 

Bunaithe ar an leibhéal spéise a bhí ann i measc 
bainisteoirí ciste, leithdháil an Rialtas €25m eile ar 
an scéim ó shin i leith d’fhonn €50m eile a ghiaráil 
ón earnáil phríobháideach. Sholáthródh sé sin cistiú 
dar luach iomlán €225m do ghnólachtaí dúchasacha 
meánmhéide thar shaolré na scéime.

EOLAS AR AIRGEADAS A CHOTHÚ LE 
HAGHAIDH FÁS FIONTAIR

Le linn 2012, leanamar de bheith ag obair leis na 
príomhbhainc a bhí ag tabhairt iasachtaí d’earnáil na 
bhfiontar beag agus meánmhéide, agus spreagamar 
iad caidrimh níos dlúithe oibre a fhorbairt lenár 
gcliantchuideachtaí.

Chomh maith leis sin, leanamar de bheith ag 
comhordú an líonra Finance 4 Growth le haghaidh 
príomhoifigigh airgeadais (CFO) i gcuideachtaí atá 
ar an bhfód cheana. Is é an cuspóir a bhaineann 
leis foghlaim agus roinnt eolais a mhéadú i measc 
príomhoifigigh airgeadais d’fhonn feabhas a chur 
ar rannpháirtíocht le bainc. Pléadh raon ábhar, 
ina measc, ról straitéiseach an phríomhoifigigh 
airgeadais, foinsí airgeadais maidir le caipiteal oibre 
agus forbartha, bainistiú an státchiste agus airgid 
thirim agus baincéireacht thar lear.€6.46m 

IN INFHEISTÍOCHTAÍ 
LEANTACHA IN 
HPSUnna
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Infheistíocht síl 
chun nuálaíocht 
bhandaleithid a 
thabhairt chuig 
an margadh

Níl in Pilot Photonics, mac-
chuideachta a tháinig chun cinn 
ó thaighde ag Ollscoil Chathair 
Bhaile Átha Cliath agus ag Institiúid 
Náisiúnta Tyndall i gCorcaigh, 
ach ceann amháin den iliomad 
cuideachtaí a bhain leas as an 
Scéim Caipiteal Síl agus Fiontair 
le linn 2012. Cuirfidh infheistíocht 
síl €300,000 ó Fhiontraíocht 
Éireann agus ó Chiste Caipiteal Síl 
AIB deis ar chumas na cuideachta 
bealach sa mhargadh a aimsiú 
dá dteicneolaíocht líonra optúil, 
rud a d’fhéadfadh luas an Idirlín a 
mhéadú go mór.

“Is ar líonraí snáithín optúil 
atá seasamh an Idirlín agus 
gach cumarsáide sreangaithe 
agus gan sreang,” arsa an Dr 
Stan Lumish, Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin Pilot Photonics, 
“Tá diandeacrachtaí acmhainne 
roimh na líonraí seo mar gheall 
ar an síoréileamh ar thuilleadh 
leathanbhanda de bharr feistí 
cliste atá ag éirí níos sofaisticiúla. 
Tairgeann foinsí círe optúla Pilot 
Photonics bealach atá éifeachtach 
agus éifeachtúil ó thaobh costais 
de dár gcustaiméirí chun an 
teorainn sin a shárú.”

Máire Geoghegan-Quinn, Coimisinéir an AE um Thaighde, Nuálaíocht agus 
Eolaíocht, in éineacht le Frank Smyth, Ard-Oifigeach Teicneolaíochta Pilot 
Photonics, ag ócáid infheisteoirí i mBaile Átha Cliath.
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CUMAIS A FHORBAIRT 
AGUS IOMAÍOCHAS 
A MHÉADÚ

Tá róil bhunúsacha ag iomaíochas agus ag 
ceannaireacht in acmhainneacht cuideachtaí 
Éireannacha a dhíghlasáil chun gur féidir 
leo rath a bhaint amach sa tír seo agus thar 
lear araon agus, ar deireadh, chun scála 
idirnáisiúnta a fhorbairt. 

Trí idirghníomhaíocht Fhiontraíocht Éireann 
le cuideachtaí ar fud raon earnálacha 
éagsúla, tuigimid na dúshláin a bhíonn 
rompu ag príomh-idirlinnte fáis, agus chuir 
sé sin ar ár gcumas aithint a dhéanamh ar 
réimsí ríthábhachtacha ina mbíonn gá acu le 
tacaíocht. 
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144
CUIDEACHTA ATÁ AG 

BRÚ IOMAÍOCHAIS 
CHUN CINN TRÍNÁR 

gCLÁIR GHNÓ 
BHARAINNIGH
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In 2012, dhírigh ár gcláir forbartha 
cumais ar cheannaireacht agus ar 
straitéis, ar rath i ndíolachán agus 
i margaíocht idirnáisiúnta, agus 
ar iomaíochas níos fearr trí ghnó 
barainneach. 

Ghlac thart ar 295 feidhmeannach ó 
chliantchuideachtaí páirt i mórchláir 
forbartha bainisteoireachta, agus ghlac 
716 feidhmeannach páirt i ngearrchláir. 
Sháraigh an dá chlár acu spriocanna do 
2012.

Áiríodh le tosaíochtaí earnála an 
tionscal bia, inar leanamar de bheith 
ag obair le príomhpháirtithe leasmhara 
mar chuid de phróiseas foriomlán 
cur chun feidhme Harvest 2020. 
Ina theannta sin, d’oibríomar leis an 
earnáil seachfhoinsithe próiseas gnó 
chun cabhrú leo feabhas a chur ar a 
gcumas tairisceana idirnáisiúnta agus 
iomaíochas a mhéadú.

CUMAIS CHEANNAIREACHTA  
A CHOTHÚ 

Tá Leadership 4 Growth (L4G), príomhchlár 
ceannaireachta agus straitéise Fhiontraíocht Éireann, 
dírithe ar fhorbairt agus ar fheabhsú a dhéanamh 
ar na huaillmhianta ceannaireachta, ar na dearcthaí 
ceannaireachta agus ar na cumais cheannaireachta 
atá ag Príomhoifigigh Feidhmiúcháin Éireannacha 
ionas go mbeidh siad in ann cuideachtaí inscálaithe 
nuálaíocha ar féidir leo fás idirnáisiúnta inbhuanaithe 
a bhaint amach a stiúradh.

É á sheachadadh i gcomhar le príomhsholáthraithe 
idirnáisiúnta, meascann an clár nochtadh i leith 
fiontraithe an-rathúil agus rannpháirtíocht leis na 
fiontraithe sin, cur chuige ar leith i leith oiliúna agus 
meantóireachta agus tacaíocht phraiticiúil chun 
straitéis a fhorghníomhú atá dírithe ar inspioráid, ar 
eolas agus ar scileanna a chur ar fáil atá oiriúnaithe 
do ghnó ar leith gach rannpháirtí.

In 2012, ghlac 26 cuideachta ón tionscal bia 
agus deochanna páirt i gclár oiriúnaithe L4G a 
d’fhorbraíomar le hionchur ó Bhord Bia agus ó IBEC 
agus le tacaíocht airgeadais ón Roinn Talmhaíochta, 
Bia agus Mara. Is iad IMD Business School, Lausanne, 
An Eilvéis, agus Foras Bainistíochta na hÉireann 
(IMI), i gcomhpháirtíocht le Fiontraíocht Éireann, a 
sheachaid an clár.

FOIRNE BAINISTÍOCHTA A 
FHORBAIRT

Trí Management 4 Growth, d’fhorbraíomar clár atá 
ceaptha chun cohórt d’fhoirne bainistíochta den 
scoth, a bhfuil inniúlacht agus muinín ard acu, a 
chothú. Tá sé mar aidhm ag an gclár tacú le foirne 
bainistíochta i bhfiontair bheaga agus mheánmhéide 
tuilleadh forbartha a dhéanamh; straitéis agus 
oibríochtaí a chur chun feidhme agus a bhainistiú, 
chomh maith leis na daoine chun díolacháin agus fás 
onnmhairí a bhrú chun cinn.

Tar éis clár píolótach rathúil in 2011, sheolamar dara 
clár Management4Growth in 2012, a raibh 42 duine 
ó 16 fhiontar bheaga agus mheánmhéide páirteach 
ann. Áiríodh leis an gclár in 2012 oiliúint bhreise agus 
rannpháirtíocht iarchláir le comhghleacaithe chun 
tacú le clár oibre níos leithne idir comhghleacaithe. 
Is iad DCU agus IMI, i gcomhpháirtíocht le 
Fiontraíocht Éireann, a sheachaid an clár. 
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FÁS LUATHAITHE DO  
GHNÓLACHTAÍ NUATHIONSCANTA 
ARDACMHAINNE 

Ag Fiontraíocht Éireann, sainímid gnólachtaí 
nuathionscanta ardacmhainne mar ghnólachtaí atá 
uaillmhianach, óg agus dírithe go hidirnáisiúnta, a 
d’fhéadfadh díolachán bliantúil de níos mó ná €1m 
agus a fhostóidh deichniúr nó níos mó laistigh de 
thrí nó cheithre bliana. 

Is gá do HPSUnna ioncam díolacháin a mhéadú go 
tapa chun maireachtáil. D’fhonn cumas díolacháin 
a fhorbairt i measc Príomhoifigigh Feidhmiúcháin, 
d’fhorbraíomar clár píolótach Fáis Luathaithe (AGP) 
in 2011. Chuimsigh sé sin sraith modúil oideachais 
agus tacaíocht ó ‘oiliúnóir gnó’ cleachta chun 
cabhrú leis an bhfoghlaim a neadú. 

Ag cur leis an eispéireas sin, thugamar 
faoi Rannpháirtíocht Fáis Luathaithe le 41 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ónár gcohórt 
HPSUnna in 2012. Cé go raibh sé bunaithe den 
chuid is mó ar an gclár píolótach, fadaíodh é 
ina rannpháirtíocht 24 mí. Rinneadh diagnóisic 
dhomhain ar dtús chun ‘cumasóirí’ agus ‘coscairí’ i 
dtaca le fás díolacháin a bhí sainiúil don chuideachta 
a aithint. 

Bunchloch na dianrannpháirtíochta seo a bheidh i 
bplean fáis a chur chun feidhme do na cuideachtaí 
atá páirteach. Cuirtear béim níos mó ar dhíolacháin 
onnmhairithe sa chlár, atá á sholáthar ag Cambridge 
Judge Business School, an Ríocht Aontaithe, agus 
ag IMI, i gcomhpháirtíocht le Fiontraíocht Éireann.

CUMAS DÍOLACHÁIN AGUS 
MARGAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA A 
FHORBAIRT 

Tá dhá phríomhthionscnamh i bhfeidhm againn a 
dhíríonn ar chumas díolacháin agus margaíochta 
idirnáisiúnta a fhorbairt. Is tionscnamh suaitheanta 
é an Clár Díolacháin Idirnáisiúnta a d’fhorbraíomar i 
gcomhar leis an tionscal agus lenár gcomhpháirtithe 
acadúla in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Cliath chun scileanna praiticiúla, oiriúnacha a chur ar 
fáil d’fhoirne díolacháin chun margaí nua a rochtain 
agus fás ar dhíolachán onnmhairí a luathú. Bíonn an 
dianchlár forbartha seo ar siúl le linn na bliana.

Tá an tsraith ceardlann Bain Barr Feabhais Amach i 
nDíolachán dírithe ar uirlisí cruthaithe an chleachtais 
idirnáisiúnta díolachán agus mhargaíochta is fearr 
a neadú. Is iad ceardlann aon lae agus seisiún 

leantach duine le duine a bhíonn i gceist leis. Díríonn 
na ceardlanna ar ghnéithe éagsúla de dhíolachán 
agus de mhargaíocht, lena n-áirítear tairiscintí 
luacha, giniúint teagmhálaithe idirnáisiúnta, 
bealaí díolacháin agus aithint agus bainistíocht 
comhpháirtithe.

LÍONRA MEANTÓIRÍ

Tá ár líonra meantóirí deartha chun comhairle agus 
tacaíocht oiriúnaithe a chur ar fáil dár gcliaint, ag 
cabhrú leo fás a luathú, maireachtáil in amanna 
deacra agus cumas bainistíochta a fhorbairt. Is 
feidhmeannaigh rathúla iad na meantóirí a chuireann 
comhairle dheonach ar chliaint, bunaithe ar a gcuid 
taithí ghnó féin. 

Tá níos mó ná 365 meantóir gníomhach páirteach 
sa líonra agus, faoi dheireadh na bliana 2012, bhí 
607 tasc ar siúl, le cuideachtaí nuathionscanta go 
príomha. Gníomhaíonn na meantóirí mar éisteoirí 
rúnda agus, mar aon le comhairle ghinearálta a 
thabhairt, tugann siad treoir dár gcliaint maidir leis 
na réimsí seo a leanas: forbairt ghnó; díolachán 
a dhéanamh i margaí agus in earnálacha ar leith; 
gnó a fhorbairt trí chomhpháirtíochtaí agus trí 
chomhghuaillíochtaí; gníomhairí agus dáileoirí 
a bhunú; idirbheartaíocht conartha; ullmhú do 
chistiú agus maoiniú a thiomsú. Glacann siad le ról 
éighníomhach in ionad ról gníomhach, agus síníonn 
siad comhaontú dian rúndachta agus eitice linn.

I meastóireacht ar ár gclár meantóireachta, a 
rinneadh i mí Mheán Fómhair 2012, chuir 81 faoin 
gcéad de na cliaint a ndearnadh suirbhé orthu 
in iúl go raibh siad sásta leis an tacaíocht a fuair 
siad tríd an gclár. Mheas siad go raibh tionchar na 
meantóireachta le brath sna réimsí seo a leanas: 
láimhdeachas níos airde, forbairt ghnó nua agus 
fostaíocht mhéadaithe ina gcuid gnólachtaí. 

IOMAÍOCHAS A MHÉADÚ TRÍ GHNÓ 
BARAINNEACH 

Tá dúshláin thromchúiseacha iomaíochais roimh 
chuideachtaí Éireannacha i margadh an lae 
inniu. Níl smacht acu ar chuid mhór de na tosca 
seachtracha. Trí phrionsabail ghnó ‘bharainnigh’ a 
chur i bhfeidhm, áfach, is féidir dul i ngleic le cuid 
de na dúshláin inmheánacha, mar shampla, cé 
chomh maith is a bhaineann an chuideachta leas as 
acmhainní agus cé chomh maith is a ghabhann sí 
leis an bhfoireann chun an luach is fearr a thabhairt 
do chustaiméirí. 
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Glacadh le prionsabail ghnó bharainnigh i réimse 
na déantúsaíochta, ach tá siad tar éis bogadh 
feadh an tslabhra luacha ar fad: ó dhíolachán go 
lóistíocht, go déantúsaíocht, go ceannach, go 
riarachán, go dearadh agus forbairt táirgí, agus 
ar ais go díolachán. Mar gheall air sin, is féidir le 
gnólachtaí Éireannacha glacadh le prionsabail 
ghnó bharainnigh chun dea-chleachtas a bhaint 
amach in éifeachtúlacht agus in iomaíochas, chun 
sciar a fháil den mhargadh agus chun téarnamh a 
spreagadh. 

ÁR DTAIRISCINT GHNÓ 
BHARAINNIGH 

D’fhorbair Fiontraíocht Éireann Tairiscint Ghnó 
Bharainnigh atá deartha go sonrach chun cabhrú 
le cliantchuideachtaí aghaidh a thabhairt ar 
shaincheisteanna iomaíochais. Ó seoladh an clár, 
bhain rannpháirtithe laghduithe costais amach 
ar fiú na milliúin euro iad agus mhéadaigh siad 
díolachán agus fostaíocht fhoriomlán. 

Is féidir rochtain a fháil ar an gclár ag trí leibhéal 
lena mbaineann dul chun cinn agus tiomantas 
méadaithe, bunaithe ar an gcumas atá ag 
cuideachtaí na huirlisí agus na teicnící gnó 
bharainnigh a ghlacadh chucu féin. Is iad sin 
LeanStart, LeanPlus agus LeanTransform. 

Chomh maith leis sin, d’fhorbair Fiontraíocht 
Éireann Seirbhís Seiceála Folláine Cuideachta, 
bunaithe ar chóras tagarmharcála d’fhiontair 
bheaga agus mheánmhéide agus ar shonraí 
domhanda. Tugann sé seo léargas oibiachtúil 
do chliaint ar cé chomh maith is atá a gcuid 
iomaíochta agus cad iad a gcuid láidreachtaí agus 
laigí féin, rud a chabhraíonn leo réimsí nach mór 
díriú dóibh orthu a chur in ord tosaíochta. 

Thacaigh Fiontraíocht Éireann le 147 tionscadal 
gnó bharainnigh san iomlán le linn 2012. Ag 
léiriú béim mhéadaithe ar chuideachtaí atá ag 
tabhairt faoi chláir shuntasacha um fheabhsúchán 
phróiseas an ghnó bharainnigh, mhéadaigh líon 
na dtionscadal ar thionscadail LeanTransform iad 
(is é sin, an chatagóir is cuimsithí de thacaíocht 
ghnó bharainnigh) ó 15 dtionscadal in 2011 go 20 
dtionscadal in 2012.

Ar aon dul lenár dtionscnaimh ghnó bharainnigh, 
d’fhorbraíomar tairiscint Teicneolaíochta Glaine 
freisin, a sholáthraíonn faisnéis, comhairle agus 
cistiú do chuideachtaí ionas gur féidir leo a gcuid 
feidhmíocht chomhshaoil a fheabhsú, a gcuid 
costais a laghdú agus rochtain a fháil ar mhargaí 
glasa.

Déanann OSG cumas a 
thógáil agus iomaíochas 
a mhéadú chun aghaidh 
a thabhairt ar mhargaí 
nua 

Tá an Outsource Services Group (OSG) ina 
ghnólacht neamhspleách faoi úinéireacht 
Éireannach. Sainfheidhmíonn sé sa réimse 
seirbhísí idirnáisiúnta árachais agus 
airgeadais agus fostaíonn sé 280 duine i 
naoi n-ionad seirbhíse ar fud na hÉireann. 

Tá plean mórathraithe á chur chun 
feidhme ag an gcuideachta faoi láthair, 
agus is é an aidhm atá leis an gnólacht 
a fheabhsú arís eile. “Is dócha gurb é an 
t-athrú is mó ná tuilleadh próisis agus 
struchtúir a chur lenár ngníomhaíochtaí 
díolacháin agus margaíochta agus 
forbartha gnó,” arsa Malcolm Hughes, 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin. 

“Mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin, 
thug mé faoin gclár Leadership4Growth 
agus, go pearsanta,  
ba é sin an rud is fearr  
a rinne mé riamh. Caithfidh tú imeacht as 
do chrios compoird agus tú ag filleadh ar 
ais ar struchtúr oideachais leathfhoirmiúil. 
Bhí sé an-phraiticiúil freisin i ndáil le 
tacaíocht agus leis an méid a bhí á 
fhoghlaim agam a chur chun feidhme. 
Bhain mé leas as chun gach gné den 
phlean athraithe a chur i bhfeidhm.”

Tá an chuideachta páirteach i dtionscadal 
LeanTransform freisin atá dírithe ar 
fheabhsúcháin leanúnacha a bhaint amach 
ó bhun aníos agus ar dhiomailt a laghdú 
ar fud an ghnólachta. “Go ginearálta, tá 
táirgiúlacht níos mó á baint amach againn; 
tá ár gcorrlach á fheabhsú againn agus tá 
gnó nua á fháil againn,” arsa Hughes. “Is 
thar barr atá an tacaíocht agus an díograis 
a tháinig as.”
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Bhí Flahavan’s ar cheann 
de na gnólachtaí bia 
a ghlac páirt sa chlár 
Leadership4Growth in 
2012. 

Sa ghrianghraf: Stiúrthóir bainistíochta   
John Flahavan
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ÁR dTOSAÍOCHTAÍ   
DE RÉIR NA hEARNÁLA

Tá cliantchuideachtaí de chuid 
Fhiontraíocht Éireann rannpháirteach 
i raon leathan réimsí, ina measc, an 
comhshaol a chosaint, cuidiú le tarrtháil 
daoine agus cuidiú le fiontair airgead a 
choigilt. Chun críocha praiticiúla, áfach, 
is féidir iad a rangú go ginearálta de réir 
na gníomhaíochta i dtrí phríomhearnáil: 
bia, deochanna agus teicneolaíocht ghlan; 
bogearraí agus seirbhísí a thrádáiltear 
go hidirnáisiúnta, agus eolaíochtaí 
tionsclaíocha, teicneolaíochta glaine agus 
beatha.
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TACÚ LE TAIGHDE 
AGUS LE NUÁLAÍOCHT 

I dTIONSCAL NA 
hÉIREANN
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BIA AGUS DEOCHANNA

Tá an earnáil bia agus deochanna ar cheann de na 
príomhthionscail in Éirinn - mar fhoinse fostaíochta 
ar fud na tíre agus mar rannchuiditheoir suntasach 
maidir le honnmhairí araon. Is réimse í ina bhfuil 
bua ó dhúchas ag Éirinn, le cois buntáistí iomaíocha 
nádúrtha agus roinnt cuideachta den scoth atá ar 
scála domhanda.  

Le linn na bliana, dhíríomar ar a bheith ag obair le 
cliaint chun na nithe seo a leanas a dhéanamh:

• Garspriocanna Food Harvest 2020 a chur chun 
feidhme. Is é a bhí i gceist leis sin príomhchuspóirí 
a chomhlíonadh agus, go háirithe, dul i mbun 
dianchainteanna leis na príomhimreoirí sa 
tionscal déiríochta chun tacú agus spreagadh 
a dhéanamh ar na struchtúir, ar na cumais 
agus ar na hinniúlachtaí optamacha is gá chun 
uasghnóthachain a bhaint amach ón bhfás ar 
mhéideanna bainne atáthar ag súil le teacht chun 
cinn mar gheall ar an díothú cuótaí a bheidh i 
bhfeidhm tar éis 2015.

• Cumais bhainistíochta agus cheannaireachta 
a fhorbairt. In 2012, ghlac na Príomhoifigigh 
Feidhmiúcháin ar thart ar 26 cuideachta bia agus 
deochanna i gclár oiriúnaithe Leadership4Growth, 
rud a d’fhorbair Foras Bainistíochta na hÉireann 
(IMI) i gcomhpháirtíocht le Fiontraíocht Éireann 
agus a sholáthair IMD Business School, Lausanne, 
An Eilvéis.

• Cabhrú le cuideachtaí éifeachtúlacht a bhrú chun 
cinn, iomaíochas a fheabhsú agus riachtanais 
chustaiméirí domhanda a shásamh trínár gclár gnó 
bharainnigh. Faoi dheireadh na bliana, bhíomar ar 
an mbóthar chun ár sprioc a chomhlíonadh, is é 
sin, go nglacfadh 90 cuideachta bia páirt i gcláir 
ghnó bharainnigh, lena n-áirítear roinnt athruithe 
suntasacha gnó bharainnigh.

• Infheistíocht in T&F agus i nuálaíocht a spreagadh, 
agus béim á cur ar fhorbairt táirgí agus próiseas 
nua, agus béim níos airde á cur ar tháirgí a 
d’fhéadfadh luach breise a bhaint amach, amhail 
nútraiceodaigh agus bianna feidhmiúla. Chuaigh 
ár n-ionad teicneolaíochta Bia le haghaidh na 
Sláinte, Éire, isteach sa dara céim. Díríonn an 
t-ionad ar bhainne a thástáil le haghaidh móilíní 
agus comhdhúile nuálaíocha lena mbaineann 
tairbhí sláinte atá suntasach go feidhmiúil. Ina 
theannta sin, lean an t-ionad teicneolaíochta 
I2E2 de bheith ag obair le cuideachtaí móra chun 
feabhas a chur ar iomaíochas ó thaobh costais 
de agus ar inbhuanaitheacht trí éifeachtúlacht 
níos fearr fuinnimh. I gcaitheamh na bliana freisin, 
bhaineamar dul chun cinn suntasach amach, agus 
muid ag obair leis an tionscal agus le IBEC, maidir 
le dhá ionad eile teicneolaíochta a fhorbairt, ag 
díriú ar phróiseáil déiríochta agus feola.

• A chinntiú go gcríochnófar tionscadail tionscail ar 
bronnadh cúnamh orthu faoi na Cistí Déiríochta, 
Mairteola agus Caoireola agus go gcuirfear raon 
tionscadail bhreise mhórfhairsingithe cuideachtaí 
chun feidhme. Bhí roinnt forbairtí suntasacha le 
linn na bliana. Ina measc, d’oscail Dawn Meats 
a shaoráid nua phróiseála mairteola i gCrois Uí 
Chearúill, Co. Phort Láirge.

• Infheistíocht dhíreach eachtrach in Éirinn ag an 
tionscal idirnáisiúnta bia a spreagadh agus a chur 
chun cinn. I measc na mbuaicphointí, d’fhógair 
Danone Baby Nutrition a infheistíocht €20m ina 
shaoráid déantúsaíochta i Loch Garman agus thug 
an Kerry Group tiomantais go lonnódh sé a ionad 
domhanda teicneolaíochta agus nuálaíochta in 
Éirinn. Baineadh an bua suntasach tionscadail seo 
amach trí chur chuige ‘Rialtais chomhchoitinn’. 
D’oibrigh an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta; 
an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara; Roinn an 
Taoisigh agus Fiontraíocht Éireann go dian leis an 
Kerry Group chun an tionscadal a sheachadadh 
d’Éirinn.

• Bunú gnólachtaí nuathionscanta ardacmhainne a 
chur chun cinn agus tacaíocht a thabhairt dóibh 
trí chlár ar nós chlár Forbartha Soláthraithe 
Supervalu agus FoodWorks, a forbraíodh i 
gcomhpháirtíocht le Bord Bia agus le Teagasc.

Tá achoimre aon amhairc déanta thíos ar ár 
dtosaíochtaí 2012 de réir na hearnála.
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BOGEARRAÍ, SEIRBHÍSÍ A 
THRÁDÁILTEAR GO HIDIRNÁISIÚNTA 
AGUS AN EARNÁIL PHOIBLÍ

Is é atá san earnáil bogearraí laistigh d’Fhiontraíocht 
Éireann ná thart ar 800 cuideachta ghníomhach 
a tháirgeann bogearraí lena n-úsáid sna 
réimsí seo a leanas: airgeadas, fiontar, taisteal, 
teileachumarsáid, an t-idirlíon, na meáin dhigiteacha 
agus ríomhfhoghlaim. Idir an dá linn, cuimsíonn an 
Phunann Seirbhísí a Thrádáiltear go hIdirnáisiúnta 
seirbhísí airgeadais; seirbhísí gnó agus tomhaltóirí, 
agus cuideachtaí agus institiúidí a sholáthraíonn 
seirbhísí oideachais.

In 2012, dhíríomar ar a bheith ag obair le cliaint chun 
na nithe seo a leanas a dhéanamh:

• Braislí cuideachtaí bogearraí a fhorbairt a 
sholáthraíonn réitigh do na margaí seo a leanas: 
seirbhísí airgeadais, néalríomhaireacht, slándáil 
faisnéise, taisteal, cumarsáid, ríomhfhoghlaim agus 
na meáin dhigiteacha.

• Ionaid Teicneolaíochta a sheoladh i réimsí na 
seirbhísí airgeadais (rialachas, comhlíonadh 
agus riosca), na nuálaíochta foghlama (ionad 
‘Learnovate’) agus na néalríomhaireachta. 

• An chéad chéim den tionscnamh 
Néalríomhaireachta a sheachadadh chun an 
fheasacht atá ag cuideachtaí bogearraí ar úsáid na 
néalríomhaireachta a mhéadú, agus chun a gcuid 
rannpháirtíochta in úsáid na néalríomhaireachta 
a mhéadú, agus táirgí/seirbhísí á gcur ar fáil acu 
– Tá straitéisí curtha chun feidhme, nó á gcur 
chun feidhme faoi láthair, ag níos mó ná 100 
cliant bogearraí chun an deis a bhaineann leis an 
néalríomhaireacht a thapú. 

• An ceathrú Clár Luathaithe Fáis Idirlín (iGAP) 
a sheoladh. Agus 25 cuideachta páirteach ann, 
fágann sé sin gur ghlac níos mó ná 90 cuideachta 
luathchéime atá bunaithe ar an Idirlíon páirt in 
iGAP go dtí seo.

• Deiseanna gairme a chur chun cinn san earnáil 
bogearraí atá faoi úinéireacht Éireannach. Le 
linn na bliana, sheol Niall Quinn, ar iarpheileadóir 
agus fiontraí é, an tionscnamh TF Anseo, rud a 
chuireann deiseanna gairme chun cinn san earnáil 
bogearraí atá faoi úinéireacht Éireannach. Go dtí 
seo, tá níos mó ná 55 cuideachta páirteach go 
gníomhach san fheachtas.

• Nuálaíocht agus iomaíochas a chur chun cinn san 
earnáil dhúchasach TFC trínár gComhpháirtíochtaí 
Nuálaíochta agus trínár gCláir Ghnó Bharainnigh, 
agus trí raon cláir forbartha cumais amhail 
Bain Barr Feabhais Amach i nDíolachán, na 
Cláir Dhíolacháin Idirnáisiúnta agus ceardlanna 
bainistíochta táirgí. 

• Tacaíocht airgeadais agus eolais a chur ar fáil 
do níos mó ná 90 cliant ar fud roinnt earnálacha 
éagsúla chun tacú leo a gcuid straitéisí féin a 
fhorbairt i leith margaíochta ar líne.

• Cabhrú le cuideachtaí dúchasacha 
Seachfhoinsithe Próiseas Gnó (BPO) feabhas a 
chur ar a gcumais tairisceana agus straitéis a chur 
i bhfeidhm le haghaidh fhorbairt na hearnála, rud 
a dhíreoidh ar mhargaí idirnáisiúnta.

• Tacú le straitéis an Rialtais i leith oideachas 
idirnáisiúnta tríd an mbranda ‘Oideachas in Éirinn’ 
a bhainistiú agus a mhargú agus trína bheith ag 
díriú ar mhargaí tosaíochta a aithnítear agus a 
chomhaontaítear leis an earnáil.

• Tionscnaimh earnála a fhorbairt atá dírithe ar 
bhainistíocht tallainne (seirbhísí earcaíochta agus 
oiliúna) agus ar bhraislí margaíochta digití, agus 
scrúdú a dhéanamh ar thuilleadh forbairt braislí a 
d’fhéadfadh a bheith ann in earnálacha seirbhísí 
eile, lena n-áirítear bainistíocht saoráidí, cúram 
sláinte, lóistíocht agus seirbhísí gairmiúla agus 
bainistithe.

• Athbhreithniú a dhéanamh ar an earnáil seirbhísí 
airgeadais, lena n-áirítear na hearnálacha cistí, 
árachais agus íocaíochtaí, agus obair a dhéanamh 
le cuideachtaí atá dírithe ar an tír seo chun cabhrú 
leo idirnáisiúnú a dhéanamh.

• A bheith ag obair lenár bhfoirne um Sholáthar 
Poiblí agus um Fhoinsiú Domhanda chun aithint 
a dhéanamh ar dheiseanna gnó a d’fhéadfadh a 
bheith ann san earnáil phoiblí agus sna cuideachtaí 
ilnáisiúnta móra in Éirinn, agus a bheith ag obair 
le cuideachtaí maidir lena gcuid scileanna agus 
cumas a fhorbairt.
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SOLÁTHAR POIBLÍ

Is é ceann de na spriocanna móra atá i bPlean 
Gníomhaíochta an Rialtais do Phoist soláthar poiblí 
a dhéanamh níos inrochtana d’fhiontair bheaga agus 
mheánmhéide in Éirinn agus cabhrú le tuilleadh 
fiontair bheaga agus mheánmhéide conarthaí a 
bhuachan le cuideachtaí ilnáisiúnta atá lonnaithe sa 
tír seo.

In 2012, dhíríomar ar na nithe seo a leanas:

• A bheith ag obair chun cur chun cinn a 
dhéanamh ar na deiseanna atá ag gnólachtaí 
dúchasacha, fiontair bheaga agus mheánmhéide 
go háirithe, seirbhísí a sholáthar d’údaráis mhóra 
chonraitheoireachta. Reáchtáil ár bhfoireann 
um Sholáthar Poiblí breis agus 120 cruinniú 
tionscnaimh idir soláthraithe agus ceannaitheoirí, 
agus ghlac beagnach 700 cliantchuideachta 
páirt i 19 n-ócáid forbartha eolais agus cumais a 
bhaineann le soláthar.

• A bheith ag obair leis an Roinn Post, Fiontar 
agus Nuálaíochta ar thionscnamh nua um 
Nuálaíocht a Sholáthar. Aithníodh roinnt ranna 
agus gníomhaireachtaí a bhí sásta páirt a 
ghlacadh sa tionscnamh seo, lena n-áirítear an 
Ghníomhaireacht um Fháil Iarnród agus BSL.

• A bheith ag obair leis an tSeirbhís Náisiúnta 
Soláthair chun príomhthionscadail a aithint ar fud 
an Rialtais chun deiseanna fochonraitheoireachta 
agus deiseanna slabhra soláthair a chur ar fáil 
d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide.

• Comhairleoirí a bhfuil saineolas acu ar sholáthar 
poiblí a shannadh chun comhairle agus cúnamh 
a thabhairt do ghnólachtaí an próiseas soláthair 
phoiblí a thuiscint agus a bheith níos ullmhaithe 
dó.

EOLAÍOCHTAÍ TIONSCLAÍOCHA, 
TEICNEOLAÍOCHTA GLAINE  
AGUS BEATHA

Ó ardfheistí leighis go dtí sain-chomhpháirteanna 
leictreonacha – agus go leor rudaí eile – tá 
déantúsaíocht ardluacha an-bheoga agus faoi 
bhláth in Éirinn. Réimsí eile inar fhorbair cuideachtaí 
Éireannacha saintaithí agus sainscileanna ar leith is 
ea an earnáil tógála, an earnáil innealtóireachta agus 
an earnáil teicneolaíochta glaine. 

In 2012, dhíríomar ar a bheith ag obair le cliaint chun 
na nithe seo a leanas a dhéanamh:

•  Tacaíocht a thabhairt do chuideachtaí tógála agus 
do chuideachtaí gaolmhara a bhfuil uaillmhian 
idirnáisiúnta acu a gcuid láithreachta a fhairsingiú 
i bpríomhchríocha geografacha agus díriú ar 
dheiseanna tionscadail i margaí atá ag teacht chun 
cinn. Le linn na bliana, ghlac cuideachtaí tógála 
páirt i roinnt misin trádála móire, lena n-áirítear iad 
siúd sa Bhrasaíl, sa Rúis, sa Mheánoirthear agus 
san Afraic Theas. Ghlac deichniúr rannpháirtithe 
ón earnáil páirt i gcláir fhada forbartha 
bainistíochta, lena n-áirítear Leadership4Growth 
agus an clár Díolacháin Idirnáisiúnta, agus bhí níos 
mó ná 30 rannpháirtí páirteach i gcláir ghearra 
forbartha bainistíochta.

• Tacú le gníomhaíocht mhéadaithe gnólachtaí 
nuathionscanta trí chláir amhail an Ciste um 
Thús Iomaíoch agus an Ciste um Fhéidearthacht 
Iomaíoch, agus trí Ambasadóir um Ghnólachtaí 
Nuathionscanta Eolaíocht na Beatha a cheapadh 
sna Stáit Aontaithe.

• Tacú le taighde agus le nuálaíocht trí 
Chomhpháirtíochtaí Nuálaíochta agus trí chistiú 
inmheánach T&F, idirghníomhaíocht mhéadaithe 
a chur chun cinn leis na hIonaid Teicneolaíochta 
atá cuí agus tacú le rannpháirtíocht i gcláir 
idirnáisiúnta, lena n-áirítear an Seachtú Creatchlár 
Taighde, Teicneolaíochta agus Taispeána agus 
Conarthaí Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa.
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• Tacú le táirgí nua a fhorbairt sa Gheilleagar 
Glas ó thaobh an Phlean Gníomhaíochta um 
gheilleagar glas de – Bhí roinnt tionscnamh ar 
siúl le linn 2012, lena n-áirítear roinnt seimineáir 
spriocdhírithe; tacú le braisliú agus le tionscnaimh 
eile thionscaltreoraithe chun comhar a mhéadú 
idir cuideachtaí Éireannacha agus cuideachtaí 
ilnáisiúnta, lena n-áirítear fosholáthar don tionscal 
fuinnimh amach ón gcósta; agus tacaíocht a 
thabhairt do dheiseanna coinbhéirseachta i réimsí 
nideoige ar nós cóireáil uisce agus fuíolluisce agus 
bainistíocht fuinnimh.

• Déantúsaíocht a chur chun cinn in Éirinn trí 
iomaíochas a bhrú chun cinn trí phrionsabail 
ghnó bharainnigh agus ghlais a neadú; forbairt 
foirne bainistíochta a fheabhsú agus comhar a 
dhoimhniú idir cuideachtaí déantúsaíochta agus 

bonn taighde na hÉireann. D’oibríomar freisin chun 
aithint a dhéanamh ar bhacainní ar ghnólachtaí 
nuathionscanta atá i mbun déantúsaíochta in 
Éirinn agus ar na gníomhartha is gá chun dul 
i ngleic leis na bacainní sin. Chomh maith leis 
sin, ghlacamar páirt san Fhóram Forbartha 
Déantúsaíochta, a bunaíodh i mí an Mheithimh 
2012, chun cabhrú leis an Rialtas riachtanais na 
bhfiontar déantúsaíochta a aithint agus chun céim 
ar aghaidh a dhéanamh ar chlár oibre athraithe.

• A bheith ag obair le GFT Éireann ar thionscadal 
Foinsithe Dhomhanda chun an chuid is fearr a 
bhaint as na deiseanna fosholáthair a chruthaíonn 
cuideachtaí ilnáisiúnta atá lonnaithe in Éirinn.
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Is ceannródaíoch, 
nuálaíoch agus 
dinimiciúil atá an 
tionscal bogearraí 
faoi úinéireacht 
Éireannach 
agus cuireann 
sé go mór lenár 
ngeilleagar agus 
lenár gcultúr 
araon.”

Niall Quinn, agus é ag 
seoladh an fheachtais 
TF Anseo don earnáil 
bogearraí.
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Is comhlacht corpraithe í Fiontraíocht 
Éireann a bunaíodh faoin Acht um 
Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht 
Éireann) 1998. Mar chomhlacht 
reachtúil, tá pearsantacht dhlítheanach 
agus comharbas suthain dá cuid féin 
aici. Tá sé de chumas aici freisin maoin 
a bheith aici, conarthaí a dhéanamh, 
agra a dhéanamh agus agra bheith 
déanta uirthi ina hainm corpraithe. 
Is iad comhaltaí Bhord Fiontraíocht 
Éireann comhaltaí na gníomhaireachta.

Feidhmíonn an ghníomhaireacht de 
réir fhorálacha na nAchtanna um 
Fhorbairt Tionscail 1986-2009 agus 
faoi shainchúram an Aire Post, Fiontar 
agus Nuálaíochta, 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 
nósanna imeachta curtha i bhfeidhm 
aici lena chinntiú go gcomhlíontar na 
ceanglais shonracha seo a leanas:  

AN CÓD CLEACHTAIS UM 
RIALACHAS COMHLACHTAÍ STÁIT

Tar éis an athbhreithnithe ar an gCód 
Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí 
Stáit, 2009, tá Fiontraíocht Éireann tar 
éis athbhreithniú a dhéanamh ar a próisis 
chun a chinntiú go bhfuil forálacha an 
chóid athbhreithnithe á gcomhlíonadh 
aici. In 2011, deimhníodh Fiontraíocht 
Éireann maidir le Cód Cleachtais um 
Rialachas Corparáideach a Mheasúnú in 
Éirinn Swift 3000:2010.

TREOIRLÍNTE MAIDIR LE TOGRAÍ 
CAITEACHAIS CHAIPITIÚIL A 
MHEASÚNÚ AGUS A BHAINISTIÚ

Tá nósanna imeachta láidre 
seanbhunaithe ag Fiontraíocht Éireann 
chun na tograí caiteachais chaipitiúil 
a eascraíonn as a cuid clár deontas 
caipitiúil a mheasúnú agus a bhainistiú. 
Cloíonn na nósanna imeachta seo leis 
na prionsabail atá leagtha amach sna 
treoirlínte.

NA hACHTANNA UM SHAORÁIL 
FAISNÉISE, 1997 & 2003

Síníodh rialacháin mar dhlí an 30 Márta, 
2001, rialacháin lena ndearnadh foráil 
go raibh Fiontraíocht Éireann faoi réir 
an Achta um Shaoráil Faisnéise (SF). 
Leis an Acht sin tugtar 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, tugtar cosaintí láidre faoin 
Acht 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, 
chuir Fiontraíocht Éireann nósanna 
imeachta i bhfeidhm chun cloí le 
forálacha an Achta agus d’ullmhaigh sí 
ráiteas sábháilteachta a chuimsíonn na 
gnéithe ar fad a théann i bhfeidhm ar 
leas na foirne agus leas cuairteoirí.

AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT 
OIBRE (FIONTAIR 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 an 2 Eanáir 1998, agus 
Rialacháin na gComhphobal Eorpach 
(Íocaíocht Dhéanach in Idirbhearta 
Tráchtála) 2002, a tháinig i bhfeidhm an 
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. 
Ar mhaithe leis an íocaíocht phras, 
coinnítear cuntas laethúil ar na sonraisc 
agus déantar íocaíochtaí in aghaidh na 
seachtaine.

Téann Fiontraíocht Éireann isteach 
i gconarthaí scríofa i roinnt réimsí. 
Tréimhsí íoca idir 1 agus 14 lá atá i gceist 
leis na conarthaí seo.

SOLÁTHRAITHE A ÍOC GO PRAS

Tá Fiontraíocht Éireann tiomanta dá 
hoibleagáidí a chomhlíonadh faoin 
Riail um Íocaíocht Phras laistigh de 15 
lá, a tháinig i bhfeidhm ar an 1 Iúil 2011. 
Cinntítear leis an bhforáil sin go ndéanfar 
íocaíochtaí le soláthraithe maidir le 
gach sonrasc bailí a fhaightear laistigh 
de 15 lá féilire. Tuairiscíonn Fiontraíocht 
Éireann ar bhonn ráithiúil faoi chur i 
bhfeidhm na Rialach um Íocaíocht Phras 
15 lá ar a láithreán Gréasáin. Sa tábla 
thíos, léirítear feidhmíocht Fhiontraíocht 
Éireann maidir leis an riachtanas 
íocaíochta 15 lá ó tugadh isteach é.

RIALACHAS
CORPARÁIDEACH

Sonraí Líon Luach  
  €

Líon íocaíochtaí     
a rinneadh  

Laistigh de 15 lá 11,866 31,951,676.97

Idir 16 agus 30 lá 2 1,788.51

Níos mó ná 30 lá 1  22,632.00 

Iomlán íocaíochtaí   11,869 31,976,097.48 
a rinneadh 
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AN tACHT UM EITIC IN OIFIGÍ 
POIBLÍ, 1995

Tugadh Fiontraíocht Éireann faoi 
raon feidhme na Rialachán um Eitic 
in Oifigí Poiblí (Comhlachtaí Poiblí 
Forordaithe, Stiúrthóireachtaí Ainmnithe 
ar Chomhlachtaí Poiblí agus Poist 
Ainmnithe i gComhlachtaí Poiblí) 2004 
(I.R. Uimh. 699 2004) le héifeacht ó 1 
Eanáir, 2005.  Soláthraíonn comhaltaí 
boird Fhiontraíocht Éireann ráitis faoi 
leasanna gach bliain don Rúnaí agus 
cuirtear cóipeanna ar fáil do Rúnaí 
an Choimisiúin, an Coimisiún um 
Chaighdeáin in Oifigí Poiblí. Ina theannta 
sin, cloíonn baill foirne Fhiontraíocht 
Éireann a bhfuil poist ainmnithe acu 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 
Caidrimh Rialtais agus Saorála Faisnéise, 
An Plaza, Páirc Gnó an Phointe Thoir, 
Baile Átha Cliath 3.

NA hACHTANNA UM 
CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 
1998 AGUS 2004 

Tá Fiontraíocht Éireann tiomanta do 
bheartas 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. Tá beartas ar 
Chosaint na Dínite san Ionad Oibre 
i bhfeidhm agus cuireadh in iúl don 
fhoireann go léir é.

COIMISIÚN AN AONTAIS EORPAIGH

D’eagraigh Fiontraíocht Éireann raon clár 
in 2012 atá i dteideal cómhaoiniú a fháil 
ó Chistí Struchtúracha an AE faoin gClár 
Oibriúcháin don Earnáil Tháirgiúil, faoin 
gClár Oibriúcháin Forbartha Fostaíochta 
agus Acmhainní Daonna agus faoin dá 
Chlár Oibriúcháin Réigiúnacha do réigiún 
an Deiscirt agus an Oirthir agus do 
réigiún na Teorann, Lár na Tíre agus an 
Iarthair.

ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA, 
2003

Tá Fiontraíocht Éireann faoi réir Acht na 
dTeangacha Oifigiúla 2003, a tháinig i 
bhfeidhm an 14 Iúil, 2003 d’fhonn creat 
reachtúil a chur ar fáil chun seirbhísí a 
sholáthar i nGaeilge. De réir Alt 10 den 
Acht, foilsítear an Tuarascáil Bhliantúil 
seo go comhuaineach i nGaeilge agus i 
mBéarla.

RÁITEAS FAOI BHEARTAS 
COMHSHAOIL

Téann gníomhaíochtaí Fhiontraíocht 
Éireann i bhfeidhm ar an gcomhshaol ar 
dhá phríomhbhealach:

Reáchtáil na heagraíochta: Déanann 
Fiontraíocht Éireann bainistíocht ar na 
hiarmhairtí comhshaoil a bhaineann 
lena cuid gníomhaíochtaí trí chlár 
Bainistíochta Comhshaoil. 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 
inmharthana ó thaobh barainneachta 
de. Tá Beartas Comhshaoil Fhiontraíocht 
Éireann ar fáil do dhaoine ar suim leo é, 
ach é a iarraidh.

Tacú le Gnóthais Éireannacha: Bíonn 
Fiontraíocht Éireann ag spreagadh 
caighdeáin arda chomhshaoil i 
measc a cliantchuideachtaí go 
réamhghníomhach.

BEARTAS MAIDIR LE 
NOCHTADH ÍOCAÍOCHTAÍ AGUS 
INFHEISTÍOCHTAÍ

Is é beartas Fhiontraíocht Éireann 
faisnéis a chur ar fáil maidir le 
híocaíochtaí tacaíocht airgeadais a 
rinneadh le cliantchuideachtaí. Tá 
forlíonadh leis an tuarascáil seo ina 
liostaítear gach íocaíocht den sórt sin a 
rinne Fiontraíocht Éireann in 2013 le fáil 
ach é a iarraidh.

 

Frank Ryan, 

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Tá an bord freagrach as straitéis agus beartais 
fhorleathana na heagraíochta a leagan 
síos. Tá sé freagrach as an gcóras rialaithe 
inmheánaigh airgeadais 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 lucht bainistíochta agus ar 
na fochoistí iad a chur i bhfeidhm.

Tá údarás reachtúil ag an mbord cistiú a 
fhaomhadh atá 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 
tacaíocht cistiúcháin os cionn na leibhéal 
sin. Tá sé d’údarás ag Bord Fhiontraíocht 
Éireann agus ag na coistí cuí aige scaireanna a 
cheannach (gnáthscaireanna agus scaireanna 
tosaíochta) i gcliantchuideachtaí.

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 fochoistí, oibríonn an Bord i 
dtreo na bprionsabal rialachais chorparáidigh 
is fearr san earnáil phríobháideach.

De réir an Achta um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995, 
agus an Chóid Chleachtais um Rialachas 
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 Post, Fiontar agus Nuálaíochta a 
cheapann comhaltaí an Bhoird, le toiliú an Aire 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Gach 
bliain, ar chothrom an Lae Bhunaithe, téann an 
bheirt chomhaltaí (seachas an Cathaoirleach 
agus an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin) is 
faide 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 
nósanna imeachta an bhoird.

BORD FHIONTRAÍOCHT 
ÉIREANN 2013

BORD FHIONTRAÍOCHT ÉIREANN

Tá Paddy Hopkins ina Rúnaí don Bhord

Chuaigh na comhaltaí seo a leanas den bhord ar scor i rith 2012/2013:

Gearóid Doyle, Cathaoirleach Feidhmiúcháin, Kinsale Capital Management  
Máire Ní Thuathail, Stiúrthóir Cuideachta, EO Teilifís   
Helen Nugent, Príomhoifigeach, an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta 

Hugh Cooney, 
(Cathaoirleach), 
Comhairleoir agus 
Stiúrthóir Cuideachta, 
KPMG

Clare Dunne, 
Rúnaí Cúnta, an Roinn 
Post, Fiontar agus 
Nuálaíochta  

Jim O’Hara, 
Iar-Bhainisteoir 
Ginearálta, Intel Ireland 
(Ar scor Iúil 2010)

Geoff Meagher, 
Comhairleach

Rita Shah, 
Comhstiúrthóir 
Bainistíochta, Shabra 
Group

Colum Horgan, 
Bainisteoir 
Innealtóireachta agus 
Tionscadal, Aspiracon

Catherine Caulfield, 
Príomhoifigeach 
Oibriúcháin, Ovagen 
Limited 

Frank Ryan, 
Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin, 
Fiontraíocht Éireann 

Amanda Pratt, 
Stiúrthóir Feidhmiúcháin, 
Avoca

Bob Savage, 
Leas-Uachtarán agus 
Stiúrthóir Bainistíochta 
Ionad Barr feabhais Éireann, 
EMC Corporation 

Michael McLoone, 
Iar-Bhainisteoir Contae, 
Comhairle Contae Dhún 
na nGall (ar scor ó mhí 
Iúil 2010)
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COMHALTAÍ NA gCOISTÍ
Amhail an 1 Bealtaine 2013

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 
déanann sé measúnú agus comhordú ar 
fheidhm na hIniúchóireachta Inmheánaí 
agus ar an bpróiseas um Bainistiú Riosca 
i bhFiontraíocht Éireann.

Michael McLoone, (Cathaoirleach), Iar-
Bhainisteoir Contae, Comhairle Contae 
Dhún na nGall (ar scor ó mhí Iúil 2010)

Catherine Caulfield, Príomhoifigeach 
Oibriúcháin, Ovagen Limited 

Geoff Meagher, Comhairleach

Paddy Hopkins, Rúnaí don Choiste 
Iniúchóireachta   

Chuaigh an comhalta seo a leanas den 
choiste ar scor i rith 2012/2013:

Gearóid Doyle, (Cathaoirleach), 
Cathaoirleach Feidhmiúcháin, Kinsale 
Capital Management 

AN COISTE ATHBHREITHNITHE AR AN 
bPUNANN INFHEISTÍOCHTA 

Tá freagracht ar an gCoiste 
Athbhreithnithe ar an bPunann 
Infheistíochta as maoirsiú a dhéanamh 
ar bhainistíocht phunann infheistíochta 
Fhiontraíocht Éireann agus as coinneáil 
a dhéanamh ar mhaoirsiú ar an 
ngníomhaíocht infheistíochta cistí a 
dtacaíonn Fiontraíocht Éireann léi faoi na 
cláir éagsúla chaipiteal síl agus fiontair.  

Jim O’Hara, Iar-Bhainisteoir Ginearálta, 
Intel Ireland (Ar scor Iúil 2010)

Clare Dunne, Príomhoifigeach, an Roinn 
Post, Fiontar agus Nuálaíochta  

Tony Haslam, Comhairleach 

Colum Horgan, Bainisteoir 
Innealtóireachta agus Tionscadal, 
Aspiracon

Paddy Hopkins, Rúnaí don Choiste 
Athbhreithnithe ar an bPunann 
Infheistíochta  

AN COISTE UM LUACH SAOTHAIR

Déanann an Coiste um Luach Saothair 
athbhreithniú ar fheidhmíocht agus 
ar luach saothair an Phríomhoifigigh 
Feidhmiúcháin agus na foirne sinsearaí 
bainistíochta i gcomhthéacs threoirlínte 
an Rialtais. 

Hugh Cooney (Cathaoirleach), 
Comhairleoir agus Stiúrthóir Cuideachta, 
KPMG 

Bob Savage, Leas-Uachtarán agus 
Stiúrthóir Bainistíochta Ionad Barr 
feabhais Éireann, EMC Corporation  

Rita Shah, Comhstiúrthóir Bainistíochta, 
Shabra Group

Paddy Hopkins, Rúnaí don Choiste um 
Luach Saothair 

Chuaigh an comhalta seo a leanas den 
choiste ar scor i rith 2012:

Michael McLoone, Iar-Bhainisteoir 
Contae, Comhairle Contae Dhún na nGall 
(ar scor ó mhí Iúil 2010)

AN COISTE COMHAIRLEACH 
SPEISIALTA 

Déanann an Coiste Comhairleach 
Speisialta de chuid an Bhoird 
athbhreithniú ar thograí móra cistiúcháin 
sula ndéanann Bord Fhiontraíocht 
Éireann iad a mhionchíoradh agus 
cinneadh a thabhairt ina leith.  

Hugh Cooney (Cathaoirleach), 
Comhairleoir agus Stiúrthóir Cuideachta, 
KPMG 

Jim O’Hara, Iar-Bhainisteoir Ginearálta, 
Intel Ireland, (Ar scor Iúil 2010)

Geoff Meagher, Comhairleach

Paddy Hopkins, Rúnaí don Choiste 
Comhairleach Speisialta 

COISTE CHISTE NUÁLAÍOCHTA NA 
hÉIREANN 

Déanann Coiste Chiste Nuálaíochta na 
hÉireann cíoradh ar iarratais ar chistiú 
faoi Scéim Chiste Nuálaíochta na 
hÉireann agus déanann sé moltaí don 
Bhord maidir leo.   

Hugh Cooney (Cathaoirleach), 
Comhairleoir agus Stiúrthóir Cuideachta, 
KPMG 

Jim O’Hara, Iar-Bhainisteoir Ginearálta, 
Intel Ireland, (Ar scor Iúil 2010)

Amanda Pratt, Stiúrthóir Feidhmiúcháin, 
Avoca

Paddy Hopkins, Rúnaí do Choiste Chiste 
Nuálaíochta na hÉireann  

Chuaigh an comhalta seo a leanas den 
choiste ar scor i rith 2012:

Gearóid Doyle, Cathaoirleach 
Feidhmiúcháin, Kinsale Capital 
Management  

Don Harrington, Stiúrthóir Cuideachta  

Tony Haslam, Comhairleach  

AN COISTE FEIDHMIÚCHÁIN 

Déanann an Coiste Feidhmiúcháin 
riarachán bhuiséad Fhiontraíocht 
Éireann a bhainistiú agus a rialú, 
déanann sé maoirseacht ar an dul chun 
cinn a dhéantar maidir le spriocanna 
na heagraíochta, agus déanann sé 
nithe a bhaineann leis an mbeartas 
corparáideach a chíoradh, lena n-áirítear 
treoirlínte maidir le táirgí airgeadais, 
beartais agus straitéisí earnála, straitéis 
réigiúnach, agus cláir agus scéimeanna 
nua agus leasaithe.

Frank Ryan, (Cathaoirleach), 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, 
Fiontraíocht Éireann 

Julie Sinnamon, Stiúrthóir 
Feidhmiúcháin, Forbairt Gnó 
Dhomhanda, Fiontraíocht Éireann  

Kevin Sherry, Bainisteoir Rannóige, 
Díolacháin agus Comhpháirtíochtaí 
Idirnáisiúnta, Fiontraíocht Éireann 

Greg Treston, Bainisteoir Rannóige, 
Scálú agus Gnólachtaí Nuathionscanta 
Ardacmhainne, Taighde agus Nuálaíocht, 
Fiontraíocht Éireann  

Tom Hayes, Bainisteoir Rannóige, 
Micrifhiontair agus Gnóthais Bheaga, 
Fiontraíocht Éireann 

Paddy Hopkins, Rúnaí don Bhord 
agus Bainisteoir Rannóige, Seirbhísí 
Corparáideacha, Fiontraíocht Éireann  

Tom Kelly, Bainisteoir Rannóige, 
Déantúsaíocht, Foinsiú Domhanda agus 
Iomaíochas, Fiontraíocht Éireann  

Brendan Flood, Bainisteoir Rannóige, 
Tógáil, Tomhaltas agus Seirbhísí 
Tacaíochta, Fiontraíocht Éireann  

Jennifer Condon, Bainisteoir Rannóige, 
Seirbhísí a Thrádáiltear go hIdirnáisiúnta, 
Bogearraí agus Soláthar Poiblí, 
Fiontraíocht Éireann  

Niall O’Donnellan, Bainisteoir Rannóige, 
Beartas, Acmhainní Daonna agus 
Infheistíocht

Michael Cantwell, Bainisteoir Rannóige, 
Bia, Fiontraíocht Éireann  

Zoë Deane, Rúnaí don Choiste 
Feidhmiúcháin 

Chuaigh na comhaltaí seo a leanas den 
choiste ar scor i rith 2012/2013:

Liam O’Donohoe, Bainisteoir Rannóige, 
Foinsiú Domhanda agus Soláthar Poiblí, 
Fiontraíocht Éireann  

Martin Lyes, Bainisteoir Rannóige, 
Taighde agus Nuálaíocht, Fiontraíocht 
Éireann  
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AN COISTE INFHEISTÍOCHTA

Tá an chumhacht ag an gCoiste 
Infheistíochta pacáistí cistiúcháin suas 
le €1.25 milliún a fhaomhadh, i gcás 
tionscadal nár faomhadh cistiú níos 
mó ná €3.25 milliún dóibh sa dá bhliain 
roimhe sin.

Frank Ryan (Cathaoirleach), 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, 
Fiontraíocht Éireann

Julie Sinnamon, Stiúrthóir 
Feidhmiúcháin, Forbairt Gnó 
Dhomhanda, Fiontraíocht Éireann

Niall O’Donnellan, Bainisteoir Rannóige, 
Beartas, Acmhainní Daonna agus 
Infheistíocht, Fiontraíocht Éireann

Kevin Sherry, Bainisteoir Rannóige, 
Díolacháin agus Comhpháirtíochtaí 
Idirnáisiúnta, Fiontraíocht Éireann

Marian Byrne, Príomhoifigeach, an Roinn 
Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia

Tony Haslam, Comhairleach

Liam Ryan, Comhairleach

Liam Shanahan, Comhairleach

Dermot Sheridan, Príomhoifigeach, an 
Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

Eileen McGoldrick, Rúnaí don Choiste 
Infheistíochta  

COISTE T&F

Tá cur chuige Fhiontraíocht Éireann i 
leith an Taighde agus na Forbartha (T&F) 
agus na Nuálaíochta faoi threoir ag an 
Straitéis um Eolaíocht, Teicneolaíocht 
agus Nuálaíocht 2006-2013 de chuid an 
Rialtais, atá comhordaithe ag an Roinn 
Post, Fiontar agus Nuálaíochta. Seoladh 
an Ciste T&F go luath sa bhliain 2008 
agus é mar chuspóir aige tacú leis an 
taighde, leis an bhforbairt agus leis an 
nuálaíocht teicneolaíochta a bhíonn 
de dhíth ag gach staid d’fhorbairt na 
gcuideachtaí. Cuireann sé tacaíocht ar 
fáil le cur ar chumas cuideachtaí céim 
ar aghaidh a dhéanamh ón tionscadal 
taighde tosaigh go dtí gníomhaíochtaí 
nuálaíochta agus T&F ar leibhéal ard.

Niall O’Donnellan (Cathaoirleach), 
Bainisteoir Rannóige, Beartas, Acmhainní 
Daonna agus Infheistíocht, Fiontraíocht 
Éireann  

Tom Hayes, Bainisteoir Rannóige, 
Micrifhiontair agus Gnóthais Bheaga, 
Fiontraíocht Éireann  

Gearoid Mooney, Bainisteoir Roinne, 
Tráchtálaíocht ICT, Fiontraíocht Éireann  

Orla Battersby, Bainisteoir Roinne, 
Forbairt Cumais agus Meantóireachta, 
Fiontraíocht Éireann  

Brian McCoy, Comhairleach  

Aidan O’Connor, Comhairleach 

Padraig Somers, Bainisteoir Ginearálta, 
Helsinn Birex Pharmaceuticals  

Denis Hayes, Bainisteoir Ginearálta, an 
Grúpa um Thaighde agus um Fhorbairt 
Tionsclaíochta  

Johnnie Phillips, Comhairleach 

Eadaoin Collins, Oifig Eolaíochta agus 
Teicneolaíochta, an Roinn Post, Fiontar 
agus Nuálaíochta 

James Conway, an Roinn Talmhaíochta, 
Iascaigh agus Bia 

Denise Murphy, Bord Bia  

Miriam Ní Néill, Údarás na Gaeltachta  

Tom Beresford, Teagasc  

Zoë Deane, Rúnaí don Choiste T&F  

Chuaigh na comhaltaí seo a leanas den 
choiste ar scor i rith 2011/2012:

Pamela Byrne, an Roinn Talmhaíochta, 
Iascaigh agus Bia  

Cathryn Hargan, Bord Bia 

COISTE NA gCISTÍ CAIPITEAL SÍL 
AGUS FIONTAIR 

Is iad cuspóirí na gClár Caipiteal Síl 
agus Fiontair de chuid Fhiontraíocht 
Éireann ná earnáil caipiteal fiontair 
na hÉireann a fhorbairt tuilleadh, 
caipiteal riosca a sholáthar d’Fhiontair 
Bheaga agus Mheánmhéide atá sa 
tréimhse síl, nuathionscanta nó i mbéal 
forbartha, infheistíocht phríobháideach 
nó institiúideach a ghiaráil, agus cistí 
inmharthana tráchtála a fhorbairt. Is 
scéim iomaíoch í an scéim.

Julie Sinnamon (Cathaoirleach), 
Stiúrthóir, Forbairt Gnó Dhomhanda, 
Fiontraíocht Éireann

Niall O’Donnellan, Bainisteoir Rannóige, 
Beartas, Acmhainní Daonna agus 
Infheistíocht, Fiontraíocht Éireann

Lisa Vaughan, Bainisteoir Roinne, 
Beartas, Straitéis agus Caidreamh 
Rialtais

Don Harrington, Stiúrthóir Airgeadais 
Chorparáidigh, Goodbody Stockbrokers

Tony Haslam, Comhairleach

Páraig Hennessy, an Roinn Post, Fiontar 
agus Nuálaíochta

Folúntas, Forfás

Eileen McGoldrick, Rúnaí do Choiste na 
gCistí Caipiteal Síl agus Fiontair 
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AN COISTE UM THAIGHDE 
TIONSCLAÍOCH AGUS 
TRÁCHTÁLAÍOCHT

Faomhann an Coiste um Thaighde 
Tionsclaíoch agus Tráchtálaíocht 
cistiú suas le €1.25 milliún don taighde 
feidhmeach agus don tráchtálaíocht 
lena mbaineann na hollscoileanna 
agus na hinstitiúidí teicneolaíochta, an 
taighde comhoibritheach agus líonraí 
atá tionscaltreoraithe. Díríonn sé ar 
thionscadail atá tionscaltreoraithe nó a 
bhféadfadh toradh díreach tráchtála a 
bheith orthu in Éirinn.

Greg Treston (Cathaoirleach), Bainisteoir 
Rannóige, Scálú agus Gnólachtaí 
Nuathionscanta Ardacmhainne, Taighde 
agus Nuálaíocht, Fiontraíocht Éireann

Tom Cusack, Bainisteoir Roinne, Scálú, 
Fiontraíocht Éireann

Niall O’Donnellan, Bainisteoir Rannóige, 
Beartas, Acmhainní Daonna agus 
Infheistíocht, Fiontraíocht Éireann  

Frank Kennedy, Bainisteoir T&F, Cadbury 
(Éire) Limited

Mike Brosnan, an Earnáil Phríobháideach  

Andrew Brownlee, Fear Léinn

Ruth Freeman, Fondúireacht Eolaíochta 
Éireann

Eugene Corcoran, Comhairleach

Seamus Grant, Comhairleach

Richard O’Kennedy, Stiúrthóir Ghrúpa 
na Bithcheimice Feidhmí, Scoil na 
Biteicneolaíochta agus an Lárionad 
Náisiúnta Taighde ar Bhraiteoirí, Ollscoil 
Chathair Bhaile Átha Cliath

Ray O’Neill, Leas-Phríomhoifigeach 
Taighde, Ollscoil na hÉireann, Maigh 
Nuad

Mary Shire, Leas-Uachtarán Taighde, 
Ollscoil Luimnigh

Michael Davitt, an Roinn Post, Fiontar 
agus Nuálaíochta

Richard Howell, Cigire Sinsearach agus 
Ceannasaí Taighde, Bia agus Coidéacs, 
an Rannóg um Chomhordú, an Roinn 
Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia

Eucharia Meehan, Ceannasaí na gClár 
Taighde, an tÚdarás um Ard-Oideachas

Barry Heavey, GFT Éireann

Enda Connolly, Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin, an Bord Taighde Sláinte

Amanda Kavanagh, Rúnaí don Choiste 
um Thaighde Tionsclaíoch agus 
Tráchtálaíocht

Chuaigh na comhaltaí seo a leanas den 
choiste ar scor i rith 2011/2012:

Feargal Ó Móráin (Cathaoirleach), Iar-
Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Nuálaíocht, 
Tráchtálaíocht agus Infheistíocht, 
Fiontraíocht Éireann

Martin Lyes, Bainisteoir Rannóige, 
Taighde agus Nuálaíocht, Fiontraíocht 
Éireann

Morgan Sheehy, Comhairleach

Pat Coman, Stiúrthóir, Institiúid 
Teicneolaíochta Thamhlachta

Fionn Murtagh, Stiúrthóir, ICT, 
Fondúireacht Eolaíochta Éireann

AN COISTE FAIRSINGITHE POST

Seoladh an Ciste Fairsingithe Post chun 
cabhrú le cuideachtaí atá mar chliaint 
ag Fiontraíocht Éireann fostaíocht 
mhéadaithe a bhaint amach trí 
dhíolachán méadaithe agus trí thrádáil 
idirnáisiúnta mhéadaithe.

Tom Kelly (Cathaoirleach), Bainisteoir 
Rannóige, Déantúsaíocht, Foinsiú 
Domhanda agus Iomaíochas, 
Fiontraíocht Éireann

Colm Mac Fhionnlaoich, Bainisteoir, 
Eolaíochtaí Beatha agus Teicneolaíocht 
Ghlan, Fiontraíocht Éireann

Niamh Cooney, Bainisteoir, Forbairt 
Cumais agus Meantóireachta, 
Fiontraíocht Éireann

Leonard Carty, Bainisteoir Airgeadais, an 
Roinn Airgeadais, Fiontraíocht Éireann

Paddy Callaghan, Stiúrthóir 
Bainistíochta, Nature’s Best Ltd

Malcolm Lewis, Comhairleach

Michael Pender, an Roinn Post, Fiontar 
agus Nuálaíochta

Sharon Murphy, an Rannóg Bia, an Roinn 
Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia  

Tara McCarthy, an Rannóg Bia 
Tomhaltais, Bord Bia  

John Geehan, Comhairleach

John Glynn, Comhairleach

Amanda Kavanagh, Rúnaí don Choiste 
Fairsingithe Post 

Chuaigh na comhaltaí seo a leanas den 
choiste ar scor i rith 2011/2012:

Margaret Lawlor, an Roinn Post, Fiontar 
agus Nuálaíochta

AN COISTE ‘GOING GLOBAL’

Is ciste iomaíoch é ‘Going Global’ atá 
dírithe ar chuideachtaí atá ag trádáil 
go háitiúil a bhfuil gnólachtaí rathúla 
bunaithe in Éirinn acu agus atá ar thóir 
deiseanna lena ngnó a idirnáisiúnú mar 
mhodh chun foráis.

Julie Sinnamon (Cathaoirleach), 
Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Forbairt Gnó 
Dhomhanda, Fiontraíocht Éireann

Marina Donohue, Bainisteoir, Seirbhísí 
Oideachais, Gnó agus Tomhaltóirí, 
Fiontraíocht Éireann

Jonathan Ryan, Bainisteoir Roinne, 
Measúnú Tráchtála, Fiontraíocht Éireann

Michael Browne, Foinsiú Allamuigh 
Seirbhísí Airgeadais agus Próiseas Gnó, 
Fiontraíocht Éireann

David Byrne, Bainisteoir, Rannóg 
Onnmhaireoirí Féideartha; Stiúrthóir 
Réigiúnach, Oirthear Láir Bhaile Átha 
Cliath

Eileen McGoldrick, Rúnaí do Choiste an 
Chiste ‘Going Global’
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RÁITIS
AIRGEADAIS
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Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
An Tuarascáil le cur faoi Bhráid Thithe an Oireachtais

57

Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis 
airgeadais Fhiontraíocht Éireann don 
bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2012 
faoin Acht um Fhorbairt Tionscail 
(Fiontraíocht Éireann) 1998. Cuimsítear 
sna ráitis airgeadais, a ullmhaíodh faoi 
réir na bpolasaithe cuntasaíochta atá 
leagtha amach iontu, na polasaithe 
cuntasaíochta, an cuntas ioncaim agus 
caiteachais, an clár comhardaithe, an 
ráiteas faoi shreabhadh airgid agus 
na nótaí gaolmhara. Réitíodh na ráitis 
airgeadais san fhoirm atá leagtha 
amach faoi Alt 22 den Acht, agus de réir 
na gcleachtas cuntasaíochta a bhfuil 
glacadh coitianta leo in Éirinn.

Freagrachtaí Chomhaltaí an Bhoird

Tá an Bord freagrach as na ráitis 
airgeadais a ullmhú, as a chinntiú go 
dtugtar léargas fíor agus cothrom iontu 
ar staid ghnóthaí Fhiontraíocht Éireann 
agus ar a ioncam agus chaiteachas, agus 
as rialtacht na n-idirbheart a chinntiú.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire 
Cuntas agus Ciste

Táimse freagrach as iniúchadh a 
dhéanamh ar na ráitis airgeadais agus 
tuairisc a thabhairt orthu i gcomhréir leis 
an dlí is infheidhme.

Tá m’iniúchadh déanta agam trí thagairt 
a dhéanamh do na nithe ar leith a 
ghabhann le comhlachtaí Stáit i ndáil le 
cúrsaí bainistíochta agus oibriúcháin.

Tá m’iniúchadh déanta de réir na 
gCaighdeán Idirnáisiúnta maidir le 
hIniúchóireacht (An Ríocht Aontaithe 
agus Éire) agus de réir Chaighdeáin 
Eiticiúla an Bhoird um Chleachtais 
Iniúchóireachta d’Iniúchóirí.

Raon Feidhme an Iniúchta ar na 
Ráitis Airgeadais

Is éard atá i gceist le hiniúchadh ná 
fianaise a fháil faoi na méideanna agus 
faoin nochtadh sna ráitis airgeadais, a 
mhéid is gá chun dearbhú réasúnach a 
thabhairt go bhfuil na ráitis airgeadais 
saor ó mhíráiteas ábhartha ar bith, cibé 
acu trí chalaois nó trí earráid.  

Áirítear air seo measúnú ar na nithe seo 
a leanas: 

•	 cibé	acu	an	bhfuil	na	polasaithe	
cuntasaíochta oiriúnach do chúinsí 
Fhiontraíocht Éireann nó nach 
bhfuil, cibé ar cuireadh i bhfeidhm 
go comhsheasmhach iad nó nár 
cuireadh, agus ar nochtadh go 
leormhaith iad nó nár nochtadh

•	 réasúntacht	na	meastachán	
suntasach cuntasaíochta a rinneadh 
agus na ráitis airgeadais, á n-ullmhú, 
agus

•	 cur	i	láthair	foriomlán	na	ráiteas	
airgeadais.

Lorgaím fianaise le linn an iniúchta 
chomh maith faoi rialtacht na 
n-idirbheart airgeadais.

Ina theannta sin, léigh mé Tuarascáil 
Bhliantúil Fhiontraíocht Éireann chun 
aon neamhréireacht ábhartha leis na 
ráitis airgeadais iniúchta a aithint. Má 
thagaim ar an eolas faoi mhíráiteas nó 
neamhréireacht ábhartha fhollasach ar 
bith breathnaím ar na himpleachtaí a 
bheidh i gceist do mo thuarascáil.

Tuairim maidir leis na Ráitis 
Airgeadais

Is é mo thuairim gur ullmhaíodh na 
ráitis airgeadais de réir na gcleachtas 
cuntasaíochta a bhfuil glacadh coitianta 
leo in Éirinn agus go dtugtar léargas 
fíor cothrom iontu ar staid ghnóthaí 
Fhiontraíocht Éireann amhail an 31 
Nollaig 2012 agus ar a hioncam agus a 
caiteachas don bhliain 2012.

I mo thuairimse, choinnigh Fiontraíocht 
Éireann leabhair chuntais chuí. Tagann na 
ráitis airgeadais leis na leabhair chuntais.

Cúrsaí a dtuairiscím orthu trí 
Eisceacht

Tuairiscím trí eisceacht más rud é

•	 nach	bhfuair	mé	an	fhaisnéis	agus	
na mínithe a theastaigh uaim do 
m’iniúchadh, nó

•	 gur	thug	mé	aon	chás	ábhartha	ar	
bith faoi deara le linn m’iniúchta 
inar úsáideadh airgead do chuspóir 
eile seachas don cheann a bhí 
beartaithe dó, nó nach ndearnadh 
na hidirbhearta de réir na n-údarás a 
bhí á rialú, nó

•	 nach	bhfuil	an	fhaisnéis	a	tugadh	i	
dTuarascáil Bhliantúil Fhiontraíocht 
Éireann don bhliain dá bhfuil 
na ráitis airgeadais ullmhaithe 
comhsheasmhach leis na ráitis 
airgeadais, nó

•	 nach	léiríonn	an	Ráiteas	maidir	
le Rialú Inmheánach Airgeadais 
go bhfuil Fiontraíocht Éireann ag 
comhlíonadh an Chóid Cleachtais 
um Rialú Chomhlachtaí Stáit, nó

•	 go	bhfaighim	amach	go	bhfuil	cúrsaí	
ábhartha eile ann a bhaineann leis an 
gcaoi ar cuireadh gnó poiblí i gcrích.

Níl rud ar bith le tuairisciú agam maidir 
leis na cúrsaí sin a dtugtar tuairisc orthu 
trí eisceacht.

Seamus McCarthy

An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste

24 Meitheamh 2013
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Freagrachtaí Chomhaltaí 
an Bhoird

Ráitis Airgeadais

Le hAlt 22 den Acht um Fhorbairt 
Tionscail (Fiontraíocht Éireann), 1998, 
cuirtear de cheangal ar Fhiontraíocht 
Éireann na cuntais go léir is cuí agus 
is gnách a choimeád ar airgead a 
gheobhaidh sí agus a chaithfidh sí, i cibé 
foirm a cheadóidh an tAire Airgeadais, 
le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe.

Agus na ráitis airgeadais sin á n-ullmhú, 
ní mór d’Fhiontraíocht Éireann:

•	 Beartais	oiriúnacha	chuntasaíochta	
a roghnú agus a chur i bhfeidhm go 
comhsheasmhach ansin

•	 Breithiúnais	agus	meastacháin	a	
dhéanamh ansin atá réasúnta agus 
stuama;

•	 Na	ráitis	airgeadais	a	ullmhú	ar	
bhonn gnóthas leantach, ach 
amháin má tá sé míchuí talamh slán 
a dhéanamh de go leanfaidh sí ar 
aghaidh de bheith ag feidhmiú.

•	 A	lua	cé	acu	a	leanadh	nó	nár	
leanadh caighdeáin chuntasaíochta 
infheidhmithe, faoi réir aon 
imeachtaí ábhartha atá mínithe agus 
nochta sna ráitis airgeadais;

Tá an Bord freagrach as leabhair chuntais 
chuí 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. Tá an Bord 
freagrach freisin as a shócmhainní a 
chosaint agus bearta réasúnacha a 
ghlacadh chun calaois agus mírialtachtaí 
eile a chosc agus a aimsiú.

 

Tuarascáil Chomhaltaí an Bhoird
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig, 2012

Frank Ryan, 
Príomhoifigeach 

Hugh Cooney, 
Cathaoirleach Feidhmiúcháin 

Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann: 
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Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann, 
admhaím ár bhfreagracht as an gcóras 
rialaithe inmheánaigh airgeadais 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 rialaithe i bhfeidhm: 

•		Gnáthaimh	fhoirmiúla	a	bhunú,	trí	
bhíthin feidhmeanna éagsúla coiste, 
le monatóireacht a dhéanamh ar 
ghníomhaíochtaí agus le sócmhainní 
na heagraíochta a chosaint 

•	 Freagrachtaí	agus	cumhachtaí	
na bainistíochta a shainiú agus a 
dhoiciméadú go soiléir 

•	 Cultúr	láidir	cuntasachta	a	fhorbairt	
ar gach leibhéal den eagraíocht 

Bhunaigh an Bord próisis freisin le 
rioscaí gnó a shainaithint agus a mheas.  
Baintear é sin amach ar roinnt bealaí, 
lena n-áirítear:

•	 Nádúr,	méid	agus	impleachtaí	
airgeadais na rioscaí atá os comhair 
Fhiontraíocht Éireann a aithint 

•	 Measúnú	a	dhéanamh	ar	an	
gcosúlacht go dtarlóidh na rioscaí a 
aithníodh

•	 Measúnú	a	dhéanamh	ar	chumas	
Fhiontraíocht Éireann na rioscaí 
a tharlaíonn a bhainistiú agus a 
mhaolú

•	 Oibriú	go	dlúth	leis	an	Rialtas	agus	
le gníomhaireachtaí agus institiúidí 
éagsúla lena chinntiú go dtuigtear 
go soiléir cuspóirí Fhiontraíocht 
Éireann agus go bhfuil taca ag 
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 
rioscaí 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 a 
dtabharfar cúnamh airgid do 
thionscadail dá réir, ina measc 
forálacha a éilíonn aisíocaíocht mura 
gcomhlíonann an tionscadal na 
gealltanais a thug an tionscnóir

•	 Gnáthaimh	a	leagan	síos	lena	
chinntiú go bhfuil feidhmiú na 
scéimeanna a riarann Fiontraíocht 
Éireann ag teacht leis an 
reachtaíocht lena rialaítear é agus 
go bhfuil córais chuí bainistíochta 
rioscaí ar bun

Tá an córas rialaithe inmheánaigh 
airgeadais bunaithe ar chreat faisnéise 
bainistíochta rialta, ar ghnáthaimh 
riaracháin, lena n-áirítear deighilt na 
ndualgas, agus ar chóras tarmligin agus 
cuntasachta.  Áirítear air 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	rialaithe	don	infheistíocht	
chaipitiúil atá sainithe go soiléir

•	 Araíonacht	fhoirmiúil	don	
bhainistíocht tionscadal

Tá rannóg iniúchóireachta inmheánaí ag 
Fiontraíocht Éireann, ag a bhfuil foireann 
faoi láthair arb é atá inti acmhainní 
a fuarthas ó ghnólacht cuntasóirí, 
in éineacht le bainisteoir de chuid 
Fhiontraíocht Éireann ag a bhfuil an-
taithí. Feidhmíonn an rannóg seo de réir 
na Cairte um Iniúchóireacht Inmheánach 
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 Iniúchóireachta Inmheánaí 
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 rollach trí bliana 
maidir le hIniúchadh Straitéiseach 
na hIniúchóireachta Inmheánaí agus 
athbhreithníonn sé go bliantúil é 
más gá.  Cuireann an plean oibre 
reatha san áireamh na réimsí rioscaí a 
sainaithníodh i gcleachtadh measúnaithe 
riosca 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 ar laigí, más ann dóibh, sa 
chóras rialaithe inmheánaigh airgeadais 
agus ar 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 rialaithe inmheánaigh 
airgeadais 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 rialaithe 
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 rialaithe 
inmheánaigh airgeadais i rith na bliana 
dar críoch 31 Nollaig 2012.

Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann:

Ráiteas faoi Rialú Inmheánach Airgeadais

Hugh Cooney, 
Cathaoirleach



6060

Is mar seo a leanas atá bonn na 
cuntasaíochta agus na bpolasaithe 
tábhachtacha cuntasaíochta a ghlacann 
Fiontraíocht Éireann:

 

(a) Bunús Cuntasaíochta

Réitíodh na ráitis airgeadais de réir 
choinbhinsiún an chostais stairiúil agus 
san fhoirm a d’fhaomh an tAire Post, 
Fiontar agus Nuálaíochta 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 a bhfuil Glacadh leo. 
Glactar leis na Caighdeáin ar 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	Tacaíocht	Airgeadais

•	 Díbhinní

•	 Ioncam	ó	Chíos	Monarchan

•	 Fáltais	ó	Dhíol	Sócmhainní	Seasta

 

 

(b) Aoisliúntas

Leagtar an cúram ar Fhorfás sa 
reachtaíocht 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 na ceanglais tuairiscithe 
Pinsean, lena n-áirítear iad siúd atá 
leagtha amach faoi FRS17.

Tugtar cuntas ar cnapshuimeanna an 
Chláir Fágála Deonaí agus na Scéime 
Luathscoir Dheonaigh Dhreasaithe 
(aoisliúntas agus íocaíochtaí téarfa) 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.

(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 le 
soláthar roimhe sin in aghaidh laghdú ar 
luach bailí a thuilleadh, aisiompaítear an 
soláthar sin.  Tá luacháil mhargaidh na 
punainne luaite nochta i Nóta 15 (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 le soláthar roimhe sin in 
aghaidh laghdú ar luach bailí a thuilleadh, 
aisiompaítear an soláthar sin. 

Infheistíochtaí a Dhíscríobh

Má mheasann an bhainistíocht gurb 
ionann luach na n-infheistíochtaí agus 
nialas, mar gheall ar dhócmhainneacht 
nó ar chúis eile, déantar na 
hinfheistíochtaí sin a dhíscríobh. Sna 
cásanna sin, cuirtear éifeacht iomlán an 
chaillteanais san áireamh agus brabús nó 
caillteanas ar dhiúscairtí á ríomh (Nóta 
9 (b)) agus aisiompaítear aon soláthar 
roimhe sin in aghaidh laghdú ar luach ar 
na hinfheistíochtaí sin.

Polasaithe Cuntasaíochta
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig, 2012
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Cistí Caipiteal 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 Chaipiteal Fiontair na 
hÉireann agus na hEorpa. Mura mbíonn 
na cúiseanna le soláthar roimhe sin in 
aghaidh laghdú ar luach bailí a thuilleadh, 
aisiompaítear an soláthar sin.

 

Gnóthachain agus Caillteanais

Aithnítear na gnóthachain agus na 
caillteanais réadaithe agus an soláthar 
in aghaidh athruithe ar luach na 
n-infheistíochtaí sa Chuntas Ioncaim 
agus Caiteachais. 

Comhdhlúthú

Ní léiríonn na ráitis airgeadais 
aon chomhdhlúthú ar thorthaí na 
gcuideachtaí infheistiúcháin.  Is é tuairim 
Fhiontraíocht Éireann go mbeadh 
comhdhlúthú den sórt sin míthreorach, 
toisc go bhfuil an oiread éagsúlachta ag 
baint le 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 Tionscal

Tá an méid atá in-aisghabhála i dtaobh 
tacaíochta airgeadais in-aisíoctha leis an 
tionscal léirithe sa Chlár Comhardaithe 
mar Shócmhainní Dreasacht Airgid 
agus áirítear an cistiú 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.

Seo a leanas na tacaíochtaí airgeadais 
in-aisíoctha leis an tionscal:

An Clár Comhairleoireachta Margaíochta 
Spriocdhírithe (TMC)

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 maidir le Taighde & 
Forbairt agus Caipiteal

I gcomhaontuithe Tacaíochta Airgeadais 
áirithe maidir le Taighde & Forbairt agus 
Caipiteal 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 inaisíoctha, agus 
atá fós le híoc, lúide soláthar in aghaidh 
gannchion agus d’fhiach amhrasach.

(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 Reatha  20%

(iv) Feabhsúcháin Léasacha  20%

(v) Daingneáin agus Feisteas  25%

(vi) Ríomhairí 33%

(vii) Trealamh Teicniúil  25%

(viii) Talamh 0%

(ix) Saothar Ealaíne 0% 

 

Cuirtear an caiteachas ar shócmhainní 
ar lú a luach aonair ná an tairseach 
caipitlithe (€2,500) sa Chuntas Ioncaim 
agus Caiteachais i mbliain an cheannaigh.

(i) Soláthar le haghaidh Fiach 
Amhrasach

Fiachóirí Trádála

Soláthraítear le haghaidh fiach 
amhrasach trí bhíthin soláthair faoi leith.

Polasaithe Cuntasaíochta
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig, 2012
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Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig, 2012

   2012 2011

  Nótaí €’000 €‘000

Ioncam   

Cistiú ón Státchiste    
 Deontais an Oireachtais 1 292,853 304,207

Cistiú Eile    
 Acmhainní Dílse 2 9,587 9,116 

 Cistiú ó Thríú Páirtithe 3 23,328 18,954 

Brabús/ (Caillteanas) ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta (glan) 9 (3,766) 11,235

 

IONCAM IOMLÁN  322,002 343,512 

Caiteachas

 Tacaíocht Airgeadais don Tionscal 4 186,420 194,032 

 Eisíocaíochtaí le Gníomhaireachtaí Stáit eile ar mhaithe le Tacaíocht Airgeadais don Tionscal 5 983 2,312 

 Riarachán, Oibriú agus Cur Chun Cinn 6 86,206 89,742 

 Laghdú ar Luach na Sócmhainní Seasta 7 41,328  22,030 

 Laghdú ar Luach na Sócmhainní Dreasacht Airgid 8 623  923 

 

CAITEACHAS IOMLÁN  315,560 309,039 

    

Barrachas roimh leithreasaí  6,442 34,473 

Leithreasaí

 Ranníocaíocht leis an Státchiste 10 (18,970) (34,296)

 Aistriú ón (chuig an) gCuntas Caipitil  11 9,952 (960)

 Aistriú ó Chuntas Airleacan an Stáit 12 2,784 2,399 

 

Barrachas i ndiaidh Leithreasaí  208  1,616

Iarmhéid a Tugadh Ar Aghaidh ag Tús na Bliana   4,934 3,318 

Iarmhéid a Tugadh ar Aghaidh ag Deireadh na Bliana  5,142 4,934 

 

Le gníomhaíochtaí atá ar siúl i gcónaí a bhaineann na suimeanna a thugtar faoi Ioncam agus Caiteachas.   
Níl aon ghnóthachain ná caillteanais aitheanta seachas iad siúd a ndéileáiltear leo sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais.  
 

Is cuid de na ráitis airgeadais seo na Polasaithe Cuntasaíochta, an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid, agus Nótaí 1 go 23.  
 

Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann:    
   

Frank Ryan, 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Hugh Cooney, 
Cathaoirleach
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Clár Comhardaithe
Amhail an 31 Nollaig, 2012

   2012 2011

  Nótaí €’000 €‘000

Sócmhainní Seasta    

 Inláimhsithe 14  9,063  14,119 

  Airgeadais 15  247,787 252,683

  Sócmhainní Seasta Iomlána  256,850  266,802

 

 Sócmhainní Dreasachta Airgid 16  4,662  7,446 

 Sócmhainní Reatha  

 Féichiúnaithe  17  2,983  3,884 

  Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh  9,249  8,162 

   12,232 12,046

Dliteanais Reatha   

 Creidiúnaithe (Suimeanna a bheidh dlite in imeacht bliana)  18  7,090  7,112

Glansócmhainní Reatha  5,142  4,934 

Glansócmhainní Iomlán  266,654  279,182

In ionannas

 Cuntas Caipitil  11  256,850  266,802 

  Cuntas Airleacan an Stáit  12  4,662  7,446 

  Cuntas Ioncaim agus Caiteachais   5,142  4,934

   266,654  279,182 

 

  

Is cuid de na ráitis airgeadais seo na Polasaithe Cuntasaíochta, an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid, agus Nótaí 1 go 23.  
 

Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann:

Frank Ryan, 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Hugh Cooney, 
Cathaoirleach
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Ráiteas Faoi Shreabhadh Airgid
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig, 2012

   2012 2011

   €’000 €‘000

Réiteach Glanghluaiseachta don Bhliain     
le Glan-Insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin   

Barrachas Ioncaim thar Caiteachas   6,442  34,473 

Ús Bainc a fuarthas   (30)  (146) 

Díbhinní a fuarthas   (1,826)  (1,926) 

Laghdú ar Luach na Sócmhainní Seasta   41,328  22,030 

(Brabús)/Caillteanas ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta Inláimhsithe   (8)  1,905

(Brabús)/Caillteanas ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta Airgeadais    3,774  (13,140) 

Laghdú ar Luach na Sócmhainní Dreasacht Airgid   623  923 

Méadú /(Laghdú) ar Fhéichiúnaithe   901  5 

Méadú/(Laghdú) ar Chreidiúnaithe gan Ranníocaíocht leis an Státchiste a áireamh   601 (221) 

Glan-Insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin   51,805 43,903 

 

Ráiteas Faoi Shreabhadh Airgid 

Glan-Insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin   51,805  43,903 

Ranníocaíocht leis an Státchiste   (19,593)  (52,127) 

Fáltais ar Infheistíochtaí agus ar Fhónamh Airgeadais 

Ús Bainc a fuarthas   30  146 

Díbhinní a fuarthas  1,826  1,926 
 

Gníomhaíochtaí Infheistíochta 

Íocaíochtaí chun Sócmhainní Seasta a ghnóthú 

 Inláimhsithe   (463)  (634) 

 Airgeadais:

 Infheistíochtaí i Scaireanna   (33,889)  (35,224) 

 Ciste Caipiteal Síl agus Fiontair  (29,873)  (20,300) 

 Dreasachtaí In-aisghabhála a Íocadh   (431)  (1,236) 
 

Fáltais ó dhiúscairt Sócmhainní Seasta 

 Inláimhsithe   30  4 

 Airgeadais: 

 Infheistíochtaí i Scaireanna   14,807  32,017 

 Ciste Caipiteal Síl agus Fiontair    14,246  12,382 

 Sócmhainní Dreasachta In-aisghabhála   2,592   2,712 
 
Méadú/ (Laghdú) ar Airgead Tirim agus ar Choibhéisí Airgid Thirim   1,087  (16,431) 
 

Réiteach an Ghlansreafa Airgid le Gluaiseacht i nGlanchistí 

Glanchistí amhail an 31 Nollaig    9,249  8,162 

Glanchistí amhail an 1 Eanáir    8,162  24,593 

 
Gluaiseacht i nGlanchistí sa Bhliain    1,087 (16,431) 

 

 
Is cuid de na ráitis airgeadais seo na Polasaithe Cuntasaíochta, an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid, agus Nótaí 1 go 23. 

Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann: 

Frank Ryan, 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Hugh Cooney, 
Cathaoirleach
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig, 2012

1   Cistiú ón Státchiste

  Fuarthas Deontais an Oireachtais ón Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

    

(a) De bhun Alt 11 den Acht um Fhorbairt Tionscail, 1993, arna leasú le hAlt 4(a) den Acht um Fhorbairt Tionscail, 2009, ní bheidh níos mó 
ná €7 billiún i méid comhiomlán na ndeontas a thugann an tAire d’Fhorfás agus dá Ghníomhaireachtaí le cur ar a gcumas a ndualgais 
agus a ndliteanais Chaipitil a chomhlíonadh. Ag an 31 Nollaig 2012, €4.616 billiún (2011 - €4.292 billiún) a bhí sa mhéid comhiomlán 
an 31 Nollaig 2012 a cuireadh ar fáil do na trí Ghníomhaireacht, as a bhfuair Fiontraíocht Éireann agus Forbairt, mar a bhí, €1.161 billiún 
(2010 - €1.100 billiún).

(b) De bhun Alt 14(3) den Acht um Fhorbairt Tionscail 1986, ní bheidh níos mó ná €159m i méid comhiomlán 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 Alt 37 den Acht um Fhorbairt Tionscail 1969, agus de bhun Alt 2 agus 
3 den Acht um Fhorbairt Tionscail, 1977. €13.547m (2011 - €13.547m) a bhí sa mhéid comhiomlán an 31 Nollaig 2012 a cuireadh ar fáil ar 
an gcaoi sin, suim a bhain go hiomlán le cliaint de chuid Fhiontraíocht Éireann.

  Is éard atá sna Deontais ón Oireachtas a léirítear sna ráitis airgeadais:

   2012 2011

   €’000 €‘000

 Deontas do Thacaíochtaí Airgeadais don Tionscal  61,281  54,800 

 Deontas do Bhoird Fiontar Contae agus Cathrach  30,055  29,693 

 Deontas don Chaiteachas ar Chur Chun Cinn agus ar Riarachán  78,306  80,600 

 Deontas don Trealamh Caipitil  600  1,000 

 An Ciste Náisiúnta Oiliúna  2,600  2,600 

 An Ciste um Nuálaíocht ar Láthair na hOibre  68  255 

 An Scéim Fóirdheontas Fostaíochta (Sealadach)  -  4,250 

 An Clár Forbartha Eolaíochta agus Teicneolaíochta   119,943 131,009

   292,853  304,207 
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(a) Ioncam ó Tháillí Gairmiúla

 Seirbhísí Gairmiúla  818 1,385 

 Ioncam Tionscadal Margaidh  2,029 1,822 

   2,847 3,207

 

 Áirítear ar an ioncam faoin gceannteideal seo na suimeanna a fuarthas le haghaidh na nithe seo a leanas; Obair Thaighde, Trialacha,  
 Imscrúduithe. Tionscadail Mhargaidh agus Comhairleacht a rinneadh ar son na gcliant.    
     
 

     
(b) Ioncam ó Chíosanna

 Foligean Oifigí  678 697 

   678 697 

     
     
(c) Ioncam Eile  

 Ús Bainc ar Thaiscí  30 146 

 Ranníocaíocht Eagraíochtaí Eile i leith Forchostas Lárnach  177 223 

 Ranníocaíocht le Education in Ireland  275 223

 Eile  648 1,117 

   1,130  1,731 

 

Le linn 2012, rinne an Roinn Oideachais agus Scileanna ranníocaíochtaí arbh fhiú €0.080m iad (2011- €0.070m) le ‘Education 
in Ireland’, agus rinne institiúidí tríú leibhéal ranníocaíochtaí arbh fhiú €0.195m iad (2011- €0.175m). ‘Oideachas in Éirinn’ atá sa 
scáthbhranda chun earnáil ardoideachais na hÉireann agus an earnáil Bhéarla a mhargú go hidirnáisiúnta. Tá an branda nua ar cheann 
de na tiomantais sa Chlár don Rialtas Náisiúnta 2011-2016

 

I gcomhréir le polasaí cuntasaíochta Fhiontraíocht Éireann, aithnítear ioncam díbhinní ar bhonn fáltas airgid. I rith 2012, fuarthas 
ioncam díbhinní €1.826m. Cuireadh in iúl d’Fhiontraíocht Éireann i 2012 go ndearnadh 31 cuideachta a bhfuil díbhinní gan íoc cothrom 
le €1.931m acu a leachtú/a dhíscaoileadh. Mar thoradh air sin, ní méid inbhailithe é an méid seo.

I gcomhréir le polasaí cuntasaíochta Fhiontraíocht Éireann, aithnítear ioncam ó Aisíocaíochtaí Tacaíochta Airgeadais ar bhonn fáltas 
airgid. Éiríonn Tacaíochtaí Airgeadais iníoctha más rud é go dtarlaíonn imthosca áirithe amhail leachtú/díscaoileadh, mar atá leagtha 
amach sa litir thairisceana.  I rith 2012, fuarthas Aisíocaíochtaí Tacaíochta Airgeadais €3.106m. Cuireadh in iúl d’Fhiontraíocht Éireann 
i 2012 go ndearnadh 28 cuideachta a bhfuil tacaíochtaí airgeadais in-aisíoctha cothrom le €5.851m acu a leachtú/a dhíscaoileadh. Mar 
thoradh air sin, ní méid inbhailithe é an méid seo.

 Aisíocaíochtaí Tacaíochta Airgeadais   3,106  1,555 

  Díbhinní    1,826  1,926 

  Ioncam ó Tháillí Gairmiúla 2(a)  2,847  3,207 

  Ioncam ó Chíosanna  2(b)  678  697 

  Ioncam Eile  2(c)  1,130  1,731

   9,587  9,116 

 

2  Acmhainní Dílse  2012 2011

  Nótaí €’000 €‘000

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig, 2012
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(a) An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (EGF)

Tá sé mar chuspóir ag an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú tacú le hoibrithe, go mór mór i réigiúin agus in earnálacha 
atá faoi mhíbhuntáiste de bharr neamhchosanta ar an ngeilleagar domhandaithe. Bhain na cistí a fuarthas faoin gciste sin in 2012 
leis an Earnáil Tógála agus Talk Talk (2011 - Dell, Waterford Crystal agus SRS Technics) agus íocadh an cistiú sin amach leis na Boird 
Fiontar Contae agus Cathrach ábhartha. Is í an Roinn Oideachais agus Scileanna a chuireann cistiú ar fáil.

(b) An Ciste um Iomaíochas Bia

D’fhaomh an Rialtas an Ciste um Iomaíochas Bia in 2009 le haghaidh thionscal an bhia chun tacú le tionscnaimh, lena n-áirítear 
Déantúsaíocht Bharainneach, Taighde & Forbairt agus tionscnaimh mhargaíochta. Is í an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia a 
chuireann cistiú ar fáil.

(c) Tionscadal IERC

Is ionad taighde agus nuála teicneolaíochta comhoibríoch i gcóras fuinnimh inbhuanaithe comhtháite é an tIonad Idirnáisiúnta um 
Thaighde ar Fhuinneamh. Sheol an Rialtas an tIonad in Aibreán 2010 le hinfheistíocht phoiblí € 20 milliún, arna gcómhaoiniú ag an 
Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta agus ag an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha. Tá rannpháirtíocht ann 
idir United Technologies Research Corporation, UTRC, Bell Laboratories, Bilfinger, Fuinneamh Bhord Gáis, Líonraí Bhord Gáis agus 
General Motors. Tá foireann tionscadail comhghníomhaireachta, idir Fiontraíocht Éireann, GFT Éireann (IDA Ireland), Fondúireacht 
Eolaíochta Éireann (SFI), agus Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) ag obair le hearnáil na tionsclaíochta chun an 
t-ionad taighde tionscaltreoraithe seo a bhunú.

3  Cistiú ó Thríú Páirtithe  2012 2011

  Nótaí €’000 € ‘000

 Tionscadail Chomh-Choimisiúin Eacnamaíochta  174  107 

 An Ciste Infheistíochta Déiríochta 4(b) 11,669  5,943 

 An Ciste Infheistíochta Mairteola agus Caoireola 4(c) 8,742  7,116 

 An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú 3(a) 304  3,154 

 An Ciste um Iomaíochas Bia 3(b) 1,649  2,211 

 An tIonad Idirnáisiúnta um Thaighde ar Fhuinneamh 3(c) 790  423

   23,328  18,954 

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig, 2012
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4  Tacaíocht Airgeadais Don Tionscal  2012 2011

  Nótaí €’000 €‘000

(i)  Forbairt Cuideachtaí 

 Fostaíocht   8,382  4,515 

  An Scéim Fóirdheontas Fostaíochta (Sealadach) 4(a)  (108)  1,989 

  An Ciste Infheistíochta Déiríochta  4(b)  11,669  5,943 

  An Ciste Infheistíochta Mairteola agus Caoireola  4(c)  8,742  7,116 

  Tacaíocht Sócmhainní Seasta   5,383  6,234 

  Tacaíocht don Mhargaíocht & d’Aistriú Eolais    11,806  11,997 

  Indéantacht   4,273  5,263 

  Forbairt agus Oiliúint Bhainistíochta   10,171  12,827 

  Deontais Chomhairleachta  1,191  1,353 

  Ionaid Fiontraíochta Pobail   2,114  1,963 

    63,623  59,200 

 

 (ii) Tríú Páirtithe

  Ionaid Nuálaíochta Gnó   2,209  2,208 

  Comhairle Cheardaíochta na hÉireann   3,119  3,219 

  Boird Fiontar Contae agus Cathrach  4(d)  30,210  32,720 

    35,538  38,147 

 

 (iii) Forbairt Eolaíochta & Teicneolaíochta 

  Gníomhaíocht T&F a Bhunathrú san Fhiontraíocht  4(e)  20,046  25,194 

  Comhoibriú Tionscail leis an Earnáil Tríú Leibhéal 4(f)  37,127  40,237 

  Acmhainneacht Tráchtála Phobal Taighde na hÉireann a Réadú  4(g)  30,086  31,254 

    87,259  96,685 

 

  Iomlán na Tacaíochta Airgeadais don Tionscal a cuireadh chun dochair     
 an Chuntais Ioncaim agus Caiteachais  186,420  194,032 

 

 Tacaíocht Airgeadais don Tionscal a caipitlíodh ar an gClár Comhardaithe 

    Infheistíochtaí i Scaireanna 4(h)  33,889  35,224 

   Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair   29,873  20,300 

   Sócmhainní Dreasachta Airgid  16  431  1,236 

  Iomlán na Tacaíochta Airgeadais don Tionscal  250,613  250,792

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig, 2012
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a) An Scéim Fóirdheontas Fostaíochta 
(Sealadach)

 Chuir an Rialtas, trí bhíthin na Roinne 
Post, Fiontar agus Nuálaíochta, tús leis 
an Scéim Fóirdheontas Fostaíochta 
(Sealadach) in 2009. Is í Fiontraíocht 
Éireann a déanann bainistíocht ar 
an scéim seo chun tacú le poist 
lánaimseartha agus pháirtaimseartha 
a choinneáil i bhfiontair inmharthana. 
Murach an scéim, d’fhéadfaí na poist sin 
a chailleadh mar thoradh ar éifeacht na 
géarchéime geilleagraí airgeadais agus 
domhanda. Cuirtear an scéim i bhfeidhm 
faoi Threoirlínte Creatlaí Sealadacha an 
AE maidir le Státchabhair. Rinneadh na 
híocaíochtaí deireanacha faoin scéim in 
2011. Baineann an caiteachas diúltach i 
2012 le haisíocaíochtaí deontais maidir le 
híocaíochtaí sa bhliain roimhe.

b) An Ciste Infheistíochta Déiríochta

 In Aibreán na bliana 2007 sheol an 
tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia 
an Ciste Infheistíochta Déiríochta, arb 
í Fiontraíocht Éireann a riarfadh é. 
Is é aidhm an chiste éifeachtacht na 
bpríomhfhoinsí déiríochta a mhéadú, trí 
thacú le feabhas a chur ar an innealra 
agus na foirgnimh atá ann d’fhonn 
gnó nua a ghabháil agus / nó táirgí 
breisluacha a fhorbairt. Scoireadh 
d’íocaíochtaí faoin gciste seo an 31 
Nollaig 2012.

c) An Ciste Infheistíochta Mairteola agus 
Caoireola

 I Nollaig na bliana 2008, sheol an tAire 
Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia an 
Ciste Infheistíochta Mairteola agus 
Caoireola, arb í Fiontraíocht Éireann a 
riarfadh é. Is é cuspóir an chiste tacú le 
hinfheistíochtaí caipiteal a bhfuil sé mar 
aidhm acu úsáid níos fearr a bhaint as an 
acmhainneacht fhoriomlán thionsclaíoch 
trí phróiseáil phríomhúil a mhéadú, luach 
breise méadaithe sa phróiseáil bhreise 
agus éifeachtúlachtaí feabhsuithe chun 
cur ar chumas chuideachtaí na hÉireann 
dul san iomaíocht go hidirnáisiúnta.

d) Boird Fiontar Contae agus Cathrach

 Ag glacadh dó le moladh a rinneadh 
i bPlean Gníomhaíochta na Straitéise 
Fiontraíochta, thug an tAire Post, 
Fiontar agus Nuálaíochta an t-údarás 
d’Fhiontraíocht Éireann na feidhmeanna 
a bhronn an tAcht um Fhorbairt 
Tionscail 1995 air féin i leith na mBord 
Fiontar Contae agus Cathrach (BFC) a 
fheidhmiú thar a cheann.

 I mí an Mheithimh 2007, bhunaigh 
Fiontraíocht Éireann Aonad 
Comhordaithe Bord Fiontar Contae 
agus Cathrach a ghlac chuige féin an 
cúram an cistiú a aistriú chuig na Boird 
Fiontar Contae agus Cathrach an 12 
Meán Fómhair 2007. Ó Eanáir 2008, 
tá an fhreagracht as na feidhmeanna 
oibriúcháin uile i leith 35 ceann de na 
Boird Fiontar Contae agus Cathrach 
aistrithe ó Rannóg Mionfhiontar na 
Roinne Post, Fiontar agus Nuálaíochta 
go dtí an tAonad Comhordaithe BFC 
(Bord Fiontar Contae).

e) Gníomhaíocht T&F a Bhunathrú san 
Fhiontraíocht

 Cuimsíonn an ghníomhaíocht seo na 
fo-bhearta seo a leanas: Scéim Deontas 
T&F, a chuireann tacaíocht ar fáil le 
haghaidh forbartha agus nuálaíocht 
teicneolaíochta atá ábhartha do gach 
céim d’fhorbairt cuideachtaí agus 
de Bhainistíocht Nuálaíochta, agus 
cuirtear oiliúint agus comhairleacht ar 
fáil do chuideachtaí i réimsí T&F agus 
bainistíocht nuálaíochta.

f) Comhoibriú 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, lena dtacaítear le 
comhthionscadail T&F idir cuideachtaí 
agus coláistí, sa chás ina gcuirtear 
tromlach an T&F i gcrích in institiúid tríú 
leibhéal nó in eagraíocht taighde phoiblí; 
Ionaid Teicneolaíochta, lena dtacaítear 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; agus 
Líonraí Tionscaltreoraithe, lena dtacaítear 
leis an taighde i réimsí arna sainiú ag 
líonraí de chuideachtaí in earnálacha 
sonracha den tionscal agus ag Clár 
ardán fiontraíochta, lena soláthraítear 
oiliúint, tacaíocht agus meantóireacht 
d’fhiontraithe a dteastaíonn uathu dlús a 
chur le forbairt a ngnó nua.

g) Acmhainneacht Tráchtála Phobal 
Taighde na hÉireann a Réadú

 Cuimsíonn an ghníomhaíocht seo 
na fo-bhearta seo a leanas: An Ciste 
Tráchtálaíochta, lena dtacaítear le 
taighdeoirí acadúla d’fhonn torthaí 
taighde a bhfuil acmhainneacht tráchtála 
iontu a fhorbairt ar chaoi gur féidir iad 
a aistriú chun an tionscail; Neartú an 
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, lena dtacaítear le 
costas tógála agus bainistithe na n-ionad 
gorlainne a bhaineann leis na hInstitiúidí 
Teicneolaíochta, d’fhonn seachthairbhe 
na teicneolaíochta a chur chun cinn, mar 
aon leis an gcomhoibriú struchtúrtha 
idir ghnólachtaí an cheantair agus an 
coláiste féin.

h) Infheistíochtaí i Scaireanna

 Tagraíonn an infheistíocht i scaireanna 
do 227 gnóthas (2011-201) 

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig, 2012
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5  Eisíocaíochtaí le Gníomhaireachtaí Stáit eile
     2012  
    Udárás GFT
    na Gaeltachta Éireann Iomlán
   Nótaí €’000 €‘000 €‘000

  Scéim Iomaíochais TTN  4(e)  -  983  983 

     2011  
    Udárás GFT
    na Gaeltachta Éireann Iomlán
   Nótaí €’000 €‘000 €‘000

 Scéim Fordheontais Fostaíochta (Sealadach)   4(a)  82  (64)   18 

  Scéim Iomaíochais TTN   4(e)   343   696  1,039 

  Ciste T & F   4(e)  1,255   -  1,255 

     1,680  632  2,312

6  Riarachán, Oibriú agus Cur Chun Cinn  2012 2011
  Nótaí €’000 €‘000
 
 Luach Saothair agus Costais Phá Eile 6(a)  61,254  64,563 

  Seirbhísí Leabharlainne agus Costais eile a bhaineann leis na Cliaint  904  1,017 

  Cíosanna, Rátaí, Táillí Seirbhíse & Árachas   9,733  9,765 

  Costais Taistil  4,177  4,234 

  Clódóireacht, Postas & Páipéarachas   733  883 

  Costais Chumarsáide agus TF   2,605  2,789 

  Deisiúcháin, Cothabháil & Táillí Léasúcháin  860  793 

  Solas, Teas & Glantóireacht   1,267  1,338 

  Luach Saothair Chomhaltaí an Bhoird (lena n-áirítear díolaíochtaí an     
 Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin) 6(c)  322  338 

  Táillí Gairmiúla  2,104  2,001 

  Táille Iniúchóireachta  79  79 

  Sócmhainní Seasta Inláimhsithe faoi bhun na Tairsí Caipitlithe  6(d)  270  295 

  Speansais Oibriúcháin Eile   1,898  1,647 

    86,206  89,742 

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig, 2012
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   2012 2011
  Nótaí €’000 €‘000
(a)  Luach Saothair agus Costais Phá Eile 

 Tuarastail  55,391  58,956 

  Costais Phá Eile: 

   Ranníocaíocht an Fhostóra leis an Leas Sóisialach   3,387  3,376 

   Ranníocaíocht an Fhostóra leis na Scéimeanna Pinsin   658  739 

   Staff Training and Development   885  729

   Recruitment/Relocation Costs    478  327

   Costais Eile a Bhaineann leis an bhFoireann   455  436 

     61,254 64,563

 Baineann costais earcaíochta agus athlonnaithe leis an athshannadh foirne sa Líonra Oifigí Thar Lear/Réigiúnacha.

 Áirítear le costais eile a bhaineann le Foireann: Fóirdheontas Ceaintín, síntiúis ghairmiúla na mball foirne (faoi réir sochar   
 comhchineáil), Clár Cúnaimh i gcomhair Fostaíochta, Scagthástáil Sláinte, Pleanáil Scoir.

(b) Asbhaint a bhaineann le pinsean

I rith 2012, rinneadh asbhaintí €3.330m (2010- €3.659m) a bhain le pinsin ó fhoireann Fhiontraíocht Éireann agus íocadh an tsuim 
sin leis an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta. Rinne na Boird Fiontar Contae agus Cathrach agus Comhairle Cheardaíochta na 
hÉireann asbhaintí €0.452m (2011- €0.514m) agus €0.028m (2011 - €0.032m) faoi seach a bhain le pinsin óna bhfoireann. Íocadh na 
hasbhaintí sin le Fiontraíocht Éireann, a chuir ar aghaidh iad chuig an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta.

 

(c) Díolaíochtaí Chomhaltaí an Bhoird

Comhalta den Bhord  Táille Boird  Líon na gCruinnithe ar 
 €’000 freastalaíodh orthu in 2011

Hugh Cooney 20  8 

Frank Ryan -  9 

Bob Savage 12  8 

Catherine Caulfield 12  5 

Jim O’Hara 12  6 

Michael McLoone 12  9 

Rita Shah 12  9 

Amanda Pratt 2  2 

Colum Horgan 2  2 

Geoff Meagher 2  2 

Clare Dunne -  2 

Gearoid Doyle 7  6 

Maíre Ní Thuathail 7  3 

Helen Nugent -  2

Iomlán 100

B’ionann agus €16,451 Speansais Chomhaltaí an Bhoird in 2012, arna miondealú mar seo a leanas; míleáiste €11,782, liúntas cothaithe 
€1,028, lóistín €2,779 agus eile €862. Is mar seo a leanas a bhí pacáiste luach saothair an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin in 
2012:Buntuarastal bliantúil €189,115, socruithe caighdeánacha pinsin na hearnála poiblí agus carr cuideachta atá faoi réir sochar 
comhchineáil (€13,575). Ní bhfuair an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin aon íocaíocht a bhain le feidhmíocht in 2012.

I rith 2012 tionóladh naoi gcruinniú Boird. Bhí ceathrar ceapachán nua ar an mBord in 2012, Amanda Pratt Uas., An tUas. Colum 
Horgan, An tUas. Geoff Meagher agus Clare Dunne Uas. Chuaigh an tUas. Gearóid Doyle, Máire Ní Thuathail Uas. agus Helen Nugent 
Uas. ar scor. 

Ní fhaigheann Helen Nugent Uasal, Príomhoifigeach agus Clare Dunne Uasal, Rúnaí Cúnta ón Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta 
agus an tUasal Frank Ryan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin táille Bhoird de réir an phrionsabail ‘Aon Tuarastal Amháin an Duine’.

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig, 2012
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(d) Sócmhainní Seasta Inláimhsithe faoi bhun na Tairsí Caipitlithe

Cuirtear an caiteachas ar shócmhainní ar lú a luach aonair ná an tairseach caipitlithe (€2,500) sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais i 
mbliain an cheannaigh. 

(e) Aoisliúntas

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

(e.1) Faoin Acht um Bearta Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 2009, aistríodh sócmhainní an dá scéim pinsean chistithe chuig an 
gCúlchiste Náisiúnta Pinsean an 31 Nollaig 2009. Tá na scéimeanna pinsean a bhaineann leis an dá chiste sin i bhfeidhm i gcónaí le 
haghaidh baill reatha, agus ní athrófar na tairbhithe ná na forálacha gaolmhara le haghaidh na mball. Cuirtear ranníocaíochtaí fostóirí 
agus fostaithe le haghaidh na scéimeanna sin chuig an Státchiste agus íoctar costas na bpinsean ar scor le Deontas ón Oireachtas 
anois.

7  Laghdú ar Luach na Sócmhainní Seasta  2012 2011

  Nótaí €’000 €‘000

Dímheas ar Shócmhainní Seasta Inláimhsithe  14  5,497  5,968 

Soláthar in aghaidh Laghdú ar Luach na nInfheistíochtaí  15(a)  27,725  4,791 

Soláthar in aghaidh Laghdú ar Luach na gCistí Caipiteal Síl agus Fiontair  15(b)  8,106  11,271 

   41,328  22,030

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig, 2012

Scéim 

 

Forfás 

 

 

Údarás Forbartha Tionscail 
(IDA) mar a bhí

 

 

Iarchomhlacht den ainm

Eolas

 

An tIar-Bhord Náisiúnta 
Eolaíochta & Teicneolaíochta

Iar-Chomhairle Earraí na 
hÉireann

 

An tIar-Bhord Tráchtála

Baill Foirne Clúdaithe 

 

Baill foirne a d’fhostaigh Forfás i ndiaidh 
an 5 Aibreán 1995

 

Iarbhaill foirne an Údaráis Forbartha 
Tionscail (IDA) agus iad siúd a d’fhostaigh 
Forfás sna gráid chuí idir an 1 Eanáir 1994 
agus an 5 Aibreán 1995

Iarbhaill foirne Eolas agus iad siúd a 
d’fhostaigh Forfás sna gráid chuí idir an 1 
Eanáir 1994 agus an 5 Aibreán 1995

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

 

Dornán beag d’iarfhostaithe Chomhairle 
Earraí Foireann na Comhairle i mbun 
seirbhíse an 31 Lúnasa 1991

Iarbhaill foirne an Bhoird Tráchtála 
(seachas iad siúd a áirítear i scéim 
Chomhairle Earraí na hÉireann thuas 
arbh fhostaithe inphinsin iad an”Earraí na 
hÉireann 23 Iúil 1998

Cineál 

 

Sochar Sainithe Neamhchistithe, Ranníocach 
agus Neamhranníocach araon

 

Sochar Sainithe Ranníocach cistithe go dtí 
an 31/12/2009 féach nóta (e.1) chun costas 
na bpinsean a ghlanadh ar dhul ar scor. 
Méaduithe iar-scoir neamhchistithe agus 
arna nglanadh ag Forfás

 

Sochar Neamhchistithe Neamhranníocach 
Sainithe

 

Sochar Neamhchistithe Sainithe Ranníocach 
agus Neamhranníocach araon

 

Sochar Sainithe Ranníocach cistithe go dtí 
an 31/12/2009. Féach nóta (e.1)

 

Sochar Neamhchistithe Ranníocach Sainithe
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8 Laghdú ar Luach na Sócmhainní Dreasachta Airgid  2012 2011

  Nótaí €’000 €‘000

Gannchion don Bhliain 16 511 14,26 

Gluaiseacht sa Soláthar in aghaidh Ganncheana don Bhliain 16 112 (503)

   623  923 

9 Brabús/ (Caillteanas) ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta (glan)  2012 2011
   Brabús/(Caillteanas)  Brabús/(Caillteanas) 
    ar Dhiúscairt  ar Dhiúscairt 
   €’000 €’000

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe   8  (1,905) 

Sócmhainní Seasta Airgeadais  (3,774)  13,140 

   (3,766)  11,235

(a)  Cuimsíonn an Brabús / (Caillteanas) ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta Inláimhsithe na nithe seo a leanas:

   2012   2011
      Brabús/      Brabús/ 
  Glanmhéid Fáltais ó (Caillteanas) Glanmhéid Fáltais ó (Caillteanas)
   Leabhar  Dhíolacháin  ar an Diúscairt  Leabhar  Dhíolacháin  ar an Diúscairt 
   €’000  €’000  €’000  €’000  €’000  €’000
 
  Sócmhainní Seasta Inláimhsithe  22  30  8  1,909  4  (1,905)

(b)  Cuimsíonn an Brabús/(Caillteanas) ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta Airgeadais na nithe seo a leanas:

    2012   2011
       Brabús/    Brabús/  
   Costas Fáltais ó (Caillteanas) Costas Fáltais ó (Caillteanas)
    Bunaidh  Dhíolacháin  ar an Diúscairt  Bunaidh  Dhíolacháin ar an Diúscairt 
    €’000  €’000  €’000  €’000  €’000  €’000
 
  Sócmhainní Seasta Airgeadais:      

  Infheistíochtaí i Scaireanna 24,729 14,807 (9,922) 24,970  32,017  7,047

  Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair 8,098  14,246 6,148 6,289  12,382  6,093 

   32,827 29,053  (3,774)  31,259  44,399  13,140

I ndiaidh d’Fhiontraíocht Éireann bogadh chuig Páirc Gnó an Phointe Thoir i Meán Fómhair 2008, scar Fiontraíocht Éireann le láthair 
Ghlas Naíon, ar léi í, ag an am sin. D’fhan an tSaotharlann Náisiúnta Méadreolaíochta d’Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann 
ar chuid den láthair mar aonán neamhspleách. Tíolacadh foirgneamh na Saotharlainne agus cuid den láithreán lena n-áirítear 1.5 acra 
d’Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann i mí na Nollag 2011.

Bhí cistí €3.513m maidir le diúscairt infheistíochtaí sealbhaithe in eascró ag tríú páirtithe ar son Fhiontraíocht Éireann ag dáta an chláir 
chomhardaithe. Bhí cistí €3.513m maidir le diúscairt infheistíochtaí sealbhaithe in eascró ag tríú páirtithe ar son Fhiontraíocht Éireann 
ag dáta an chláir chomhardaithe. Níl na cistí seo léirithe sna ráitis airgeadais do 2012. De réir pholasaí cuntasaíochta Fhiontraíocht 
Éireann, aithneofar na cistí seo nuair a fhaigheann Fiontraíocht Éireann na cistí.

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig, 2012
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10 Ranníocaíocht leis an Státchiste

B’ionann agus €18.970m (2011 - €34.296m) an ranníocaíocht iomlán leis an Státchiste in 2012, a mhiondealaítear mar a leanas:

    2012 2011 
    €’000 €‘000

Fáltais Bhreise thar na suimeanna a cuireadh i gcuntas i leabhar meastachán an Rialtais   

 Ioncam Caipitiúil ó Acmhainní Dílse (Díol Infheistíochtaí/Aisíocaíochtaí Tacaíocht     
 Airgeadais/ Diúscairt Trealaimh)  15,677  31,383

 Ioncam Reatha ó Acmhainní Dílse (Táillí a Tuilleadh, Ioncam ó Chíosanna, Ioncam tionscadail) -  778

Forbairt Eolaíochta agus Teicneolaíochta (Aisíocaíochtaí Deontas agus Ioncam ó Tháillí)  630  1,493 

Aisíoc dheontas an Oireachtais - Pá   -  73

Aisíoc dheontas an Oireachtais - Boird Fiontar Contae agus Cathrach  251 569 

Aisíoc dheontais EGF - Boird Fiontar Contae agus Cathrach  311 - 

Aisíoc aisíocaíochtaí deontais ón gclár Infheistíochta Déiríochta  2,101 -

   18,970 34,296 

11 Cuntas Caipitil

 2012 2011
   €’000 €’000 €‘000 €‘000

Iarmhéid Tosaigh  266,802  265,842 

Glanghluaiseachtaí sna nithe seo a leanas:    

  Sócmhainní Seasta Inláimhsithe (5,056)  (7,243) 

   Infheistíochtaí i Scaireanna  (18,565)  5,463  

   Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair 13,669  2,740 

Aistriú (chuig an)/ón gCuntas Ioncaim 
agus Caiteachais  (9,952)  960 

Iarmhéid Deiridh     
   256,850  266,802 

      
    

12  Cuntas Airleacan an Stáit  2012 2011

  Nótaí €’000 €‘000

Iarmhéid Tosaigh  7,446  9,845 

Aistriú chuig an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais     
maidir leis na Sócmhainní Dreasachta Airgid 16 (2,784) (2,399)

 

Iarmhéid Deiridh  4,662  7,446 

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig, 2012
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14 Sócmhainní Seasta Inláimhsithe

       
   Talamh,   Daingneáin, 
   Foirgnimh  Feistis, 
   & Feabhsúcháin Mótar-  Ríomhairí & 
   Léasacha Fheithiclí Saothair Ealaíne Iomlán
   €’000 €’000 €’000 €’000 
 

Costas     
Amhail an 1 Eanáir 2012 62,455 211 5,271  67,937 

Breiseanna - 38 425 463

Diúscairtí (57) (67) (164) (288)

      
Amhail an 31 Nollaig 2012 62,398 182 5,532 68,112

      
      
     

Dímheas     
Amhail an 1 Eanáir 2012 49,219 155 4,444 53,818

Muirear don Bhliain 4,859 17 621 5,497

Diúscairtí (56) (46) (164) (266)

Amhail an 31 Nollaig 2012 54,022 126 4,901 59,049

      
      
      
  

Glanmhéid Leabhar    

Amhail an 31 Nollaig 2012 8,376 56 631 9,063

      
Amhail an 31 Nollaig 2011 13,236 56 827 14,119

Sular aistríodh Fiontraíocht Éireann chuig an bPointe Thoir i Meán Fómhair 2008, bhí Fiontraíocht Éireann lonnaithe i gceithre láthair 
i mBaile Átha Cliath. D’imigh na léasanna ar dhá shuíomh in éag in 2008, agus bhí lóistín athsholáthair de dhíth dá bhrí sin. Aistríodh 
foirgneamh na Saotharlainne Náisiúnta Méadreolaíochta, atá lonnaithe ar shuíomh i nGlas Naíon, chuig an Údarás um Chaighdeáin 
Náisiúnta na hÉireann. Aistríodh láithreán don scoil “Foghlaim le Chéile” chuig an Roinn Oideachais agus Scileanna ar an 8 Feabhra 
2013 agus léasaíodh é le hOllscoil Chathair Bhaile Átha Cliath le héifeacht ón 01 Eanáir 2013.

13  Cánachas

Foráiltear le hAlt 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 chun sochair an Chuntais Ioncaim agus Caiteachais. 

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 an ghníomhaireacht ag feidhmiú, 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 déanta in aghaidh dliteanas dar méid €6,812 go dtí an 31 Nollaig 2012.

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig, 2012
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15 Sócmhainní Seasta Airgeadais

 
    Nótaí   2012 2011
       €’000 €’000 
 

Infheistíochtaí i Scaireanna 15 (a)   154,105 172,670 

Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair 15 (b)   93,682 80,013 

Iomlán Sócmhainní Seasta Airgeadais    247,787 252,683

(a) Infheistíochtaí i Scaireanna  Infheistíochtaí Infheistíochtaí 
    Luaite Eile Iomlán
    €’000 €’000 €’000
    Nóta (15c)   
 

Costas     

Amhail an 1 Eanáir 2012  18,724 301,454 320,178

 Breiseanna  - 33,889 33,889

 Diúscairtí  (2,100) (11,124) (13,224)

 Nithe Díscríofa maidir le cuideachtaí a  - (11,505) (11,505)  
 leachtaíodh/a díscaoileadh

        
 Amhail an 31 Nollaig 2012  16,624  312,714  329,338 

        
      

 Soláthar in aghaidh Laghdú ar Luach     

 Amhail an 1 Eanáir 2012  13,043 134,465 147,508

 Diúscairtí  (1,250) (2,876) (4,126)

 Nithe Díscríofa  - (10,832) (10,832)

 Méadú/(Laghdú) ar sholáthar  (1,031) 43,714 42,683

        
 Amhail an 31 Nollaig 2012  10,762  164,471  175,233

        
      

 Glanmhéid Leabhar

 Amhail an 31 Nollaig 2012  5,862 148,243 154,105 

 Amhail an 31 Nollaig 2011  5,681  166,989  172,670 

        
  

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig, 2012
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(b) Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair

Cuireann Fiontraíocht Éireann cistí um Chaipiteal Síl agus Fiontair ar fáil de bhun Alt 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 cuirtear iad le cistiú ón earnáil phríobháideach. Bíonn 
Bainisteoir Infheistíochta i mbun gach ciste dá leithéid. Is mar seo a leanas a bhí toradh na bliana:

       2012 2011
       €’000 €’000 
 

Costas     

Amhail an 1 Eanáir     170,218 156,737

Breiseanna    29,873  20,300

Diúscairtí     (8,098) (6,289)

Aistriú chun Infheistíochtaí i Scaireanna    - (530)

Amhail an 31 Nollaig    191,993 170,218

        
       

Soláthar in aghaidh Laghdú ar Luach     

Amhail an 1 Eanáir, 2012     90,205 78,934

Gluaiseacht sa Bhliain    8,106 11,271 

Amhail an 31 Nollaig, 2012     98,311 90,205

        
Glanmhéid Leabhar     

Amhail an 31 Nollaig, 2012     93,682 80,013

(c) Infheistíochtaí Luaite

€5.862m (2011 - €5.734m) a bhí i luach margaidh na n-infheistíochtaí luaite a bhí i seilbh amhail an 31 Nollaig 2012. 
€5.834m a bhí i luach margaidh na n-infheistíochtaí luaite a bhí i seilbh amhail an 08 Bealtaine 2013.   
      

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig, 2012
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16 Sócmhainní Dreasachta Airgid

      T&F   
       & Caipiteal Soláthar do   
      Tacaíocht  Gannchion agus   
     TMC Airgeadais Nithe Díscríofa Iomlán
     €’000 €’000 €’000 €’000 
 

Iarmhéid tosaigh amhail an 1 Eanáir 2012  10 9,672 (2,236) 7,446

        
Dreasachtaí In-aisghabhála a Íocadh le Cuideachtaí - 431 - 431

Dreasachtaí In-aisghabhála a cuireadh i sonraisc      
chuig Cuideachtaí  (6) (2,586) - (2,592)

Gannchion don bhliain  - (511) - (511)

Soláthar don bhliain  - - (112) (112)

        
Glanghluaiseacht don Bhliain  (6) (2,666) (112) (2,784)

        
Iarmhéid deiridh amhail an 31 Nollaig 2012  4 7,006 (2,348) 4,662 
 

17 Féichiúnaithe

       2012 2011
       €’000 €’000 
 

Suimeanna a bheidh dlite laistigh de bhliain amháin:    

Féichiúnaithe Trádála    689 420

Réamhíocaíochtaí agus Ioncam Fabhraithe    1,523 2,732

Asbhaintí Párolla    46 62 

Féichiúnaithe Eile    725 670

      2,983 3,884

18 Creidiúnaithe

       2012 2011
       €’000 €’000 
 

Suimeanna a bheidh dlite laistigh de bhliain amháin:    

Creidiúnaithe Trádála    1,679 1,290

Fabhruithe     2,628 2,621

Creidiúnaithe agus Fabhruithe: Tacaíocht Airgeadais   - 262

CBL is Iníoctha    4  6

Seirbhísí Gairmiúla ag Siarchoinneáil Cánach atá Dlite    101 149

Ranníocaíocht leis an Státchiste    1,755 2,378

Eile     923 406

      7,090 7,112

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig, 2012

I mí Aibreáin 2010, bhunaigh an tAire Airgeadais an Oifig um Athbhreithniú Creidmheasa (CRO) mar phróiseas athbhreithnithe 
simplí agus éifeachtach d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide, do thrádálaithe aonair agus d’fhiontair feirme ar dhiúltaigh bainc 
atá rannpháirteach i scéim GNBS creidmheas a thabhairt dóibh, agus chun scrúdú a dhéanamh ar pholasaí creidmheasa d’fhonn 
cabhrú leis an Aire cinneadh a dhéanamh ar na bearta breise a d’fhéadfadh a bheith riachtanach leis an sreabhadh creidmheasa a 
mhéadú. Óstálann Fiontraíocht Éireann an Oifig um Athbhreithniú Creidmheasa agus déantar na costais go léir a aisghabháil ó na 
bainc rannpháirteacha. Amhail an 31 Nollaig 2012, bhí €285k dlite d’Fhiontraíocht Éireann (curtha san áireamh in ‘Féichiúnaithe Eile’) 
le haghaidh caipiteal oibre sealadach.
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19 Gealltanais

(a) Léasanna Oibriúcháin

€7.439m (2011 - €7.321m) a bhí sna híocaíochtaí a rinneadh de bhun Léasanna Oibriúcháin agus a cuireadh do dhochar na ráiteas 
airgeadais. Tá íocaíochtaí dar luach €6.999m iníoctha i leith Léasanna Oibriúcháin ar Fhoirgnimh in 2013.
Is i leith léasanna a éagann mar a leanas iad:

       2012 2011
       €’000 €’000 
 

Éag an Léasa

Laistigh de Bhliain Amháin    1,621 1,491

Bliain go Cúig Bliana    1,387 1,414

Tar éis Cúig Bliana    3,991 4,372

      6,999 7,277

(b) Gealltanais Tacaíochta Airgeadais

Meastar gurb ionann agus €337m na híocaíochtaí is dócha a thiocfaidh de bharr gealltanais tacaíocht airgeadais a rinneadh de réir 
scéimeanna éagsúla tacaíochta, lena n-áirítear scéimeanna de chuid an AE (2011- €358m).

(c) Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair

Meastar gurb ionann agus €97m na híocaíochtaí is dócha a thiocfaidh de bharr gealltanas Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair a rinneadh 
de réir comhaontais conartha éagsúla (2011 - €116m).

(d) Gealltanais Chaipitil

Ní dócha go dtiocfaidh aon íocaíocht ábhartha de bharr gealltanais tógála caipitil.

20 Maoin

(a) Talamh agus Foirgnimh Ruílse

Tá talamh agus foirgnimh ag Fiontraíocht Éireann sna suíomhanna seo a leanas:

      Glanluach Leabhar
      amhail an 31.12.12   
 Suíomh   €’000

 

 Baile Átha Luain   36 

 Corcaigh   73 

 Dún Dealgan   1 

Gaillimh   208 

Glas Naíon   2,935 

Sionainn   70 

Sligeach   12 

Port Láirge   52 

     3,387 

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig, 2012
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(b) Maoin ar léas

Tá spás oifige ar léas ag Fiontraíocht Éireann sna suíomhanna seo a leanas:

 Suíomh   Dáta Éaga Clásal Scoir Préimh Bhliantúil
        €’000 
 

An Phríomhoifig - Baile Átha Cliath

An Pointe Thoir ( P4A)    2031 2021 1,336 

An Pointe Thoir ( P4B (1))   2027 2016 165 

An Pointe Thoir ( P4B (2))   2029 2014 230 

An Pointe Thoir ( P4C)   2031 2021 1,544 

Carrchlós Imeachtaí an Phointe Thoir   2013  122 

Oifigí Réigiúnacha     

Leitir Ceanainn   2015  50 

Trá Lí   2019 2014 49 

An Pháirc Thiar - Sionainn   2028 2015 & 2022 337 

Oifigí Thar Lear

Amstardam   2016 * 79 

Bostún   2015 ** 68 

Dubai   2013  71 

Dusseldorf   2016 ** 120 

Hong Cong   2013  82

Londain   2016 * 397 

Maidrid   2013  89 

Milano   2013 ** 96 

Nua-Eabhrac   2019 ** 476 

Páras   2015  117 

Mountain View   2014 ** 145 

Sao Paulo   2013 ** 37 

Singeapór   2018 ** 85 

Stócólm   2014 ** 134 

Toronto   2017 ** 49 

       
Trí bhíthin meamraim thuisceana, faigheann Fiontraíocht Éireann spás oifige ar cíos      
ón Roinn Gnóthaí Eachtracha sna suíomhanna anseo thíos.   

an Bhruiséil     40 

Béising     171 

Búdaipeist     11 

Moscó     31 

Deilí Nua     52 

Prág      45 

Riyadh     12 

Súl      72 

Shang-hai    ** 269 

Johannesburg     27 

Sydney     100 

Tóiceo    ** 214 

Vársá     77 

Iomlán   Nóta 19 (a)  6,999

*  Áirítear air seo cíos a íoctar maidir le foligean spás oifige le gníomhaireachtaí eile.
** Áirítear air seo cíos a íoctar maidir le foligean spás gorlainne le cuideachtaí cliaint.

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig, 2012
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21 Comhaltaí an Bhoird – Nochtadh Idirbheart

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.

Chomhlíon comhaltaí an Bhoird agus Fiontraíocht Éireann treoirlínte na Roinne Airgeadais maidir le cásanna leasa phearsanta.
Agus í i mbun gnó, d’fhéadfaí go bhfaomhfadh Fiontraíocht Éireann tacaíocht airgeadais agus infheistíochtaí i ngnáthscaireanna agus 
i scaireanna tosaíochta agus go ndéanfadh sí socruithe conartha eile le gnóthais ina bhfuil post nó leas eile ag comhaltaí de chuid 
Bhord Fhiontraíocht Éireann.

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 sin. Tá sceideal de na hidirbhearta 
seo le fáil ach é a iarraidh.

Sonraítear thíos faomhadh agus íoc Tacaíocht Airgeadais agus idirbheart eile i rith na bliana le cuideachtaí ina bhfuil Comhaltaí den 
Bhord fostaithe nó baint eile acu leo. Áirítear air sin ballraíocht an choiste in Institiúidí Oideachais Tríú Leibhéal agus scairshealbha in 
institiúidí airgeadais a bhfuil leas acu i gCistí Caipitil Síl agus Fiontair inar infheistigh Fiontraíocht Éireann.

       2012 2011
       €’000 €’000 
 

Tacaíocht Airgeadais a Faomhadh    5,203  1,022 

Tacaíocht Airgeadais a Íocadh    3,509  594 

Infheistíochtaí Caipiteal Síl agus Fiontair a Faomhadh   - - 

Infheistíochtaí Caipiteal Síl agus Fiontair a Íocadh   2,677  3,293 

Fáltais ar Infheistíochtaí Caipiteal Síl agus Fiontair   36  334 

Íocaíochtaí le Soláthraithe    76 77

Ioncam Eile a Fuarthas    90 629

22 Méid Comparáideach

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

23 Faomhadh na Ráiteas Airgeadais

D’fhaomh Bord Fhiontraíocht Éireann na ráitis airgeadais an 08 Bealtaine 2013.

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig, 2012
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PRÍOMHOIFIGEACH FEIDHMIÚCHÁIN  Frank Ryan

Preas, Caidreamh Poiblí, Cumarsáid Idirnáisiúnta agus Margaíocht Chorparáideach   Alan Hobbs    
 - Cumarsáid Idirnáisiúnta  Gerry O’Brien

MICRIFHIONTAIR AGUS GNÓTHAIS BHEAGA  Tom Hayes

Forbairt Ionchais Ghnólachtaí Nuathionscanta Ardacmhainne  Richard Murphy

Aonad na mBord Fiontar Contae agus Cathrach  Richard Murphy

An tOirthuaisceart/an tIarthuaisceart  Paschal McGuire

Baile Átha Cliath/an tOirthear Láir  David Byrne

Lár Tíre   Michael Brougham

An Deisceart/an tOirdheisceart  Enda McDonnell

An tIarthar Láir  Jerry Moloney

An tIarthar  Barry Egan

ONNMHAIRÍ FÉIDEARTHA  Tom Hayes

Onnmhaireoirí Féideartha  David Byrne

 - Ag Ullmhú le haghaidh Onnmhairithe 

 - Measúnú agus Seirbhísí Comhairle Gnó ar líne

 - Scéimeanna Tacaíochta Iomaíocha 

SCÁLÚ AGUS GNÓLACHTAÍ NUATHIONSCANTA ARDACMHAINNE  Folamh

Scálú   Tom Cusack

Gnólachtaí Nuathionscanta Ardacmhainne – Fás Luathaithe   Aidan Stack

Gnólachtaí Nuathionscanta Ardacmhainne – Bogearraí Airgeadais agus Fiontraíochta   Michael Moriarty

Gnólachtaí Nuathionscanta Ardacmhainne – Eolaíochtaí Tionsclaíocha agus Beatha  Brian O’Neill

Gnólachtaí Nuathionscanta Ardacmhainne – Cumarsáid agus Inneachar Digiteach  John O’Dea  

Banfhiontraíocht John O’Dea

Fiontraíocht Thar Lear  Lorcan O’Sullivan 

STRUCHTÚR NA hEAGRAÍOCHTA 
Amhail Meitheamh 2013  

Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin

Frank Ryan

Micrifhiontair 
agus Gnóthais 

Bheaga

Scálú agus 
Gnólachtaí 

Nuathionscanta 
Ardacmhainne

Díolacháin 
agus Comh-
pháirtíochtaí 
Idirnáisiúnta

Onnmhaireoirí 
Féideartha

Taighde agus 
Nuálaíocht

Beartas, 
Acmhainní 

Daonna agus 
Infheistíocht  



8383

TAIGHDE AGUS NUÁLAÍOCHT  Folamh

T&F agus Aistriú Teicneolaíochta  Imelda Lambkin

Bainistíocht agus Seirbhísí Buiséad Taighde  Joe Curtis

Bonneagar agus Comhoibriú Teicneolaíochta  Declan Lyons

Cláir Idirnáisiúnta Theicneolaíochta  Bill O’Brien

Oifig Náisiúnta an tSeachtú Creatchlár (FP7)   Imelda Lambkin

Lároifig an Aistrithe Teicneolaíochta  Folamh

Eolaíocht Bheatha agus Tráchtálaíocht Bhia  Keith O’Neill

Déantúsaíocht, Innealtóireacht agus Tráchtálaíocht Fuinnimh   Deirdre Glenn

 - Cláir Tráchtálaíochta Tionscal  Neil Kerrigan

Tráchtálaíocht ICT  Gearoid Mooney 

FORBAIRT GNÓ DHOMHANDA  Julie Sinnamon

Seirbhísí a Thrádáiltear go hIdirnáisiúnta, Bogearraí agus Soláthar Poiblí   Jennifer Condon

Cumarsáid agus Inneachar Digiteach   Pat Byrne

Bogearraí agus Teicneolaíocht ICT agus Foinsiú Teicneolaíochta   Michael Hughes

Réitigh Bhogearraí Fiontraíochta   Jim Cuddy

Foinsiú Allamuigh Seirbhísí Airgeadais agus Próiseas Gnó   Leo McAdams

Soláthar Poiblí  Leo McAdams

Seirbhísí Oideachais, Gnó agus Tomhaltóirí  Marina Donohoe 

Bia    Michael Cantwell

Príomhfheolta  Joe Breslin

Infheistíocht Dhíreach Eachtrach i mBia   Joe Breslin

Déiríocht, Bianna/Comhábhair Feidhme, Deochanna agus Teicneolaíocht an Bhia  Rosemary Sexton

Bianna Tomhaltais, Bia Mara agus Gairneoireacht  Jenny Melia

Fiontair Bhia agus Gnólachtaí Nuathionscanta Ardacmhainne  Jenny Melia 

Tógáil, Tomhaltas agus Seirbhísí Tacaíochta   Brendan Flood

Tógáil, Adhmad agus Miondíol Tomhaltais  Stephen Hughes

Feabhsú an Phróisis Ghnó & TF agus an tIonad Taighde Margaíochta   Deirdre McDonough

Riarachán Deontas   Hugh O’Rourke

Bainistíocht Imeachtaí  Gerry McMahon 

Seirbhísí a 
Thrádáiltear go 
hIdirnáisiúnta, 
Bogearraí agus 
Soláthar Poiblí

Bia Tógáil, Tomhaltas 
agus Seirbhísí 

Tacaíochta

Déantúsaíocht, 
Foinsiú Domhanda 
agus Iomaíochas

Seirbhísí 
Corparáideacha

Stiúrthóir Feidhmiúcháin 
Forbairt Gnó Dhomhanda

Julie Sinnamon
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Déantúsaíocht, Foinsiú Domhanda agus Iomaíochas   Tom Kelly

Eolaíochtaí Beatha agus Teicneolaíocht Ghlan   Colm Mac Fhionnlaoich

Leictreonaic agus Páipéar, Priontáil agus Pacáistiú   Joe Madden

Saotharlann Shionainne   Joe Madden

Innealtóireacht Neil O’Sullivan

Foinsiú Domhanda  Neil O’Sullivan

Iomaíochas  Richard Keegan

Seirbhísí Corparáideacha  Paddy Hopkins

Rúnaíocht agus Rialachas Corparáideach  Paddy Hopkins

Airgeadas Leonard Carty

Bainistiú Saoráidí agus Soláthar  Joe Curtis 

DÍOLACHÁIN AGUS COMHPHÁIRTÍOCHTAÍ IDIRNÁISIÚNTA  Kevin Sherry 

Cumarsáid Onnmhaireora  Jim Maguire

Margaí Ardfháis  Conor Fahy

Líonraí Éireannacha Domhanda  Orla Battersby 

Meiriceá Laidineach  Emanuel Carvalho

An Ríocht Aontaithe agus Tuaisceart na hEorpa  Giles O’Neill

Iontrálaithe Nua sa Mhargadh   Christine Esson

Príomhearnálacha  Gavin McWhirter

An Bheilg, an Ísiltír, Lucsamburg   James Mackrill

France   Sinead Lonergan

Margaí Nordacha   John Roche

An Ghearmáin, Lár agus Oirthear na hEorpa, an Rúis  Pat Maher

Poblacht na Seice, an Ungáir, an Rómáin, an Bhulgáir agus an tSlóvaic  Ladislav Muller

An Pholainn  Mike Hogan

An Rúis, CSN  Gerard MacCarthy

An Ghearmáin, an Ostair, an Eilvéis  Deirdre McPartlin

Deisceart na hEorpa, an Meánoirthear agus an Afraic  John MacNamara

An Spáinn, an Phortaingéil  John MacNamara

An Iodáil, an Tuirc  Kevin Buckley

An Meánoirthear, an Afraic Thuaidh  Sean Davis

An Afraic Theas  Fred Klinkenberg

Stáit Aontaithe Mheiriceá agus Ceanada  Gerry Murphy

Táirgí Tionsclaíocha, Miondíol Tomhaltais agus Seirbhísí Gnó   Jonathan McMillan 

Bogearraí agus Seirbhísí   Nick Marmion 

Eolaíochtaí Beatha, Fuinneamh, Teicneolaíocht Ghlan agus ríomh-Shláinte   Eddie Goodwin

Ceanada Ross O’Colmain

An Áise-an tAigéan Ciúin  Alan Dixon

Réigiún ASEAN  (Singapore)  Smruti Inamdar

An Astráil, an Nua-Shéalainn   Paul Burfield

An tSín   Gary Fallon 

An India   Pat O’Riordan

An tSeapáin   Eddie Hughes

An Chóiré   Dianne Rhee

BEARTAS, ACMHAINNÍ DAONNA AGUS INFHEISTÍOCHT   Niall O’Donnellan  

Beartas, Straitéis agus Caidreamh Rialtais   Lisa Vaughan

Pleanáil, Cur i bhFeidhm agus Measúnú/Méadracht   Eileen O’Neill

Measúnú Tráchtála   Jonathan Ryan

Caipiteal Fáis/Baincéireacht   Eamonn May

Gnáthscaireanna  Joe Healy

Scileanna Cliaint   Jerry Moloney

Acmhainní Daonna   Mark Christal

Forbairt Cumais agus Meantóireachta   Orla Battersby (Niamh Cooney)

 - Meantóireacht 

 - Braisliú
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RÉIGIÚN/OIFIG   TEILEAFÓN  FACS  SEOLADH

CEANNOIFIG

Baile Átha Cliath  +(353) 1 727 2000  +(353) 1 727 2020 An Plaza, Páirc Gnó an Phointe Thoir, Baile Átha Cliath 3,  
   Éire

AN CEANNCHEATHRÚ NÁISIÚNTA UM FHIONTRAÍOCHT AGUS FORBAIRT RÉIGIÚNACH

An tSionainn  +(353) 61 777 000  +(353) 61 777 001 4500 Ascaill an Atlantaigh, an Pháirc Thiar, an tSionainn,  
   Co an Chláir 

LÍONRA RÉIGIÚNACH

Baile Átha Cliath/An tOirthear Láir      

Baile Átha Cliath  +(353) 1 727 2000  +(353) 1 727 2020 An Plaza, Páirc Gnó an Phointe Thoir, Baile Átha Cliath 3,  
   Éire 

Lár Tíre      

Baile Áth Luain   +(353) 90 648 7100  +(353) 90 648 7101 Bóthar Bhaile Átha Cliath, Baile Áth Luain, Co. na hIarmhí

An tOirthuaisceart      

Dún Dealgan  +(353) 42 935 4400  +(353) 42 935 4401 Páirc Thionsclaíoch Fhionnúrach, Dún Dealgan,   
   Co. na Lú 

An tIarthuaisceart      

Sligeach  +(353) 71 915 9700  +(353) 71 915 9701  Páirc Gnó Fhionnasclainn, Sligeach 

Leitir Ceanainn  +(353) 74 916 9800  +(353) 74 916 9801 Teach Portland, Bóthar an Phoirt, Leitir Ceanainn,   
   Co. Dhún na nGall 

An tIarthar Láir      

An tSionainn  +(353) 61 777 000  +(353) 61 777 000 4500 Ascaill an Atlantaigh, an Pháirc Thiar, an tSionainn,  
   Co an Chláir

Trá Lí  +(353) 66 7149394  +(353) 66 7149380  13/14 Sráid Deini, Trá Lí, Co. Chiarraí

An Deisceart / an tOirdheisceart      

Corcaigh +(353) 21 480 0200  +(353) 21 480 0271  Teach Tionscail, Ascaill Rossa, Baile an Easpaig,   
   Corcaigh 

Port Láirg +(353) 51 333 500  +(353) 51 333 501 Páirc Thionsclaíoch Phort Láirge, Bóthar Chorcaí,   
   Port Láirge

An tIarthar      

Gaillimh +(353) 91 735 900  +(353) 91 735 902  Páirc Gnó Mervue, Gaillimh 

OIFIGÍ THAR LEAR

Tuaisceart na hEorpa

Amstardam  +(31 20) 676 3141   - An tIonad Trádála Domhanda, Strawinskylaan 1351, 1077 XX 
   Amstardam, An Ísiltír

An Bhruiséil  +(32 2) 673 9866   - Park View, Chausse d’Etterbeek, 180 Etterbeeksesteenweg,  
   Bruxelles 1040, an Bhruiséil, an Bheilg

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

Stócólm  +(46 8) 459 21 60  +(46 8) 661 75 95  Box 5737, Sibyllegatan 49, 114 87 Stockholm, an tSualainn

LÍONRA OIFIGÍ
FIONTRAÍOCHT ÉIREANN 
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An Ghearmáin, Lár agus Oirthear na hEorpa, agus na Balcáin

Búdaipeist +(36 1) 301 4950  +(36 1) 301 4955  Bank Centre, Szabadság Tér 7, Budapest 1054,   
   an Ungáir 

Düsseldorf  +(49 211) 470 590  +(49 211) 470 5932  Derendorfer Allee 6, 40476 Düsseldorf, an Ghearmáin

Moscó  +(7495) 937 5943  +(7495) 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  Trziste 13, 118 00 Prague 1, Poblacht na Seice

Vársá  +(48 22) 583 1200  +(48 22) 646 5015  Ulica Mysia 5, 00-496 Warsaw, an Pholainn

Deisceart na hEorpa, an Meánoirthear agus an Afraic

Dubai  +(971 4) 329 8384  +(971 4) 329 8372  4th Floor, Number One Sheikh Zayed Road, PO Box 115425  
   Dubai, Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha

Maidrid  +(34 91) 436 4086  +(34 91) 435 6603  Casa De Irlanda, Paseo de la Castellana 46 – 3,   
   28046 Maidrid, an Spáinn

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

Johannesburg  +(27) 100030218  +(27) 117834383  82 Maude Street, Sandton, 2196 Johannesburg,   
   an Afraic Theas

CRÍOCHA MHEIRICEÁ

Bostún  +(1 617) 292 3001  +(1 617) 292 3002  535 Boylston St, 5th Floor, Boston, MA 02109, SAM 

Nua Eabhrac  +(1 212) 371 3600  +(1 212) 371 6398  Ireland House, 345 Park Avenue, 17th Floor, Nua Eabhrac,  
   NY 10154-0037, SAM

São Paulo  +(55 11) 3355 4800  Rua Haddock Lobo, 1421 – Conj 51, Cerqueira César,   
   São Paulo, 01414-003, SP, an Bhrasaíl 

Silicon Valley  +(650) 294 4081    800W, El Camino Real, Suite 420, Mountain View,   
   CA 94040, SAM

Toronto  +(1 416) 934 5033  +(1 416) 928 6681  2 Bloor Street W, Suite 1501, Toronto, Ontario,   
   M4W 3E2, Ceanada

AN ÁISE - AN tAIGÉAN CIÚIN

Béising  +(86 10) 8448 8080  +(86 10) 8448 4282  An Rannóg Tráchtála, Ambasáid na hÉireann, C612A Office  
   Building, Beijing Lufthansa Ctr., No. 50 Liangmaqiao Road,  
   Chaoyang District, Beijing 100125, an tSín

Hong Cong  +(852) 2845 1118  +(852) 2845 9240  Room 504 (5/F), Tower 2 Lippo Centre, 89 Queensway,  
   Admiralty, Hong Cong

Deilí Nua  +(91 11) 424 03 178  +(91 11) 424 03 177  An Rannóg Tráchtála, Ambasáid na hÉireann,    
   230 Jor Bagh, New Delhi 110 003, an India

Súl  +(82 2) 755 4767  +(82 2) 757 3969  Ireland House, 13th Floor Leema B/D, 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) 927 38514  +(61 2) 926 49589  Level 26, 1 Market Street, Sydney 2000, NSW, 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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